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Inledning 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det är det 
revolutionerande budskap som människor har kämpat för i mer än två 
tusen år. 1948 slogs de fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Demokratin bygger på samma princip, alltså alla människors 
lika värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en förutsättning 
för att förverkliga de mänskliga rättigheterna i praktiken. 

Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, vittnar om att 
upplevelser av diskriminering är en del av många människors vardag. De 
påverkar tillgången till grundläggande rättigheter som bostad, utbildning, 
arbete och hälso- och sjukvård. Många olika rapporter pekar på att 
människor utestängs från väsentliga delar av det svenska samhället på 
grund av diskriminerande strukturer. 

Denna inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete är framtagen 
inom ramen för DO:s projekt ”Vägar till rättigheter” som genomförts 
under 2011. Den riktar sig i första hand till dig som är verksam i en ideell 
förening, ett nätverk eller en lokal aktionsgrupp som arbetar för allas lika 
rättigheter och möjligheter. 

Ett syfte är att stärka tillgången till de mänskliga rättigheterna genom 
att visa vilka vägar som finns till upprättelse för den som blivit utsatt 
för diskriminering. DO har i samverkan med det civila samhället även 
diskuterat erfarenheter och metoder för ett konkret förändringsarbete. 
En annan ambition har varit att synliggöra en del av de mekanismer som 
ligger bakom strukturer på arbetsmarknads-, bostads- eller hälso- och 
sjukvårdsområdet som kan leda till diskriminering av enskilda individer. 

Innehållet i boken bygger bland annat på DO:s rapport ”Upplevelser av 
diskriminering” som lämnades till regeringen våren 2010. 

Rapporten visar att de flesta som utsätts för diskriminering i sin vardag 
inte vet vart de ska vända sig eller vad de kan göra för att situationen 
ska förändras. Kunskapen om vilka rättigheter som lagstiftningen ger är 
låg. Tilltron till samhället och till de myndigheter som har ansvaret för 
att främja allas lika rättigheter och möjligheter är bräcklig. Det behövs 
tydligare information och mer råd och stöd till personer som utsätts för 
diskriminering. Framför allt krävs mer insatser lokalt, i den miljö där 
människor befinner sig. 

En återkommande synpunkt från DO:s dialoger med personer som utsätts 
för diskriminering är att de sällan är delaktiga i beslut som rör dem. På 
regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan man ta del av den 
internationella kritiken att Sverige inte har vidtagit tillräckliga åtgärder 
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för att de mänskliga rättigheterna ska få ett genomslag också i praktiken. 
Där framhålls att bristen på delaktighet är ett allvarligt problem. En starkt 
bidragande orsak till att diskrimineringen fortgår är att det saknas åtgärder 
som utgår från utsatta gruppers erfarenheter. 

En grundläggande förutsättning för att förverkliga de mänskliga 
rättigheterna är att stärka det civila samhällets egenmakt genom ökad 
kunskap om hur rättigheterna kan hävdas. 

Därför inleds den här boken i kapitel 1 med en kortfattad genomgång 
av diskrimineringsbegreppet i svensk lagstiftning och i de 
internationella konventionerna. Här återfinns även några erfarenheter 
från rapporten”Upplevelser av diskriminering” och några domar och 
förlikningar. 

Kapitel 2 beskriver vilka möjligheter du har som individ att få dina 
rättigheter tillgodosedda. Hur gör jag om jag vill anmäla diskriminering? 
Finns det olika instanser som jag kan vända mig till? Där finns också 
några grundläggande redskap beskrivna för att du ska kunna hävda dina 
rättigheter inom de fyra huvudteman som boken behandlar – bostad, 
arbete och utbildning, hälso- och sjukvård samt delaktighet och inflytande. 

Kapitel 3 tar upp erfarenheter från de fyra städer som ingått i projektet 
”Vägar till rättigheter” – Eskilstuna, Malmö, Göteborg och Umeå. Där 
speglas det utvecklingsarbete som bedrivs både inom det civila samhället 
och i kommunala och regionala verksamheter. 

Kapitel 4, avslutningsvis, beskriver några metoder och arbetssätt för lika 
rättigheter och möjligheter som praktiseras inom det civila samhället. 
Här har olika intresseorganisationer som deltagit i ”Vägar till rättigheter” 
bidragit med sina erfarenheter. 

Boken är skriven av frilansjournalisten Anne Jalakas och projektledaren för 
Vägar till rättigheter, Eva Nikell. Ett varmt tack till alla, inom och utanför 
DO, som på olika sätt har bidragit till bokens tillkomst. 

Stockholm i november 2011 

Agneta Broberg 
Diskrimineringsombudsman 
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Vad  är  mänskliga  rättigheter?  Vem  har 
ansvar  för  att  försvara  och  genomföra  dem? 
Varför  är  diskrimineringsperspektivet  viktigt 
i  arbetet  med  att  förverkliga  rättigheterna? 

Kapitlet  som  börjar  på  nästa  sida  ger  en 
översiktlig  bild  av  vad  mänskliga  rättigheter 
är  och  hur  diskrimineringsskyddet  kan 
användas  för  att  stärka  arbetet  för  alla 
människors  lika  rättigheter  och  möjligheter. 
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Mänskliga rättigheter i teori 
och praktik 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds 
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Den gäller för FN:s alla medlemsstater och är en grund i DO:s arbete. 

Mänskliga rättigheter är ett sätt att formulera vad som får göras mot en 
annan människa och vad som bör göras för varje människa. Rättigheterna 
rör alla delar av samhället och omfattar medborgerliga, politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mänskliga rättigheter är 
ett regelverk som skyddar individens rättigheter och lägger fast statens 
skyldigheter eller ansvar gentemot den enskilde. 

Principen om icke-diskriminering 
Diskrimineringsförbudet löper som en röd tråd genom hela det 
internationella systemets olika instrument till skydd för de mänskliga 
rättigheterna. Det tar sin utgångspunkt i den grundläggande principen 
om alla människors lika värde och rättigheter. Om alla människor har lika 
värde och rättigheter kan det inte accepteras att de rättigheter som följer 
med att vara människa gäller olika för olika människor. 

Tvärtom slår FN fast att de mänskliga rättigheterna tillkommer alla 
människor, utan åtskillnad, enbart av den anledningen att vi är människor. 
Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och samverkande. Olika 
rättigheter får inte graderas eller ställas mot varandra. 

Det är därför naturligt att den grundläggande principen om alla 
människors lika värde och rättigheter i artikel 1 i den allmänna 
förklaringen följs av ett uttryckligt diskrimineringsförbud. 

Artikel 2 slår fast att de rättigheter och friheter som uttalas i den 
allmänna förklaringen ska säkerställas utan ovidkommande hänsyn och 
diskriminerande åtskillnad som har samband med kön, hudfärg, språk, 
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i övrigt. 

Artikel 7 slår fast att ”alla är lika inför lagen och är berättigade till samma 
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till 
samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna 
förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.” 
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Några viktiga konventioner och deklarationer 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska ses som en 
ram. Utifrån deklarationen antogs två grundläggande konventioner, en om 
medborgerliga och politiska rättigheter och en om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Särskilda konventioner har sedan utarbetats för att 
genomföra rättigheterna för de grupper som har haft det svagaste skyddet 
eller varit mest utsatta för diskriminering. 

En fullständig lista över de internationella konventioner som Sverige har 
undertecknat finns på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
www.manskligarattigheter.gov.se. Här följer några exempel. 

Att säkerställa rättigheterna 
Den första av de särskilda FN-konventionerna som skulle garantera 
att medlemsstaterna genomförde de mänskliga rättigheterna var 
Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 
(CERD). Den antogs 1965, och inleds med bakgrundstanken ”Förenta 
nationerna har fördömt kolonialism och allt utövande av därmed 
sammanhängande segregation och diskriminering”. 

Med uttrycket rasdiskriminering menas i konventionen varje skillnad, 
undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst 
eller nationellt eller etniskt ursprung som hindrar att alla människor 
garanteras sina fulla rättigheter inom alla samhällsområden. 

Konventionen påbjuder att alla stater som ratificerat den vidtar effektiva 
åtgärder för att säkerställa att all form av diskriminering som har samband 
med ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung upphör. 
I uppgiften ingår bland annat att granska regeringens åtgärder och övrig 
nationell eller lokal förvaltning för att se till att varken lagar eller andra 
bestämmelser eller genomförandet av politiken medverkar till sådan 
diskriminering. Aktiva åtgärder för att säkerställa allas rättigheter i 
praktiken påbjuds också. Sverige ratificerade konventionen 1971. 

Mänskliga rättigheter är inget abstrakt utan handlar tvärtom om 
konkreta frågor som berör vardagslivet. Vad krävs för att kvinnor 
ska garanteras rätten till arbete? Vad behöver göras för att barnets 
perspektiv ska genomsyra kommunens planering? Hur kan personer med 
funktionsnedsättning få full tillgång till alla viktiga samhällsfunktioner? 
Hur ska rättigheterna för nationella minoriteter och urfolk kunna 
genomföras? 
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Lag och praktik 
Kvinnors rättigheter – FN:s konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (Kvinnokonventionen, eller CEDAW) från 
1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män. 
Konventionen lyfter fram regeringars skyldighet att både i lagstiftningen 
och praktiken avskaffa de vanligaste formerna av diskriminering av 
kvinnor på grund av kön. Sverige var bland de första länderna att ratificera 
konventionen, som trädde i kraft 1981. 

Ett flertal ILO-konventioner som Sverige är bundet av kan även tillämpas 
angående kvinnors rättigheter. Det gäller särskilt konventionen om lika lön 
(nr 100) men även konventionen om diskriminering på arbetsmarknaden 
(nr 111), konventionen om arbetstagare med familjeansvar (nr 156) och 
rekommendationen om arbetsmarknadsstatistik (nr 170). 

Artikel 2 i Amsterdamfördraget från 1998 anger att Europeiska Unionen 
har till uppgift att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Barns rättigheter – FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att 
behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets 
bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Som barn 
definieras alla som är under 18 och konventionen betonar alla barns lika 
värde och rättigheter. En central princip är att inget barn får utsättas för 
diskriminering. 

Barnkonventionen har ratificerats av flest medlemsländer i FN. Sverige 
har också ratificerat de båda tilläggsprotokollen till barnkonventionen 
om barn i väpnade konflikter och handel med barn, barnpornografi och 
barnprostitution. 

I den svenska grundlagen har det nyligen förts in en bestämmelse om att 
det allmänna ska verka för att barns rätt tas tillvara (1 kap, 2 §). 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Efter fem års aktiva 
förhandlingar i FN trädde konventionen i kraft den 3 maj 2008. I Sverige 
gäller den sedan 1 januari 2009. 

Grundtanken i konventionen är delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen 
skapar inga nya rättigheter i sig, utan syftar till att undanröja hinder för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter. 

Konventionen ger bland annat ett uttryckligt stöd åt kravet på att staten 
aktivt ska involvera personer med funktionsnedsättning och ha nära 
samråd med deras organisationer. Det gäller såväl i utformning och 
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genomförande av lagstiftning och riktlinjer som i andra beslutsprocesser 
som berör personerna själva. 

Ibland har skyddet för de mänskliga rättigheterna utvecklats i andra 
internationella dokument som bygger på FN-konventionerna. 

Minoriteters och urfolks rättigheter – I Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter sägs att skyddet utgör en integrerad del 
av det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Rättigheter som 
tillkommer minoriteter som grupp ska ses som något självständigt vid 
sidan av deras rättigheter som individer. Att vidta särskilda åtgärder för att 
garantera rättigheterna för särskilt utsatta grupper är tillåtet och till och 
med påbjudet. 

Liknande skrivningar finns inom Europeiska språkstadgan om landsdels- 
eller minoritetsspråk, i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter och i FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör 
nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter. 

I Sverige har judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänts 
som nationella minoriteter och jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli har erkänts som minoritetsspråk. 

Samer har även ett skydd som urfolk. FN:s fackorgan Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) har utarbetat ILO:s konvention nr 169 om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Ett av huvudsyftena är 
att ”undanröja den tidigare inriktningen mot integration och assimilation 
och att erkänna urfolks strävanden att själva få utöva kontroll över sina 
egna institutioner och sin egen ekonomiska utveckling. De ska ha rätt att 
bevara sin identitet som folkgrupp, sitt språk och sin religion.” 

Sverige har till skillnad från Norge inte ratificerat konventionen men 
frågan är under utredning. 

HBT-personers rättigheter – I mars 2010 antog Europarådets medlemsstater 
en rekommendation om homo- och bisexuella samt transpersoners 
rättigheter. Rekommendationen innebär att hbt-personers rättigheter görs 
mer synliga och tydliga. Enskilda kan enklare peka på de rättigheter som 
gäller inom exempelvis privat- och familjeliv, utbildning, arbete, hälsa och 
organisationsfrihet. Det blir inte lika lätt för stater att förneka att homo- 
och bisexuella och transpersoner har rätt till skydd mot diskriminering 
inom dessa områden. 

I juni 2011 röstade FN igenom en resolution för att motarbeta 
diskriminering och våld på grund av sexuell läggning och genusidentitet. 
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Vem bär ansvaret? 
Gemensamt för många av de rättigheter som anges i de internationella 
konventionerna är att de inte ges något exakt innehåll. Det är statens 
skyldighet att garantera genomförandet av de mänskliga rättigheterna. Det 
praktiska ansvaret för att alla individer får tillgång till sina rättigheter utan 
att diskrimineras ligger i Sverige till stora delar på kommunal nivå. 

Staten ska även garantera varje person effektiva rättsmedel för att 
kunna hävda sina rättigheter. Det finns internationella domstolar och 
övervakningsorgan som tar sig an konkreta fall där man prövar om staten 
bryter mot reglerna. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter och olika kommittéer inom 
FN och Europarådet övervakar hur stater följer de konventioner 
som de har ratificerat. Kommittéerna består av experter som 
utses av medlemsstaterna. Övervakningen innebär normalt att en 
kommitté granskar rapporter från regering och riksdag om hur 
konventionsrättigheterna har genomförts i landet. Skuggrapporter från 
det civila samhället är ett viktigt instrument för att kommittéerna ska ha 
tillräckligt med konkret kunskap för att kunna bedöma staternas arbete. 
Organisationer som Amnesty International och Civil Rights Defenders 
(före detta Svenska Helsingforskommittén) granskar också efterlevnaden 
av de mänskliga rättigheterna. 

Både FN och Europarådet har kritiserat Sverige för att inte har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att genomföra de rättigheter som föreskrivs i 
konventionerna. På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan 
du få mer information om vad internationella övervakningsorgan framfört 
till Sverige, www.manskligarattigheter.gov.se. 

Skyddet mot diskriminering i Sverige 
Det finns normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden i vårt samhälle 
som innebär att alla människor i praktiken inte har lika rättigheter 
och möjligheter. Att diskriminera betyder att urskilja och särskilja. Att 
missgynna eller särbehandla någon på osakliga grunder är ett avsteg från 
principen om alla människors lika värde och rättigheter. 

Sveriges riksdag har beslutat att den enskilde ska ha ett grundlagsenligt 
skydd mot diskriminering. Principerna om människors lika värde uttrycks i 
regeringsformen (RF), 1 kap. 2 §. Där sägs bland annat: 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
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Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig 
eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 
eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 

I RF, 2 kap. 12 §, står det att lag eller annan föreskrift inte får innebära att 
någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn 
till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med 
hänsyn till sexuell läggning. 

I RF, 2 kap. 13 §, står det att lag eller annan föreskrift inte får innebära att 
någon missgynnas på grund av sitt kön om inte föreskriften utgör ett led 
i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller 
avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. 

Skyddet mot diskriminering regleras även i två andra lagar. Det finns 
ett skydd mot olaga diskriminering i Brottsbalken 16 kap. 9 § och ett 
civilrättsligt skydd i Diskrimineringslagen (2008:567). 

Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lagen innehåller förbud mot diskriminering inom de flesta 
samhällsområden. Det finns också krav på aktiva åtgärder för att förebygga 
och motverka diskriminering på arbetsplatser, skolor och högskolor. 

Det finns möjligheter att göra undantag från diskrimineringsförbuden, till 
exempel för att främja möjligheterna för underrepresenterat kön. 

Förbud mot åldersdiskriminering gäller enbart arbete och utbildning. 
Stora delar av samhällslivet är undantagna från krav på tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Och det finns inget förbud mot 
diskriminering eller trakasserier när det gäller ideella organisationers 
interna liv. 

DO utövar tillsyn över Diskrimineringslagen. I uppdraget ingår att utreda 
individers anmälningar om diskriminering och övervaka att arbetsgivare, 
skolor och högskolor lever upp till kraven på aktiva åtgärder. DO har också 
ett brett uppdrag att på andra sätt motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter enligt Lag om Diskrimineringsombudsmannen 
(2008:568). 
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Skyddade diskrimineringsgrunder 
Den svenska diskrimineringslagen innehåller i dag sju 
diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsskyddet omfattar oss alla 
och är inga särrättigheter för vissa individer eller grupper. Skyddet är 
däremot olika för olika diskrimineringsgrunder och gäller på olika sätt 
inom olika samhällsområden. Här kommer en kort sammanfattning av 
diskrimineringsgrunderna. 

Kön – Biologiskt kön. Förbudet omfattar därmed också personer som är på 
väg att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsidentitet eller könsuttryck – En könsidentitet eller ett könsuttryck 
som hela tiden eller ibland skiljer sig från den etablerade könsnormen, 
exempelvis transvestiter eller intersexuella. 

Etnisk tillhörighet – Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande. Det är individen själv som definierar sin eller sina 
etniska tillhörigheter. 

Religion eller annan trosuppfattning – Begreppet religion är inte definierat 
i lagen men man brukar hänvisa till de stora världsreligionerna. Annan 
trosuppfattning är en uppfattning som ligger nära religion, exempelvis 
buddism och ateism. Förbudet täcker däremot inte olika politiska eller 
filosofiska uppfattningar. 

Funktionsnedsättning – Varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. 
De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, som har 
uppstått senare eller förväntas uppstå till exempel genom att en sjukdom 
övergår i en kronisk funktionsnedsättning. 

Sexuell läggning – Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

Ålder – Uppnådd levnadslängd, det vill säga alla åldrar kan utgöra grund 
för diskriminering i olika situationer. 

Fundera över om följande situationer i tabellen på nästa sida 
är diskriminering och om situationen i så fall omfattas av 
diskrimineringslagen. Du hittar material om lagen på www.do.se. 
Motivera gärna och fundera över vad som kan göras om situationen inte 
omfattas av lagen. 
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Är detta diskriminering? Ja Nej Motivera 

En affär nekar en kvinna att besöka butiken med 
hänvisning till att affären har en policy mot vida 
kjolar. 

En person i rullstol kan inte komma in i en 
köpgalleria då entrén har en trappa. 

En kvinna söker ett arbete. På arbetet ställs ett 
längdkrav på 160 cm. Kvinnan uppfyller inte kravet 
och hon drar därför tillbaka ansökan om arbete. 

Olaga diskriminering 
Brottsbalkens bestämmelse om olaga diskriminering infördes i samband 
med att Sverige år 1971 ratificerade FN:s konvention om avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering. Den förbjuder företagare (näringsidkare) 
att i sin verksamhet diskriminera någon på grund av dennes ras, hudfärg, 
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. 1987 tillkom förbud 
mot olaga diskriminering på grund av sexuell läggning. Bestämmelsen 
gäller också: 

•	� den som är anställd hos eller agerar på näringsidkarens vägnar, 
•	� personer som är anställda i allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag, 
•	� anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och 

medhjälpare till denne om någon på grund av etnisk tillhörighet, 
tro eller sexuell läggning vägras tillträde till sammankomsten eller 
tillställningen på de villkor som gäller för andra. 

Det krävs att någon med avsikt missgynnar en person på grund av att den 
tillhör någon av de grupper som anges i bestämmelsen. Straffet för olaga 
diskriminering är böter eller fängelse. 

Diskriminering påverkar vardagen 
Att diskriminering och trakasserier får allvarliga effekter framgår av DO:s 
rapport ”Upplevelser av diskriminering”. Individen tvingas hitta egna 
strategier för att undkomma behandlingen vilket kan leda till ytterligare 
marginalisering. Samhället i stort förlorar genom att människor tappar 
tilltron till demokratin och viktiga samhällsfunktioner. Här är några 
exempel ur rapporten.  

En kvinna som blev sexuellt trakasserad på jobbet lade ner mycket möda på 
att utveckla sätt att undvika trakasserierna: 
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”Jag försökte skratta bort påhoppen. Men jag började också skrika 
lite högre varje gång någon tog mig på brösten och det blev så att jag 
undvek vissa situationer och personer. Gick inte på personalfester, höll 
mig undan på konferenser. Jag kände att allt hängde på mig för att 
det skulle få ett slut. Skulle idag aldrig gå in ensam i ett rum med en 
manlig säljare.” 

När trakasserierna är en del av vardagen blir det något som personen hela 
tiden förhåller sig till och försöker att härbärgera. En transperson uttrycker 
det på följande sätt: 

”Jag märker det knappt längre eftersom man inte orkar bry sig. 
Men jag råkade åka tunnelbana från Stadion när det hade varit 
fotbollsderby och blev förnedrad och kallad för saker. Orden 
gör lika ont hur stark man än är och man är även rädd för att bli 
misshandlad.” 

Att leva med en ständig rädsla för att bli utsatt, angripen eller förföljd 
sätter djupa spår. Många homo- och bisexuella väljer att dölja sin sexuella 
läggning för att inte bli angripna. 

”Ibland får man höra glåpord när man är ute bland folk. Jag rör 
mig mest i city, men ute i förorten är jag mer vaksam. Det kan 
vara gäng med unga killar som kan vara hotfulla.” 

Diskriminering påverkar möjligheten att vara öppen med vem man är: 

”Jag är även försiktig med att berätta om att jag är muslim. Det 
syns inte på mig vilken religion jag har och jag går inte runt och 
berättar det heller.” 

En effekt av att utsättas för diskriminering är att tilliten till samhället 
påverkas och att man har en känsla av att leva i en fientlig omgivning. 

”Jag bara går och väntar på att det ska hända igen. Har 

blivit negativt inställd till svenskar. Märkt att jag blivit mer 

tillbakadragen och umgås bara med människor med samma 

etniska bakgrund. Kan tänka mig att bo i Sverige men jag vill 
känna mig respekterad som människa.”
�

Diskrimineringen inverkar på förtroendet för samhället och för de 
myndigheter som har i uppgift att säkerställa allas lika rättigheter och 
möjligheter. 

”Jag har en negativ uppfattning om tjänstemän över huvud taget. 
Det säger inte att det inte finns bra tjänstemän men jag har inget 
förtroende för dem. Det är svårt för mig att lita på människor.” 
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Personer med funktionsnedsättning upplever ofta att de är beroende av 
myndigheters eller majoritetens välvilja och engagemang för att få tillgång 
till sina rättigheter. 

”Jag har även haft en del kontakter med Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Där har de ofta uppfattningen att 
man som funktionshindrad ska vara tacksam för att de ordnar 
sysselsättning på någon daglig verksamhet.” 

Några domar och förlikningar 
Att påtala diskriminering kan leda till upprättelse för individen och till 
att ansvariga måste ändra på rutiner eller beteenden. Här följer ett antal 
domar och förlikningar som rör bostad, arbete och hälso- och sjukvård. Se 
sidan 26 för skillnaden mellan skadestånd och diskrimineringsersättning. 

Fälldes för olaga diskriminering 
En fastighetsägare vägrade att hyra ut en lägenhet till en kvinna och 
hennes sambo. Som skäl angav han att kvinnans sambo var svart. 
Frågan prövades i Högsta domstolen som fann att det blivit klarlagt att 
fastighetsägarens ställningstagande berodde på kvinnans mans hudfärg. 
Hyresvärden fälldes för olaga diskriminering till 75 dagsböter à 500 kr. 

Det gällde inte betalningsanmärkningen 
En romsk man svarade på en lägenhetsannons. När han sett lägenheten 
sa han att han ville hyra den. Han informerade hyresvärden om att han 
studerade och hade betalningsanmärkningar. När hyresvärden träffade 
mannen frågade han om denne var ”zigenare”. Värden vägrade hyra 
ut lägenheten. I domstolen hävdade han att skälet till att lägenheten 
inte hyrdes ut till personen i fråga var betalningsanmärkningen. 
Domstolen ansåg dock att värden inte kunde visa att mannen gick miste 
om kontraktet av andra skäl än sin romska tillhörighet. Skadeståndet 
bestämdes till 40 000 kronor. 

Föreningen åtog sig att ändra stadgarna 
En kvinna ville köpa lägenhet i ett seniorboende. Bostadsrättsföreningen 
avvisade hennes ansökan med hänvisning till hennes funktions-
nedsättning. Som skäl angavs att kvinnan använde rullator och därför inte 
levde upp till kravet i stadgarna på att ha så god hälsa ”att vederbörande 
kan klara sig helt på egen hand enligt läkarintyg”. Kvinnan anmälde till 
DO. Parterna träffade en förlikning som gav kvinnan 90 000 kronor i 
ersättning. Bostadsrättsföreningen åtog sig att ändra sina stadgar så att 
personer med funktionsnedsättning inte riskerar att diskrimineras. 
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Osaklig bedömning av patientens besvär 
En man och en kvinna hänvisades av försäkringskassan till en psykiatrisk 
mottagning för att få en psykiatrisk medbedömning i deras långvariga 
sjukskrivningsärenden. Efter två besök utfärdade läkaren utlåtandena att 
hos ”invandrargrupper från Medelhavet” …”särskilt greker och turkar” där 
en make/maka har sjukpension, ökar sannolikheten att även den andra 
parten ”insjuknar”. Om kvinnan skrev läkaren att hon var omotiverad för 
rehabilitering och att ”det enda som gäller är enkelbiljett till Grekland”. 
Frågan prövades i domstol som ansåg att läkaren inte gjort en saklig 
individuell bedömning av patienternas besvär. Läkaren hade istället 
grundat sitt utlåtande på en generell uppfattning om etniska tillhörigheter. 
Utlåtandet bidrog till att kvinnan och mannen nekades sjukpenning. 
Läkaren dömdes att betala 60 000 kronor i skadestånd till var och en av 
dem. 

Fick boka tid ”på nåder” 
En lesbisk kvinna kontaktade sin vårdcentral för att boka tid för en 
medicinsk utredning inför att hon och partnern ville skaffa barn. 
Mottagningssköterskan på vårdcentralen ville inte ge henne någon tid, 
utan hänvisade till en särskild mottagning för lesbiska och bisexuella 
kvinnor. Orsaken var bland annat att ”det är så komplicerat med lesbiska 
par”. Kvinnan insisterade på att få en tid på sin vårdcentral eftersom 
den utredning hon skulle genomgå var densamma för homosexuella 
och heterosexuella kvinnor. Hon fick så småningom boka en tid men 
upplevde att detta skedde ”på nåder”. Frågan prövades och tingsrätten 
menade att hänvisningen till en specialistmottagning i realiteten inneburit 
ett avvisande från vårdcentralen. Oavsett anledningen så hade kvinnan 
diskriminerats av skäl som har samband med hennes sexuella läggning. 
Landstinget dömdes att betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning 
till henne. 

Arbetsförmedlingen avrådde från att anställa 
En kvinna fick via arbetsförmedlingen en praktikplats hos en 
mjölkbonde. Avsikten var att hon skulle anställas på gården efter 
introduktionen. Under praktiktiden fick kvinnan missfall, vilket 
hon berättade för sin arbetsgivare dagen efter att det skett. Några 
dagar senare avbröt arbetsgivaren hennes praktik. Kvinnan anmälde 
arbetsgivaren till DO för könsdiskriminering. DO stämde arbetsgivaren 
inför Arbetsdomstolen. I samband med förhandlingen i AD framkom 
att Arbetsförmedlingens konsulent avrått mjölkbonden från att anställa 
kvinnan efter missfallet, eftersom konsulenten ansåg att arbetet som 
mjölkerska var farligt för en gravid kvinna. Arbetsdomstolen dömde 
arbetsgivaren för könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen 
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men satte ned diskrimineringsersättningen till 30 000 kronor bland 
annat med hänvisning till att bonden följt rekommendationen 
från Arbetsförmedlingens konsulent. Kvinnan anmälde även 
Arbetsförmedlingen till DO. DO och Arbetsförmedlingen träffade senare 
en förlikning som gav kvinnan 150 000 kronor i ersättning. 

För gammal för återanställning? 
En man sades upp från sitt arbete på grund av arbetsbrist. Han meddelade 
direkt att han ville utnyttja sin rätt till förtur till återanställning 
hos bolaget om och när det blev aktuellt. Ett knappt år senare ökade 
orderingången och företaget började anställa personal igen. Mannen 
meddelade att han var intresserad av att komma tillbaka. Men i samtal 
med en chef fick han beskedet att han var för gammal. Mannen, som 
var 54 år, anmälde arbetsgivaren till DO, som stämde företaget inför 
Arbetsdomstolen. DO och företaget träffade före domstolsförhandlingen 
en förlikning som gav mannen 100 000 kronor i ersättning. 

Liten MR-ordlista 
Människorättsdokumenten är av olika slag. En del är 

rekommendationer, andra är juridiskt bindande.
�

•	� Deklaration. En rekommendation som inte är bindande. 
•	� Konvention. Rättsligt bindande för en stat som har ratificerat den. 
•	� Underskrift. Staten visar sin vilja att följa en konvention. 
•	� Ratificering. Staten förbinder sig att följa konventionen. I Sverige 

är det riksdagen som fattar beslut om ratificering. 

Så blir en internationell konvention till nationell lag 

•	� Inkorporering betyder att konventionen blir lag så som 
Europakonventionen har blivit. 

•	� Transformering innebär att gamla lagar ändras så att de stämmer 
överens med konventionen. 

•	� Normharmoni innebär att man anser att den svenska lagen redan 
stämmer överens med konventionen. 

•	� Fördragskonform tolkning innebär att myndigheter och 
domstolar ska tolka lagen i ljuset av konventionen. 

•	� Individer kan hänvisa till en konventionsartikel som stöd för sin 
tolkning av en svensk lagbestämmelse. 
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Många  människor  saknar  kunskap  om  vilka 
rättigheter  de  har  och  vad  de  kan  göra  för 
att  faktiskt  få  tillgång  till  dessa.  Det  här 
kapitlet  handlar  om  vilka  möjligheter  du  har 
att  anmäla  eller  motarbeta  diskriminering. 
Vi  fokuserar  särskilt  på  tillgången  till 
rättigheter  som  rör  bostad,  arbete  och 
utbildning,  hälso- och  sjukvård  samt 
delaktighet  och  inflytande. 
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Att få tillgång till sina rättigheter 
Regering och riksdag har huvudansvaret för att alla i Sverige ska 
garanteras sina mänskliga rättigheter. Tanken är att lagar och 
myndigheter ska fungera så att rättigheterna i internationella 
konventioner blir verklighet. 

Det finns särskilda myndigheter som ska övervaka att de ansvariga 
i samhället följer de lagar och regler som gäller. Exempel på sådana 
myndigheter är Justitieombudsmannen, Skolinspektionen, Socialstyrelsen 
och Diskrimineringsombudsmannen. De övervakar på lite olika sätt 
respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Att överklaga 
Det finns flera sätt att klaga på myndighetsbeslut eller diskriminerande 
behandling. Förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) tar i princip upp 
alla myndighetsbeslut som går att överklaga. Det gäller bland annat 
sjukpenning, ekonomiskt bistånd och arbetsskadeförsäkring. 

Förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö är 
migrationsdomstolar som kan pröva beslut från Migrationsverket. 

Beslut i förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten och 
Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten). Beslut i 
en migrationsdomstol kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. 
Överklaganden till de högsta instanserna kräver att domstolen själv har 
godkänt det (gett prövningstillstånd). Det kostar inget för en enskild att 
överklaga beslut till förvaltningsrätten. 

Det kan vara viktigt att överklaga beslut som du är missnöjd med. Det är 
inte ovanligt att ett överklagande leder till ändring. 

Ibland är det samma myndighet som prövar ärendet igen och ibland är 
det en annan, och oberoende, instans. Den myndighet som har fattat ett 
beslut ska tala om ifall beslutet går att överklaga och hur du i så fall ska 
göra. Kontakta myndigheten som har fattat beslutet och ta reda på vad som 
gäller om det inte framgår. Ett beslut måste överklagas inom en viss tid 
som kan vara ganska kort. 

Om du är utsatt för diskriminering 
Diskrimineringslagen är ett verktyg som ska motverka diskriminering. 

Du kan själv använda dig av lagen och gå till domstol för att få upprättelse. 

Det kan vara viktigt för din egen skull att försöka få upprättelse om du har 

blivit diskriminerad. Att motarbeta kränkningen innebär också att du visar 
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att du inte accepterar att få dina mänskliga rättigheter åsidosatta. 

Om du vill ha råd i diskrimineringsärenden så kan du vända dig till 
Diskrimineringsombudsmannen, DO. Telefonjouren är öppen varje dag. 
Där kan du tala med en jurist eller utredare. Du kan också skriva till DO 
och ställa frågor. Du får svar inom två veckor. 

Du kan även kontakta en lokal antidiskrimineringsbyrå eller en annan 
intresseorganisation. Om problemen finns på din arbetsplats och du är 
medlem i en fackförening ska du i första hand vända dig till den. I vissa fall 
kan du även göra en anmälan till polisen. 

Att anmäla till DO 
DO tar del av alla anmälningar som kommer in. Alla anmälningar leder 
inte till att en utredning inleds. Men alla anmälningar är viktiga för DO 
eftersom den information som myndigheten får genom anmälningar gör 
det möjligt för ombudsmannen att på olika sätt arbeta mot diskriminering. 

Det enklaste sättet är att göra en DO-anmälan direkt på www.do.se. Du 
kan även ladda ner en anmälningsblankett eller få den skickad hem till 
dig. Du kan också skriva ett vanligt brev till DO:s postadress eller ett 
e-postbrev till do@do.se. Postadressen hittar du på baksidan av denna bok. 

De flesta anmälningar görs skriftligt. Men du kan även göra en muntlig 
anmälan på telefon eller få hjälp att fylla i en anmälan hos DO:s 
besöksjour. Ring DO:s växel och ta reda på vilka tider som gäller för 
besöksjouren eller på vilket sätt du skulle kunna göra en anmälan på 
telefon. Då kan du också få råd om vilken hjälp som kan finnas på din egen 
ort. 

För att DO ska kunna göra en korrekt bedömning av om just din 
anmälan ska tas upp är det viktigt att du lämnar så mycket information 
som möjligt om det du har upplevt. Om det finns bevis som dokument, 
ljudinspelningar eller namn på vittnen är det bra om du skickar med det 
också. 

Om DO tar upp din anmälan görs en opartisk utredning för att ta reda på 
fakta kring den händelse som du anmält. Finns det bevis för att du blivit 
utsatt för diskriminering? Under utredningen kan DO behöva träffa både 
anmälaren och den som är anmäld för att få information. Det kan ta flera 
månader att utreda en diskrimineringsanmälan. 

Om DO efter utredning gör bedömningen att du blivit utsatt för 
diskriminering tar DO ställning till om fallet ska stämmas inför domstol 
direkt eller om förlikningsförhandlingar ska inledas. 
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Om förhandlingarna slutar i en förlikning innebär det att du får en 
ersättning. Om en förlikning inte kan träffas kan DO gå vidare till domstol 
med ditt ärende. Domstolen kan döma den du anmält att betala en 
ersättning1 till dig för den kränkning du blivit utsatt för. 

En dom i tingsrätt kan överklagas till hovrätten och till sist till Högsta 
domstolen. En dom i Arbetsdomstolen kan inte överklagas. 

Bevis är, som tidigare nämnts, viktigt för att DO ska kunna driva ett fall i 
domstol. Dokument, vittnen eller ljudinspelningar kan vara sådana bevis. 
Att spela in ett samtal med den som har diskriminerat dig kan kännas 
konstigt. Det är inte olagligt att göra det om du själv deltar i mötet eller 
telefonsamtalet. Ta med dig en kollega eller bekant om du söker upp 
personen igen för att få en förklaring. Då finns det vittnen på det som sägs. 
En brevväxling via e-post som klargör vad som har hänt kan också utgöra 
bevis i en diskrimineringstvist. 

DO är en myndighet. I Sverige är alla dokument som skickas till en 
myndighet offentliga och kan läsas av andra personer. Det gäller allt 
skriftligt material, även e-post. Det är viktigt för demokratin att 
människor har insyn i beslut från myndigheter. Ibland kan en anmälan 
också hamna i tidningarna, eller i radio och TV. Var därför noga med 
det du skriver till DO. Det är bra att alla uppgifter som kan tyda på 
diskriminering kommer fram. Men du behöver inte berätta om andra saker 
som rör din person. DO kan sekretessbelägga vissa känsliga uppgifter som 
till exempel uppgifter om din hälsa. 

För att DO ska kunna utreda ärenden och gå till domstol får händelserna 
inte vara för gamla. Olika tidsfrister gäller på olika områden men det är 
viktigt att du anmäler det du varit med om så snart som möjligt. Det gäller 
särskilt om du har upplevt diskriminering på arbetsplatsen. 

DO arbetar inte bara med att utreda diskriminering. Ett viktigt uppdrag 
är att förebygga diskriminering. DO utbildar bland annat arbetsgivare, 
skolor, myndigheter och kommuner. DO utvecklar också nya verktyg för 
att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten kan föreslå 
nya eller förbättrade lagar. I det förebyggande arbetet är alla anmälningar 
viktiga som underlag. DO behöver också ha kontakt med många olika 
organisationer, lokala föreningar och nätverk då dessa är viktiga källor till 

1. Anmälningar som kommit in före 2009 bedöms enligt de tidigare 
diskrimineringslagarna. Då gällde skadestånd. Efter 2009 kallas den ersättning som 
kan utdömas i domstol för diskrimineringsersättning. Tanken är att beloppen ska kunna 
bli högre då de frikopplas från skadeståndslagens nivåer. Vid förlikningar talas det 
mestadels bara om ersättning. 
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kunskap. Organisationerna har också en viktig roll i att sprida kunskapen 
om rätten att inte bli diskriminerad till många människor. 

Att anmäla till en antidiskrimineringsbyrå 
Det finns 17 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Byråerna är 
frivilligorganisationer som arbetar mot diskriminering. Liksom andra 
intresseorganisationer har de sedan den 1 januari 2009 möjlighet att 
föra din talan i domstol i diskrimineringsmål. Du kan skriva, ringa eller 
besöka den byrå som ligger närmast ditt hem. Där kan du få personlig 
rådgivning och hjälp med frågor som rör diskriminering. Byrån kan göra 
en egen utredning men även hjälpa dig att gå vidare till DO eller till ditt 
fackförbund. 

– Att bara känna till sina rättigheter är ofta till stor hjälp. Att kunna säga
till sin arbetsgivare att jag har kollat upp lite lagar och sett att jag har vissa
rättigheter är ibland just det som behövs, säger Vida Paridad, jurist vid
Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Om du anmäler till en antidiskrimineringsbyrå blir dina uppgifter 
inte offentliga. Det beror på att byråerna inte är myndigheter utan 
intresseorganisationer. 

En antidiskrimineringsbyrå kan också göra en formell juridisk utredning 
och det finns byråer som har drivit fall till domstol. Men det finns 
begränsningar i den möjligheten eftersom det kostar organisationen 
mycket pengar. 

Därför har antidiskrimineringsbyråerna också utvecklat andra sätt att 
stödja människor som har utsatts för diskriminering. Istället för att kräva 
ersättning kan de ha fokus på att lösa en situation. 

– De flesta jag har varit i kontakt med som utsatts för diskriminering vill
ha en uppriktigt menad ursäkt. De vill att personen som behandlade dem
orättvist ska veta att det som hände var fel och se till att det inte händer
igen, säger Vida Paridad.

En byrå kan också sluta en förlikning. Då krävs som regel så mycket bevis 
att fallet skulle hålla för rättslig prövning. En förlikning med hjälp av en 
antidiskrimineringsbyrå kan ha fördelar för båda parter eftersom både den 
som diskriminerat och den som har blivit utsatt kan slippa offentligheten. 

En antidiskrimineringsbyrå arbetar också med utbildning och andra 
metoder för att främja lika rättigheter och möjligheter. 
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Att anmäla till facket 
Ett fackförbund ska stödja sina medlemmar om de blir diskriminerade 
på arbetsplatsen. Facken har förbundsjurister som kan använda 
diskrimineringslagens regler för arbetslivet. 

Om du upplever att du har blivit diskriminerad i arbetslivet kan du börja 
med att prata med dina lokala fackliga företrädare. Ofta kan en situation 
lösas lokalt. Arbetsgivaren kanske är överens med dig och facket om att 
något blivit fel. Om det inte hjälper kan ditt fackliga ombud ta upp frågan 
med en förbundsjurist. 

Om du av olika skäl inte vill vända dig till dina lokala fackliga företrädare 
kan du kontakta ditt nationella fackförbund eller anmäla till DO. 

Om facket gör en diskrimineringsutredning går det till ungefär på samma 
sätt som när DO gör det. En jurist eller ombudsman utreder vad som har 
hänt genom att tala både med dig och din arbetsgivare. Arbetskamrater 
som kan vittna är viktiga. Det kan också finnas andra fakta som belyser vad 
som hänt. 

Ditt fackförbund måste komma fram till att det är diskriminering i 
lagens mening för att gå vidare. Facket kan medverka till att en förlikning 
sluts med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte vill komma överens om 
en ersättning eller förändringar i arbetssituationen kan facket stämma 
arbetsgivaren till Arbetsdomstolen. Inom arbetslivet är tidsfristerna korta 
och det är viktigt att du vänder dig till ditt fackförbund så snart som 
möjligt. En dom i Arbetsdomstolen kan inte överklagas. 

Om du anmäler diskriminering till ditt fackförbund blir dina uppgifter 
inte offentliga eftersom fackförbunden inte är myndigheter utan 
intresseorganisationer. 

Lokalt stöd i övrigt 
Du kan behöva stöd även på orter där det inte finns en 
antidiskrimineringsbyrå. Du kan till exempel höra av dig till 
kommunens medborgarkontor och be om hjälp. Det finns också många 
frivilligorganisationer som arbetar med frågor som rör diskriminering 
inom olika samhällsområden. De kan ofta svara på frågor eller hjälpa dig 
vidare i att hävda dina rättigheter. 

En anmälan till polisen 
Diskriminering kan, som tidigare nämnts, också vara brottsligt. Ett 
exempel kan vara om du inte blir insläppt på krogen för att du har en viss 
etnisk tillhörighet. Brottet kallas olaga diskriminering. Du har då möjlighet 
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att göra en anmälan till polisen. Att bevisa brott kan vara svårt eftersom 
det ställs höga krav på bevisning. 

Att överklaga internationellt 
Det finns internationella organ som övervakar att regeringarna följer 
sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter. I flera fall finns 
det en möjlighet för enskilda personer att klaga om man upplever 
att rättigheterna i en konvention har åsidosatts. Att vända sig till ett 
internationellt övervakningsorgan kan vara ett alternativ om man inte 
lyckas utkräva sina rättigheter inom det nationella rättssystemet. Det kan 
också vara ett sätt att synliggöra strukturella problem i Sverige. 

Dessa FN-konventioner har kommittéer dit du kan vända dig med 
klagomål: 

• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
• Rasdiskrimineringskonventionen
• Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utifrån den kritik som förts fram i anmälan och de svar som regeringen 
ger prövar kommittén om staten brustit i sitt ansvar. Kommittén lämnar 
synpunkter både till den svenska staten och till den som gjort anmälan. 
Synpunkterna är inte rättsligt bindande, och kommittén kan inte besluta 
om skadestånd eller liknande till den enskilde. Yttrandena kan ändå vara 
viktiga i det fortsatta arbetet för att förverkliga rättigheterna. 

Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer och från 
organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och 
rättigheter enligt Europakonventionen blivit åsidosatta. Den som klagar 
måste personligen vara drabbad och det måste röra en rättighet som anges i 
konventionen eller i något av tilläggsprotokollen. 

Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. 
I domen fastställer domstolen om staten brutit mot konventionen. 
Domstolen kan inte ändra eller undanröja ett beslut av en nationell 
myndighet eller domstol. Men om domstolen finner att Sverige har brutit 
mot sina skyldigheter enligt konventionen kan den döma ut ett skadestånd 
till den klagande. Europadomstolen prövar regelbundet fall mot Sverige 
som vid flera tillfällen blivit fällt för brott mot artikel 6 om rätten till en 
rättvis rättegång. 

Ett klagomål till en internationell kommitté eller domstol måste rikta sig 
mot en stat. Det måste handla om en fråga där staten har skyldigheter att 
agera. En förutsättning är också att du först måste ha försökt få en rättelse 
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till stånd i Sverige genom att utnyttja alla de möjligheter som finns att 
överklaga svenska myndigheters och domstolars beslut. 

Att påtala andra missförhållanden 
Det kan finnas missförhållanden som behöver undanröjas men som inte 
handlar om diskriminering. Här är några exempel på vilka myndigheter 
eller organisationer du kan vända dig till i olika fall. 

Missförhållanden i boendet 
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för 
att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Om du är 
medlem kan du få råd och stöd i alla frågor som rör din hyreslägenhet. 
Hyresgästföreningen har sedan 2009 möjlighet att företräda dig 
(talerätt) i diskrimineringstvister. Du kan hitta mer information om 
Hyresgästföreningens arbete på www.hyresgastforeningen.se. 

Missförhållanden på arbetsplatsen 
I Sverige finns en lång rad arbetsrättsliga lagar som ska säkra dina 
rättigheter som anställd. Om du är fackligt organiserad ska ditt 
fackförbund ge dig stöd om du upplever svårigheter på arbetsplatsen. 
Det kan till exempel gälla problem med arbetsmiljön, din lön eller andra 
arbetsvillkor eller om du har blivit uppsagd. 

Mobbning i skolan 
Du kan, som elev eller förälder, anmäla mobbning eller kränkande 
särbehandling i skolan till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen. 

Myndighet eller tjänsteman har gjort fel 
Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en myndighet 
kan du anmäla hela myndigheten eller en enskild tjänsteman till 
Justitieombudsmannen, JO. Även Justitiekanslern, JK, granskar 
myndigheter och deras arbete. 

Våld i nära relationer 
Anmäl till polisen eller kontakta den lokala kvinno- eller tjejjouren för att 
få skydd. RFSL:s brottsofferjour kan också ge råd och stöd. 

Hets mot folkgrupp och hatbrott 
Anmäl till polisen som har hatbrottsjourer på flera håll i landet. Om ett 
brott bedöms som hatbrott beror inte på hur våldsamt det varit. Det som 
avgör är gärningsmannens hat mot en viss grupp av människor. 
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I  de  följande  avsnitten,  på  sidan  32  till 
sidan  45,  finns  en  beskrivning  av  hur  du  kan 
tänka  kring  dina  rättigheter  inom  de  fyra 
huvudteman  som  boken  främst  handlar  om 
–  bostad,  arbete  och  utbildning,  hälso- och 
sjukvård  samt  delaktighet  och  inflytande. 

Radio och tv-program 
Radio och tv-program som upplevs som kränkande kan anmälas till 
myndigheten för radio och tv, www.radioochtv.se. 

Kränkande reklam 
Reklamombudsmannen är en frivillig branschorganisation som utreder 
anmälningar och publicerar utslaget på sin hemsida 
www.reklamombudsmannen.se. 
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Tillgång till bostad på lika villkor 
Rätten till bostad finns nedskriven i flera internationella konventioner 
som Sverige har ratificerat. Artikel 11 i FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter säger att alla har rätt till en 
tillfredsställande levnadsstandard, inklusive rätten till en lämplig 
bostad och ständigt förbättrade levnadsvillkor. 

Artikel 2 i samma konvention säger att konventionsstaterna ska garantera 
att alla får del av dessa rättigheter utan någon form av diskriminering. 

I Europakonventionen sägs att var och en har rätt till sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens2. Europakonvention gäller som 
svensk lag och kan användas i landets domstolar. 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på bostadsmarknaden. 
Du har rätt att inte bli diskriminerad när du vill hyra eller köpa en bostad. 
Du har också rätt att inte bli trakasserad av din hyresvärd eller den 
bostadsrättsförening som du bor i. Privatpersoner som hyr ut rum i sin 
bostad eller som säljer en privat bostad omfattas inte av förbudet. Mäklare 
som säljer bostäder på uppdrag ska däremot följa lagen. 

Kommunernas ansvar 
Enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ansvarar kommunerna för att 
planera så att alla invånare kan bo i bra bostäder. Kommunerna ska se till 
att förmedling av bostäder lokalt fungerar tillfredsställande. Om det finns 
behov av en kommunal bostadsförmedling ska en sådan skapas. 

Kommunerna har också en skyldighet enligt socialtjänstlagen (2001:453) att 
främja den enskildes rätt till en bostad. Det betyder inte att kommunerna 
har en skyldighet att tillhandahålla bostäder åt alla. Men de ska hjälpa 
enskilda att hitta ett boende och stödja den som har en bostad att få 
behålla denna. Om en person inte klarar av att betala sin hyra kan 
kommunen enligt lag hjälpa till ekonomiskt. 

Sverige har genom internationella konventioner även åtagit sig att 
förebygga och minska hemlösheten i syfte att successivt undanröja den 
samt att göra bostäder ekonomiskt tillgängliga för personer som saknar 
tillräckliga medel3. 

Hyresvärdar i Sverige får fritt utforma vilka krav de ställer på 
bostadssökanden och vilka kösystem de använder. Förutsättningen är att 

2. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna art. 8, 1§ 
3. Europeiska sociala stadgan art. 31 
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reglerna inte i sig är diskriminerande eller tillämpas på ett diskriminerande 
sätt. Många gånger är hyresvärdarnas krav och kösystem otydliga och det 
saknas möjligheter till insyn vilket kan ge ett utrymme för godtycke och 
diskriminering. 

Det är svårt för dig som enskild individ att upptäcka om du har blivit 
diskriminerad eller inte eftersom du är ensam i själva ansökan. Det finns 
ingen självklar person att jämföra sig med. Det finns ändå en hel del som 
du som bostadssökande eller bostadsinnehavare kan göra för att värna dina 
rättigheter. 

Enkla och tydliga regler 
Ett bra kösystem är enkelt och har tydliga regler. Du ska kunna förstå 
varför du inte fått den lägenhet du har sökt. Om hyresvärden säger att 
den som kommer först får lägenheten kan det vara viktigt att undersöka 
om det stämmer. I de flesta kösystem har den som stått längst i kö rätt 
att få lägenhet först. Det är vanligt att de som redan hyr av företaget får 
förtur i kön. Om hyresvärden kräver att du själv ska anmäla intresse för de 
lediga lägenheter som annonseras ut ska kötiden ändå gälla bland dem som 
anmält intresse för just den bostaden. 

Ett automatiskt kösystem kan vara bättre än det som bygger på personlig 
kontakt. Vi människor har fördomar och kan omedvetet låta våra fördomar 
styra. 

Bostadsbolagen har olika krav på inkomst. En del kräver att man har 
inkomst från en fast anställning medan andra accepterar försörjningsstöd. 
De kan begära att försäkringskassan eller socialtjänsten ska lämna ett intyg 
på beloppet. Om man har låg inkomst kan det ibland gå bra att en annan 
person går i borgen, det vill säga garanterar att det finns pengar till hyran. 

Det är viktigt att de krav som en hyresvärd ställer på en bostadssökande är 
tydliga. Reglerna bör vara rimliga i förhållande till hyresvärdens krav på att 
få in hyran i tid och att en hyresgäst inte stör andra hyresgäster. Värden har 
rätt att ta en kreditupplysning och kontrollera att den som söker lägenhet 
inte har obetalda hyresskulder. Värden kan också ta referenser. 

Finns det skillnader? 
Om du inte får den lägenhet du har sökt kan du be hyresvärden att förklara 
varför. Om svaret blir att kontraktet gick till en annan person kan du ta 
reda på vad skillnaden mellan dig och den andra personen var. Var det 
kötiden, eller var det något annat? Vissa bostadsbolag lämnar kvitton som 
visar när man har ställt sig i kön. 
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Hyresvärdens förklaring ska stämma med de krav som bolaget ställer på 
alla bostadssökande. Brukar bolaget ställa krav på redovisad inkomst? 
Krävs det fast arbete? Eller räcker det med tillfällig anställning, studielån, 
a-kassa, pension eller försörjningsstöd? 

Om du blir nekad en bostad med hänvisning till betalningsanmärkningar 
kan du fråga om hyresvärden behandlar alla sökande med 
betalningsanmärkningar på samma sätt. Det är inte tillåtet för värden 
att säga: ”Vi har dåliga erfarenheter av att grupp X inte reder ut sina 
skulder… och därför vill vi inte ha sådana hyresgäster.” Alla individer måste 
behandlas på ett likvärdigt sätt. 

Be fler att söka 
Om du inte tycker att du får svar på dina frågor eller om du misstänker att 
du inte får ett korrekt bemötande när du söker bostad och att detta har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan du be en eller flera 
bekanta att söka samma bostad. Blir den andra personen till skillnad från 
dig erbjuden lägenheten och ni båda för övrigt är i samma situation kan 
det finnas skäl att misstänka diskriminering. DO har vunnit ett bostadsfall 
med så kallade diskrimineringstester som bevisning i domstol. 

Bostadsrättsföreningar kan ställa krav på personer som vill bli medlemmar 
i föreningen. Men föreningens krav får inte vara diskriminerande eller 
tillämpas på ett diskriminerande sätt. Om du inte får bli medlem är det 
viktigt att du tar reda på varför. 

Om du upplever att du har blivit diskriminerad eller trakasserad 
på bostadsmarknaden kan du vända dig till DO eller en lokal 
antidiskrimineringsbyrå för att få råd och stöd. Du kan också vända dig till 
Hyresgästföreningen. Föreningen har sedan den 1 januari 2009 möjlighet 
att företräda enskilda i diskrimineringstvister i domstol. 

Löser tvister 
Om du upplever att din hyra är oskälig eller misstänker att du 
har blivit uppsagd på oklara grunder kan du även vända dig till 
Hyresnämnden. Nämnden är en domstol som löser tvister mellan en 
hyresgäst och en hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en 
bostadsrättsinnehavare. Hyresnämnden ska säkerställa att du blir korrekt 
behandlad i boendet. Om du har blivit diskriminerad kan ett beslut i 
Hyresnämnden stärka din anmälan till DO. Hyresnämnden kan också 
stoppa en vräkning vilket DO inte kan. Du hittar mer information om 
Hyresnämndens ansvarsområde på www.hyresnamnden.se. 
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FN:s konvention om sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter 
Artikel 11 

Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en 
tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland 
tillräckligt med mat och kläder och en lämplig bostad samt till 
ständigt förbättrade levnadsvillkor. 

Diskrimineringslagen 
Varor, tjänster och bostäder m.m. 

12 § Diskriminering är förbjuden för den som 

1.utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller 
bostäder till allmänheten 

(...) 

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. 
Förbudet mot diskriminering som har samband med kön gäller inte 
tillhandahållande av försäkringstjänster och hindrar inte heller att 
kvinnor och män i fråga om andra tjänster eller bostäder behandlas 
olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
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Rätten till arbete och utbildning utan diskriminering 
Även rätten till arbete och utbildning skyddas av flera internationella 
konventioner. Den finns inskriven i den allmänna förklaringen. Artikel 
6 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
slår fast att alla har rätt till ett arbete som är fritt valt och som ger 
en möjlighet till försörjning. Här ingår yrkesvägledning, rättvisa 
arbetsvillkor och skydd mot arbetslöshet. 

Artikel 13 föreskriver rätten till utbildning. Den ses både som en rättighet 
i sig och en nödvändig förutsättning för att andra rättigheter ska kunna 
genomföras. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter framhåller att tillgång till utbildning kan bidra till att lyfta 
människor ur fattigdom och göra det möjligt för fler att delta i samhället 
på lika villkor. 

Det finns också en artikel om rätten till arbete i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Garantera lika rätt 
FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
understryker att utsatta och marginaliserade grupper måste skyddas genom 
särskilda program i syfte att garantera lika rätt till arbete och utbildning. 
I fall där individer eller grupper av människor inte har tillgång till arbete 
och utbildning ska en handlingsplan utarbetas för att garantera dessa 
individer eller grupper sina rättigheter. 

Diskrimineringsförbudet, som finns i så gott som samtliga internationella 
konventioner, ska också skydda mot diskriminering i arbetslivet och 
inom utbildningsväsendet. Några exempel är artikel 5 i FN:s konvention 
om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och artikel 11 i FN:s 
konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. En 
konvention som särskilt fokuserar på diskriminering i samband med 
anställning och yrkesutövning är ILO:s konvention nummer 111. 

Skyddet mot diskriminering 
Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering och trakasserier på 
arbetsplatsen. Skyddet gäller både den som söker ett arbete och den 
som redan har en anställning. Det gäller även för yrkespraktikanter eller 
den som gör en förfrågan om ett arbete samt för inhyrd eller inlånad 
personal. Arbetsgivaren ska även göra det möjligt för en praktikant, en 
arbetssökande eller en arbetstagare med en funktionsnedsättning att 
arbeta på lika villkor med andra arbetstagare om det kan ske med ”skäliga 
stöd och anpassningsåtgärder”. Vad som är skäligt är inte tydligt klarlagt. 
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Arbetsgivaren ska vidare arbeta aktivt, planmässigt och målmedvetet för 
att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter 
i arbetslivet. Bestämmelserna gäller för diskrimineringsgrunderna kön, 
etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. Ett sätt att 
göra det är att upprätta en likabehandlingsplan för organisationen. 

En central fråga i detta sammanhang är rekrytering som är fri från 
diskriminering. Alla ska ha rätt att söka lediga anställningar. Alla ska 
behandlas likvärdigt när det gäller urval och anställningsintervjuer. Det 
avgörande är en människas kunskaper och erfarenhet, inte kontakter eller 
föreställningar om vem som är mest lämplig av de sökande. 

Stödåtgärder 
De internationella konventionerna innehåller skydd mot arbetslöshet. 
Det finns ingen svensk lag som föreskriver detta som en rättighet. I stället 
finns det en rad olika åtgärder som ska vara ett stöd för människor som har 
svårt att hitta ett arbete. Några exempel är stöd för dig som är under 25 år, 
etableringsstöd för nyanlända, praktikplatser samt arbetshjälpmedel och 
arbetsbiträde för personer med funktionsnedsättning. Du kan gå till 
www.arbetsformedlingen.se om du vill veta mer. 

Allmänna beslut om arbetsmarknadsåtgärder kan inte överklagas till någon 
domstol. Om du upplever att du blir diskriminerad i samband med ett 
beslut eller en åtgärd från arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassan så 
kan du vända dig till DO eller till en lokal antidiskrimineringsbyrå. 

Om du blir utsatt för diskriminering eller trakasserier på din arbetsplats 
kan du vända dig till ditt lokala fackförbund. Facket har ett ansvar att 
stödja sina medlemmar i frågor som rör diskriminering och andra viktiga 
frågor på arbetsplatsen. 

Staten har ett ansvar att se till att alla människor får grundutbildning. 
Särskilda stödåtgärder får och bör användas för att reparera tidigare brister. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna 
Artikel 23 

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa 
och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot 
arbetslöshet. 
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FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter 
Artikel 13 

2 b) Utbildning över grundskolestadiet i olika former, däribland 
teknisk utbildning och yrkesutbildning, skall tillhandahållas och göras 
tillgänglig för var och en genom alla lämpliga åtgärder och särskilt 
genom att gradvis göras kostnadsfri. 

2 d) Grundläggande utbildning skall så långt möjligt uppmuntras 
och intensifieras för dem som inte har genomgått eller avslutat 
grundskoleutbildning. 

Diskrimineringslagen 
2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 

1. är arbetstagare, 
2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 
3. söker eller fullgör praktik, eller 
4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller 
inlånad arbetskraft. 

9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden 
i fråga om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling 
utan offentligt uppdrag. 

Förbudet hindrar dock inte 

1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män eller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 
tillhörighet, eller 

2. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte 
och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
syftet. 

3 kap. Aktiva åtgärder 

1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder 
för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och 
särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. 
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Rätten till sjukvård på lika villkor 
Artikel 12 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter innehåller en rätt för var och en till bästa möjliga fysiska 
och psykiska hälsa. Regering och riksdag har genom att ratificera 
konventionen lovat att skapa förutsättningar för att alla som bor i 
Sverige ska få läkarvård och sjukhusvård när de blir sjuka. Denna rätt 
återkommer också i FN:s barnkonvention och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I Europarådets sociala stadga finns en artikel om rätt till skydd för hälsan. 
Enligt den åtar sig staterna bland annat att arbeta för att så långt det är 
möjligt undanröja orsakerna till ohälsa samt att ge råd och upplysningar 
som främjar hälsa. 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i fråga om hälso- och 
sjukvård och annan medicinsk verksamhet. Förbuden gäller dock inte 
särbehandling som har samband med ålder. Diskrimineringsförbudet 
hindrar inte att män och kvinnor behandlas olika om det finns medicinska 
eller andra vårdskäl att göra det. 

Diskrimineringsförbudet omfattar inte bedömning av vårdbehov 
som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet eller medicinska 
felbedömningar. Brist på effektiva vård- eller behandlingsformer täcks inte 
heller av diskrimineringslagen. 

Vård på lika villkor 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla människor ges en vård på lika 
villkor. Liksom de internationella konventionerna beskriver lagen vilka 
skyldigheter som stat, landsting och vårdpersonal har gentemot alla som 
bor i Sverige men inte direkt vilka rättigheter individen har. 

Landsting och regioner är huvudansvariga för hälso- och sjukvården som 
enligt lag ska behandla sina patienter med respekt och i samråd med deras 
egna önskemål. Vården ska finnas till för patienten och vara lätt tillgänglig, 
trygg och säker. Den ska främja goda kontakter mellan patienten och 
personalen och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Om prioriteringar måste göras ska mer resurser ges till de mest 
behövande, de med svårast sjukdomar och de mest sämst livskvalitet. 

Om du söker vård ska du enligt hälso- och sjukvårdslagen få en medicinsk 
bedömning så snart som möjligt. Bemötande och behandling ska ske 
utifrån din sjukdom eller dina symptom, inte utifrån dina livsval eller 
din identitet. Personalen har rätt att ställa frågor om livsföring som har 
en direkt betydelse för sjukdomsbilden. Däremot ska de som regel inte 
undersöka personliga förhållanden som inte har med saken att göra. 

Vägar till rättigheter | 39 (96) 



    

DO:s kontakter med patientföreningar och vårdforskare visar att 
sjukvården har problem när det gäller det personliga bemötandet 
av patienten och rätten till en individuell medicinsk bedömning. 
Patientföreningar har till exempel erfarenheter av att människor med 
psykiatriska problem får sämre vård för sina kroppsliga sjukdomar än andra 
därför att vården fokuserar på funktionsnedsättningen. Socialstyrelsen har 
i en rapport från 2010 bekräftat att det ligger till så. 

Även andra patientgrupper vittnar om att de ofta bemöts utifrån sin 
sexuella läggning, sin könsidentitet eller sin etniska bakgrund och inte i 
första hand för de symptom de söker vård för. Det kan gälla barnmorskan 
som ställer nyfikna frågor om en lesbisk kvinnas sexuella erfarenheter 
i stället för att prata om graviditeten. Eller transpersonen som går 
till vårdcentralen för sin onda rygg och hamnar i en diskussion om 
könsidentitet. 

Vikten av ett gott bemötande 
Om du är missnöjd med det bemötande du fått eller med den vård du 
har erbjudits kan du vända dig till patientnämnderna i landstinget eller 
regionen. Patientnämnderna är fristående från vården och de som arbetar 
där har tystnadsplikt. 

Om ditt klagomål gäller medicinsk felbehandling ska du vända dig till 
Socialstyrelsen. Offentlighetsprincipen gäller för anmälningar till en 
myndighet som Socialstyrelsen. (Läs mer om offentlighetsprincipen på 
sidan 26.) 

Landsting och regioner ska också enligt 3 b § i hälso- och sjukvårdslagen 
bland annat erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, 
vuxendöva och hörselskadade. 

Även i förvaltningslagen finns det en rätt till tolk vid behov. 
Socialstyrelsens handbok ”Din skyldighet att informera och göra patienten 
delaktig” kom i januari 2011. Där citeras förvaltningslagen: ”När myndighet 
har att göra med någon som inte behärskar svenska eller är allvarligt hörsel 
eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.” Handboken finns 
att ladda ner på www.socialstyrelsen.se. 

Om ett dåligt bemötande i hälso- och sjukvården har ett samband med 
någon av de grunder som omfattas av diskrimineringslagen – utom ålder 
– så kan du vända dig till DO eller till en antidiskrimineringsbyrå. Du kan 
också rådfråga en patientförening eller en annan intresseorganisation som 
arbetar med vårdfrågor. Alla intresseorganisationer har sedan 2009 rätt att 
företräda enskilda personer i diskrimineringstvister inom ett område där 
de har sakkunskap. 
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FN:s konvention om sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter 
Artikel 12 

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa 
möjliga fysiska och psykiska hälsa. 

2. De åtgärder som konventionsstaterna ska vidta för att till 
fullo tillgodose denna rätt ska innefatta sådana åtgärder som är 
nödvändiga för att 

d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och 
sjukhusvård i händelse av sjukdom. 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
2 § 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 
till vården. 

Diskrimineringslagen 
13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om 

1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet... 

(...) 

Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. 

Förbuden som gäller hälso- och sjukvård och annan medicinsk 
verksamhet (...) hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om 
det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet. 
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Samverkan för delaktighet och inflytande 
I FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning står det att staten aktivt ska involvera 
personer med funktionsnedsättning och ha nära samråd med deras 
organisationer i alla frågor som gäller lagstiftning, riktlinjer eller andra 
beslutsprocesser som berör dem. 

Nationella minoriteter och urfolk har laglig rätt till inflytande i alla frågor 
som berör dem. När Sverige har kritiserats av internationella organ för 
mänskliga rättigheter4 har kritiken bland annat handlat om bristen på 
meningsfulla samråd med dem som utsätts för diskriminering. 

”...utgår från folket...” 
Den svenska grundlagen (regeringsformen) inleds med ”All offentlig makt 
utgår från folket.” I praktiken sker det främst genom politiker i folkvalda 
organ, som riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Men det pågår 
också ett utvecklingsarbete inom kommuner och landsting som syftar till 
att stärka demokratin genom ett mer aktivt deltagande från invånarnas 
sida. 

Lagkrav på samverkan mellan beslutsfattare och invånare finns bara i 
ett fåtal fall. Det första exemplet är från 1967 års omsorgslag. Den lade 
grunden för en lång tradition av samråd mellan kommuner och landsting 
och ideella organisationer på funktionshinderområdet. 

Krav på samråd finns även i socialtjänstlagen och i hälso- och 
sjukvårdslagen. Plan- och bygglagen föreskriver samråd i byggnadsärenden 
och markanvändning. 

Sametinget har tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län ett 
nationellt uppdrag att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs i 
kommuner, landsting/regioner och övriga myndigheter, inklusive det 
offentligas ansvar för samråd. 

Respekten för allas lika värde 
I grundlagen kopplas den offentliga maktens ansvar för den enskildes 
välfärd, delaktighet och jämlikhet ihop med respekten för allas lika värde 
och förpliktelsen att motverka diskriminering. Här läggs en grund för 
tanken att inflytande och delaktighet från de människor som berörs 
av myndigheternas beslut också är ett sätt att motverka och upphäva 
diskrimineringen ( se sidan 45). 

4. Se regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, www.manskligarattigheter.gov.se. 
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Samråd och samverkan mellan beslutsfattare och organisationer i det civila 
samhället som ska motverka diskriminering bör vara resultatinriktade 
och jämbördiga. Om din organisation blir inbjuden till samråd kan du 
ställa krav på att det ska handla om sakfrågor och att arbetet ska ha 
tydliga mål och åtgärder, och en planerad uppföljning. En tidplan och 
ansvarsfördelning mellan dem som ingår i samrådet är viktigt. Frågan om 
ersättning för de föreningsrepresentanter som ingår kan vara vitalt för att 
arbetet ska fungera. 

Din organisation kan naturligtvis också ta egna initiativ till kontakter med 
de kommunala handläggare som har ansvar för era intressefrågor. 

Att påverka besluten 
Ett sätt att påverka är att skriva ett remissvar innan ett beslut eller 
lagförslag antas. Det har alla rätt att göra, även ideella organisationer. 
Regeringen skickar ut alla större utredningar och förslag för att få 
kommentarer. Ofta bjuder man in etablerade organisationer i det civila 
samhället att ge synpunkter. Om din organisation har särskilda kunskaper 
eller erfarenheter som behöver komma fram kan det vara viktigt att lämna 
ett remissvar. 

Din organisation kan också skriva rapporter till de ansvariga om hur ni 
uppfattar situationen när det gäller era rättigheter. Vilka åtgärder anser 
ni att kommunen eller andra myndigheter bör vidta för att förändra 
förhållandena? 

Att lämna egna rapporter, så kallade skuggrapporter, när Sveriges arbete 
undersöks av de internationella övervakningsorganen är ett annat sätt för 
intresseorganisationer att utöva inflytande. Där kan man också beskriva 
hur diskrimineringen tar sig uttryck och vilka åtgärder som behövs. Om 
det finns brist på samråd i viktiga frågor och om den bristen påverkar 
tillgången till de mänskliga rättigheterna kan din organisation påtala även 
detta i arbetet med en skuggrapport. 

Kommunalt utvecklingsarbete 
Ytterligare ett sätt att påverka kan vara att knyta an till det 
demokratiarbete som pågår i landet. Sedan 2006 driver Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, projektet Medborgardialog. Målet är att kommuner 
och landsting ska ”skapa nya former för medborgarnas delaktighet, 
valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och 
verksamhetsutveckling”. 

188 kommuner och alla landsting eller regioner deltar i utvecklingsarbetet. 
48 kommuner och sex landsting eller regioner satsar särskilt på dialogen 
med unga. Tio kommuner och landsting eller regioner har fattat 
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principbeslut om medborgardialog som underlag för viktiga beslut. Mer 
om arbetet finns att läsa på SKL:s webbplats. 

Många kommuner satsar också på egna demokratiprogram. I Botkyrka 
arbetar man med att öka människors deltagande i det politiska livet. 
Kommunen har bland annat inrättat sex dialogforum där politikerna kan 
möta invånare i varje kommundel för att diskutera frågor som berör och 
intresserar kommuninvånarna. Botkyrka är också medlem i den europeiska 
koalitionen av städer mot rasism, Eccar, och arbetar med att genomföra 
koalitionens tiopunktsprogram i sin egen kommun. 

Göteborgs stad har beslutat att alla stadens verksamheter ska ha en 
likabehandlingsplan. För att en sådan ska bli meningsfull krävs fungerande 
samråd och samverkan med olika intresseorganisationer i kommunen. 

I Malmö stads handlingsplan mot diskriminering slår kommunen fast att 
arbetet mot diskriminering ska identifiera, synliggöra och arbeta bort de 
system, rutiner och attityder som hindrar att alla människor behandlas 
på lika villkor. Kommunen ska i sitt arbete med medborgardialog särskilt 
värna att få in synpunkter från de grupper som annars inte gör sin röst 
hörd. Ansvaret för detta läggs direkt på kommunledningen. 

Talerätten utvidgad 
På senare år har det civila samhället fått en större tyngd i samhällslivet än 
det tidigare haft i Sverige. Idéburna organisationer har en viktig roll i att 
följa upp hur kommuners och myndigheters åtaganden för demokrati och 
delaktighet förverkligas. 

2009 fick intresseorganisationer talerätt i domstol i diskrimineringsmål. 
Samma år skapades också ett nationellt forskningsprogram om det civila 
samhällets roll och utveckling som sträcker sig fram till år 2020. 
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Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Artikel 4 

3. I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att 
genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer 
angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska 
konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer 
med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, 
genom de organisationer som företräder dem. 

Regeringsformen (Sveriges grundlag 2010:1408) 
1 kap. Statsskickets grunder 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det 
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka 
för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till 
vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 
religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 
ska främjas. 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna 
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är 
möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 
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När  det  civila  samhället  upplever  att 
det  råder  brist  på  ansvar  från  berörda 
myndigheter  skapar  många  ideella 
organisationer  andra  möjligheter  för 
individer  att  tillgodose  sina  rättigheter. 
Ibland  tar  intresseorganisationer  initiativ 
till  nya  redskap  som  så  småningom  kan  bli  en 
del  av  myndigheternas  dagliga  arbete.  Andra 
gånger  samverkar  det  civila  samhället  med 
kommunala  eller  statliga  verksamheter  för 
att  utveckla  nya  arbetssätt  och  metoder. 
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På spaning efter nya grepp
�
Som ett led i projektet ”Vägar till rättigheter” har DO besökt fyra svenska 
städer. I samarbete med de lokala antidiskrimineringsbyråerna har vi träffat 
företrädare för det civila samhället och diskuterat rätten till bostad, arbete 
och utbildning, hälso- och sjukvård samt inflytande och delaktighet. 

DO ska enligt förarbetena till Diskrimineringslagen bland annat 
”synliggöra strukturer som kan vara ett hinder för lika rättigheter och 
möjligheter”. En av målsättningarna i samband med resorna till de fyra 
städerna har varit att undersöka hur de mekanismer ser ut som skapar 
diskriminerande strukturer inom de aktuella samhällsområdena. 

DO har även besökt olika offentliga verksamheter som tar fasta på 
rättighetsperspektivet och utvecklar nya metoder för att motverka 
diskriminering. 

Genom att skildra besöken i Eskilstuna, Malmö, Göteborg och Umeå vill 
vi ge dig som läsare en inblick i hur en del av arbetet för lika rättigheter 
och möjligheter ser ut i dessa städer. När det civila samhället upplever 
att det råder brist på ansvar från berörda myndigheter skapar man ofta 
andra möjligheter för individer att tillgodose sina rättigheter. Detta arbete 
kan bidra till att synliggöra bristerna i existerande strukturer. Samtidigt 
kan nya redskap och möjligheter komma fram som kan bli en del i de 
ansvarigas ordinarie verksamhet. Här är några exempel. 

•	� I Eskilstuna har Diskrimineringsbyrån Humanitas bjudit in de större 
bostadsbolagen till ett nätverk för att motverka diskriminering vid 
uthyrning. 

•	� I Malmö har många av stadens ideella föreningar själva tagit sig an 
problem på arbetsmarknaden eftersom de upplever brister hos de 
ansvariga myndigheterna. 

•	� I Västra Götalandsregionen har funktionshinderrörelsen tagit initiativ 
till Tillgänglighetsdatabasen. Den är nu ett av verktygen för nybildade 
Enheten för rättighetsfrågor i regionen. 

•	� I Umeå arbetar många organisationer i det civila samhället för att 
skapa mer jämbördiga och resultatinriktade samverkansformer med 
kommunen. 

Det finns flera sätt att motverka diskriminering. DO tar inte ställning till 
om de aktiviteter som skildras här har varit effektiva för en förändring mot 
ett samhälle fritt från diskriminering eller inte. 

Reflektera gärna över vad som händer när denna del av de mänskliga 
rättigheterna inte tillgodoses av ansvariga aktörer och vad som i det läget 
kan vara det bästa sättet att agera på. 
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Vi reste till Eskilstuna… 
där man bygger nätverk mot bostadsdiskriminering 
Avslöjandet om diskriminering på bostadsmarknaden slog ned som en 
bomb i Eskilstuna. Sveriges Radio Sörmland ringde upp 22 bostadsbolag 
och låtsades söka lägenhet som Sara Andersson och Khalida Mohammed. 
Nästan hälften av bolagen gav olika besked beroende på vem som ringde. 
Sara fick både fler och bättre erbjudanden än Khalida. 

DO besökte Eskilstuna för att träffa bostadsbolag och andra aktörer på 
bostadsmarknaden. 

Ett av de allmännyttiga bolag som pekades ut i radioinslagen, Torshälla 
Fastighets AB, reagerade omedelbart. Företaget jobbade igenom sin 
uthyrningspolicy och upprättade tydliga checklistor för personalen. 
Den personalansvariga i kommunen, Anne-Li Gustafsson, utbildade alla 
anställda i diskrimineringsfrågor: 

– Ingen gick i försvar utan alla var väldigt öppna. Vi pratade om 
värderingar, attityder och diskriminering och kom överens om att 
uthyrarna skulle ta fram en handlingsplan. Alla anställda skulle 
läsa handboken mot diskriminering från Sabo, de allmännyttiga 
bostadsföretagens organisation. Det tog inte ens två veckor innan viktiga 
förändringar skett. Bolaget tog också fram ett mer formellt kösystem, säger 
hon. 

Diskutera regler och arbetsformer 
Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna har bjudit in de större 
bostadsföretagen i staden till att starta ett nätverk för att diskutera hur 
regler och arbetsformer kan främja likabehandling. Det pågår redan ett 
utvecklingsarbete i miljonprogramsområdena. Företagen försöker bland 
annat hitta nya sätt att nå ut med information till hyresgäster som inte har 
svenska som modersmål. Några exempel: 

•	� Ett företag har tagit fram ett informationsmaterial med bilder som 
används vid felanmälan om den boende inte alls talar svenska. Det 
räcker med att peka på spisen för att få hjälp. 

•	� Människor med olika språkkunskaper anställs som uthyrare och 
fastighetsskötare. 

•	� Ett av de privata företagen gör sig av med sitt centrala kontor och 
flyttar ut hela verksamheten till de förorter där bostäderna finns. 

Daniela Polhage är verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån 
Humanitas som tagit initiativ till nätverket. Hon ser positivt på 
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intresset för att utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter på 
bostadsmarknaden. 

– Det finns en öppenhet att diskutera frågorna i företagens 
ledningsgrupper. Det är bra. Många har funderingar kring vad som är 
tillåtet och inte tillåtet när det gäller uthyrningsreglerna. Alla frågor har 
inte ett enkelt svar. Därför är det viktigt att bilda ett nätverk och arbeta 
vidare, säger hon. 

– Nätverket kanske kan utvecklas till en Eskilstunamodell mot 
diskriminering på bostadsmarknaden. 

Mörkertal 
Rätten till bostad är en mänsklig rättighet som finns nedskriven 
i flera internationella konventioner. Ansvaret för att alla ska få en 
bostad finns också inskriven i svenska lagar som regeringsformen och 
bostadsförsörjningslagen. 

I genomsnitt anmäls 80 fall av bostadsdiskriminering om året till DO. De 
studier av bostadsdiskriminering som gjorts de senaste åren tyder på att 
mörkertalet är stort. 

Som ett led i DO:s besök i staden arrangerades en öppen föreläsning på 
temat ”Vem får bostad i Eskilstuna?” Där presenterades bland annat Radio 
Sörmlands undersökning. 

”Jättedåligt med lägenheter...” 
När lokalradion 2010 granskade 22 fastighetsägare i regionen visade sig 
ett tydligt mönster. När Sara ringde fick hon betydligt fler och bättre 
erbjudanden än Khalida. Khalida fick veta att det är ”jättedåligt” med 
lägenheter i centrum. Men när Sara ringde en halvtimme senare erbjöds 
hon en ledig trea i centrum. 

När Radio Sörmland ringde upp fastighetsägarna på nytt svarade flera av 
dem att de behandlar personer med utländska och svenska namn olika för 
att fylla bostäder i områden som inte är så attraktiva. ”Jag utnyttjar att 
utlänningarna själva vet om att de har det svårare på bostadsmarknaden”, 
sa en uthyrare. 

Radio Sörmlands undersökning är bara en i raden av liknande studier 
som presenterades på bostadsseminariet i Eskilstuna. En annan är 
Hyresgästföreningens Diskrimineringsbarometer. 

År 2007 lät Hyresgästföreningen fyra olika personer göra en telefonstudie. 
André, David, Zrian och Mohammed ringde 105 bostadsföretag i 
kommuner som de visste hade lediga lägenheter. Alla fyra presenterade sig 
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på exakt samma sätt. De var IT-konsulter som just skulle flytta till orten 
och sökte en liten lägenhet. Gärna central men allt var av intresse. 

Alla fyra kände sig väl behandlade i telefon. Zrian och Mohammed var 
helt övertygade om att ingen diskriminering skett. Men när samtalen 
analyserades visades även här ett tydligt mönster. André och David 
fick många fler erbjudanden om lägenheter än Zrian och Mohammed. 
Uthyrarna var dessutom ofta trevligare mot André och David. Zrian fick 
ett kortfattat besked om att det inte fanns något ledigt men när André 
ringde en kvart senare fanns det plötsligt en billig tvåa i centrum. 

Resultatet visade att bostadssökande med utländskt namn fick 
erbjudanden om lägenhet i 47 procent av fallen. För dem med svenskt 
namn var motsvarande siffra 60 procent. 

Maria fick flest erbjudanden 
En liknande bild framkom i Växjö universitets undersökning från 
2007. Där gjorde uthyrarna skillnad både när det gäller kön och etnisk 
tillhörighet. 

Växjö universitet skickade ut 500 intresseanmälningar undertecknade med 
olika namn. Maria fick svar på 71 procent av sina förfrågningar till privata 
företag. Åtta procent ledde till erbjudande om visning. 

Erik fick svar på 60 procent av breven och fick komma på visning i åtta 
procent av fallen. Muhammed fick bara svar på 44 procent av breven. Han 
fick komma på visning i två procent av fallen. 

Viktigt att öka kunskapen 
Med hjälp av Uppsala universitet undersökte DO 2009 hur 
bostadsdiskrimineringen kan se ut. Rapporten ”Diskriminering på 
bostadsmarknaden” sammanfattar resultatet: 

•	� Diskriminering är vanligare på hyresmarknaden än när det gäller 
bostadsrätter. 

•	� Etnisk tillhörighet och religion är de vanligaste orsakerna till 
missgynnande. 

•	� Finska romer och muslimer är särskilt utsatta för 
bostadsdiskriminering. 

•	� Bristande fysisk tillgänglighet begränsar bostadsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning. Ibland kan de inte ens komma på 
en visning. 

•	� Det händer att fastighetsägare instruerar mäklare att diskriminera vid 
försäljning av bostäder. 
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Att särbehandlas när det gäller bostad är en allvarlig form av 
diskriminering. Bostaden är ett grundläggande behov. Du måste ha 
någonstans att bo för att kunna ha ett jobb och för att barnen ska kunna gå 
i skola. 

– Det är svårt att veta om man blivit utsatt för bostadsdiskriminering
eftersom processen ser ut som den gör. Olika företag kan ha olika krav
på sökande, till exempel när det gäller inkomst. Man får sällan besked
om varför man inte får en bostad, sade John Stauffer, jurist på DO, i
paneldebatten som avslutade DO:s temavecka i Eskilstuna.

– Det är begränsat vad juridiken kan åstadkomma. Därför arbetar vi även
på andra sätt. Det är viktigt att öka kunskapen om hur diskriminering kan
ta sig uttryck, inte minst hos beslutsfattarna. Vi arbetar också med det
civila samhället för att öka människors möjligheter att få upprättelse.

Nationella riktlinjer 
I paneldebatten medverkade även bostadsföretagens branschorganisationer. 
Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, har ett regelverk som man 
försöker få medlemsföretagen att följa. 

– Vi har en nollvision, diskriminering ska inte förekomma hos oss,
sade Therese Berg på Sabo. Varje fall är ett misslyckande. Vår handbok
”Lika inför värden” kom 2007 och handlar om just detta, att alla ska
behandlas likvärdigt. Vi har utbildat fyrtio bostadsbolag och ska ha fler
kunskapsdagar som utgår från handboken.

Även de privata fastighetsägarnas intresseorganisation, Fastighetsägarna, 
har riktlinjer som ska förhindra bostadsdiskriminering. Nu pågår en 
uppdatering av riktlinjerna så att de följer den nya diskrimineringslagen. 
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Vi reste till Malmö… 
där många arbetar för att motverka arbetslösheten 
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Arbetsmarknaden är inte lika för alla. 
Rätten till utbildning är inte självklar. Enbart sex av tio vuxna med 
funktionshinder har ett jobb. För den övriga befolkningen är siffran åtta 
av tio. 

Ett av fyra företag missgynnar arbetssökande med arabiska namn. Och 
den som byter namn från efternamnet Mohammed till Karlsson kan höja 
sin årsinkomst med upp till 15 000 kronor.6 DO åkte till Malmö för att 
träffa föreningar och skolor som arbetar för att bryta de diskriminerande 
mönstren. 

I en anspråkslös källarlokal på Rosengård finns Somalilands Förening 
med 600 medlemmar. Föreningen är öppen för alla somalier i Malmö. 
En stor del av verksamheten handlar om arbetsmarknaden. Man 
efterlyser skräddarsydda och anpassade lösningar, inte minst från 
arbetsförmedlingen. 

– Jag känner inte en enda somalier som fått jobb genom 
arbetsförmedlingen. Själv kör jag taxi och tolkar, säger ordförande Jama 
Ismail. 

– Arbetsförmedlingen vill helst att de arbetssökande ska komma till 
dem. Vi är på Rosengård för att somalierna bor här. Här har vi nära till 
tolkar och kan möta och motivera deltagarna på ett mer personligt 
sätt. Det är också därför vi har en egen starta eget/jobbsökar-kurs. 
Men vi är inte upphandlade som arbetsmarknadskurs. Därför hänvisar 
arbetsförmedlingen inte deltagare till oss så som vi önskat, berättar 
forskaren Margaretha Rolfson, som är ansvarig för föreningens starta eget-
projekt. 

Att regler inte alltid är anpassade efter människors verklighet visar 
föreningens projekt för kvinnor som vill starta eget. Deltagarna har 
utvecklat goda idéer. De har fina affärsplaner och realistiska budgetar. 
Ändå fungerar det sällan. En orsak är att många somalier av religiösa 
skäl inte vill låna pengar med ränta. I flera andra europeiska länder finns 
islamiska banker. Men det svenska banksystemet och företagsstödet är inte 
anpassat för en muslimsk målgrupp. 

6. Måste alla heta som Svensson? En empirisk studie av namnbyten och inkomster. LO 
och Integrationsverket 2006 och Evidence of Ethnics. Discrimination in the Swedish Labor 
Market Using Experimental Data. Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth, Kalmar Högskola. 
Båda rapporterna finns på www.temaasyl.se. 
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Uppstart Malmö är en ny idé som kan hjälpa till i sådana fall. Det är 
en stiftelse som kan ge kostnadsfri rådgivning och ett räntefritt lån på 
50 000 kr till engagerade personer som vill starta eget. Om satsningen 
misslyckas skrivs lånet av. Om företaget lyckas kan det få mer stöd för att 
utveckla verksamheten. 

Påverka mönster 
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF, är en mötesplats för 
kvinnor från 70 länder. En tredjedel av medlemmarna har svensk bakgrund. 

I Skåne har 80 procent av kvinnorna med svensk bakgrund jobb. För 
kvinnor med utländsk bakgrund är motsvarande siffra 55 procent. Det vill 
föreningen ändra på. 

– Att ha egna pengar i plånboken är enormt viktigt. Annars blir du 
beroende. I våra projekt är målet att deltagarna ska få en anställning eller 
en kvalificerad praktikplats, säger ordförande Jelica Ugricic. 

Föreningen har ett brett nätverk i det skånska näringslivet. Tack vare det 
får nittio kvinnor med utländsk bakgrund varje år en mentor med svensk 
bakgrund. Mentorskapen syftar till att ge nya insikter och kontaktytor till 
båda parter. 

– På kort sikt är målet med mentorsprojekten att hälften av deltagarna 
ska få en bra praktik eller anställning. Det är tufft men när vi följer upp 
efter tre år ser vi att vi lyckats bättre än så. Men det allra viktigaste är att 
påverka attityder och anställningsmönster i mentorernas företag. Det är 
det som kan förändra på allvar. 

Att bli fackligt eller politiskt aktiv, att skaffa sig nya kontakter och ett 
bredare nätverk kan också leda in i arbetslivet. Projekt som ”Målmedvetna 
beslutsfattare” handlar om att väcka ett samhällsengagemang. I ”Räkna 
med oss” är deltagarna unga kvinnor med både svensk och utländsk 
bakrund. 

– Det är ett medvetet val. Kvinnorna kommer från olika stadsdelar och 
skulle normalt aldrig ha träffats. Vi träffar politiker och har workshops om 
härskartekniker, normkritik och FN:s kvinnokonvention. 

Fritt val? 
Många av föreningens medlemmar med utländsk bakgrund vittnar om hur 
de blir fördomsfullt bemötta på arbetsförmedlingen. ”De frågar aldrig vad 
vi kan, bara vad vi behöver hjälp med”, säger en av dem. 

En annan kom till Sverige som akademiker och byggde därefter på sin 
utbildning. Men de enda erbjudanden hon fick genom arbetsförmedlingen 
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var arbete som personlig assistent. Efter att ha deltagit i IKF:s 
mentorsprojekt är hon i dag arbetsledare på ett byggföretag. 

IKF driver nu ”Why Not?”, ett mentorsprojekt för att starta eget. I ett 
tidigare projekt grundades 24 företag. 

Jelica Ugricic uppskattar att hälften av dem som startat eget helst skulle 
velat ha en anställning. Men eget företagande kan ändå vara en viktig väg 
in i arbetslivet. 

– Vi skulle vilja ha hjälp från Komvux och högskolan med att hitta 
deltagare till våra företagsprojekt. Inte så att vi vill locka någon från 
utbildningarna. Men vi vill komma in i klasserna, berätta att vi finns, att 
vi driver mentorsprojekt för att starta eget och kan ställa upp med en 
mentor sista terminen. Men det har varit svårt. Lärarna verkar inte kunna 
se studenterna som framtida företagare. 

Samarbetar med många 
Iransk-Svenska Föreningen, ISF, samarbetar på bred front i sina 
arbetsmarknadsprojekt. Tillsammans med arbetsförmedlingen har man 
till exempel ett projekt för människor som inte fått jobb på grund av 
funktionsnedsättning eller språkproblem. Sommarjobb till unga ordnas 
i samarbete med kommunen. Samverkan med företagsgrupper ska också 
leda till jobb för unga. Ett samarbete med Malmö högskola gör att kan man 
ta emot studenter som praktiserar och hjälper till med föreningens sociala 
aktiviteter. 

Projekten startar alltid med att en eldsjäl kommer med en idé. Föreningen 
hjälper sedan till med att söka pengar. Ibland startas projekt trots att 
finansieringen inte är klar, bara för att det anses så viktigt. En utbildning 
för arbetslösa unga från olika minoriteter till att bli samhällsinformatörer 
är ett exempel. 

Bristande tilltro till samhället 
Att komma till Sverige från ett annat land med en god utbildning 
men ändå inte få jobb tär på självkänslan. Risken finns att känslan av 
hopplöshet går i arv till barnen. Därför arbetar ISF mycket med att 
motverka diskriminering och främja jämställdhet i skolan. Det är viktigt 
att ge barnen en egen plattform och möjlighet till tilltro till samhället. 

– Att föräldrarna blir diskriminerade präglar barnen som får en dålig bild 
av samhället. ”Varför ska jag läsa vidare när det ändå inte är lönt? Titta bara 
på mina föräldrar som har sökt hur många jobb som helst” är inte ovanligt 
att vi får höra, säger Nina Nazanin, som är utbildare hos ISF. 

Föreningen tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra men 
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efterlyser ett fast forum för diskussioner och utbyte av erfarenheter. 
Som en stor förening med lång erfarenhet klarar ISF att ta sig igenom 
byråkratin. Mindre föreningar har svårt att få den information de behöver. 
Det innebär också att de som fattar besluten går miste om viktig kunskap. 

Rätten till utbildning 
En folkgrupp som traditionellt berövats rätten till utbildning är romer. 
Trots att romer är en nationell minoritet med särskilda rättigheter är det 
svårt att få modersmålsundervisning. I Malmö finns bara två lärare som 
undervisar i två av de fem romska språken. Och den romska förskolan har 
inte plats för fler än 25 barn. Ändå visar erfarenheten att barnen som går 
där klarar grundskolan bättre. 

Irisskolan i Malmö är en unik grundskola i Sverige. Här studerar vuxna 
romer från många olika länder. Deltagarna läser svenska för invandrare 
och svenska som andraspråk men också matematik, engelska och 
samhällskunskap. Iris står för Internationella Romer I Samverkan. 

– Skolan betyder framsteg i livet. Här blir jag inte diskriminerad. Är det 
något jag inte förstår förklarar någon på ett bra sätt, säger Marta Grulova, 
en av deltagarna. Hon driver en restaurang vid sidan av. 

– Att starta eget är inte lätt, man får bara huvudvärk. Men jag har kvar 
firman för jag vill inte hamna hos socialen. 

Irisskolans personal efterlyser mer flexibla regler för studiestöd eller 
försörjningsstöd. Reglerna för hur länge man får läsa svenska för invandrare 
har skärpts kraftigt. I Malmö har kommunen beviljat undantag. Irisskolans 
deltagare får fortsätta så länge de gör framsteg. 

Satsa på grundnivån 
Åldersgränsen är ett annat stort problem. För att få börja på kommunal 
vuxenutbildning måste man ha fyllt 20 år. Många i Irisskolans målgrupp 
riskerar att slås ut under de fyra åren mellan grundskolan och möjligheten 
till vuxenutbildning. 

– Det offentliga borde lägga mer resurser på grundutbildning. Det räcker 
att det gick illa i den vanliga grundskolan, man ska inte behöva vänta 
ytterligare fyra eller fem år för att få en ny chans. Egentligen vill vi på 
Irisskolan kunna satsa på dem som inte har svenska språket. De som 
kanske inte fått gå i skolan i sitt ursprungsland och varken kan läsa eller 
skriva, säger verksamhetsledaren Birgitta Vaktnäs. 

Framtiden för skolan är ständigt osäker, något som är extra allvarligt 
eftersom romer som grupp har så få andra möjligheter att ta igen tidigare 
förlorad grundutbildning. 
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– Vi upphandlas ett år i taget och lever i praktiken termin för termin. Det 
ger en väldig otrygghet. Vi kan inte planera ett år framåt för deltagarna och 
säga att i år ska du göra detta för att nästa år kunna fortsätta med det här, 
säger Birgitta Vaktnäs. 

Se kraften hos individen 
Anna Opazo är lärare på Lernia i Malmö. Företaget driver bland annat 
restaurangutbildning på uppdrag av Malmö stad. Även här är åldersgränsen 
20 år men det går att göra undantag. Till exempel för studerande som inte 
gått ut gymnasiet men redan har en stor familj. 

Nästan alla, 95 procent, klarar utbildningen och fyra av fem får så 
småningom jobb. 

– I vår bransch ser vi lösningarna först och problemen sen, säger Anna 
Opazo och berättar om en deltagare med svår dyslexi, talproblem och 
andra funktionsnedsättningar. 

– Jag låg sömnlös många nätter och funderade. Hur skulle han klara ett 
projektarbete på 100 poäng när han inte kunde skriva? Till slut kom jag på 
det. Han fick fotografera hela utbildningen och dokumentera med korta 
meningar. 

På en av företagets vårdutbildningar var en av deltagarna döv. Hon 
klarade utbildningen bra och gick ut med fina betyg. Men på sjukhuset 
där hon sökte praktik såg man bara problem. Tänk om hon inte hörde 
brandlarmet? Tack vare en engagerad lärare fick hon så småningom praktik 
på ett annat sjukhus. Men det går inte alltid lika bra. 

Missriktad välvilja 
Anna Opazo tror att obefogad oro sätter käppar i hjulen för många. 
Studievägledare kan av missriktad välvilja råda en person att inte gå en viss 
utbildning för att de tror att den som inte är född i Sverige har svårt att få 
jobb efteråt. 

– Vår uppgift är att stödja de sökande så bra vi kan. De flesta har mycket 
egen kraft om de känner att samhället tror på dem. 

På yrkesgymnasiet har många deltagare invandrarbakgrund. En del har 
svårt med svenskan. För att komma in på Yrkesvux ska man klara svenska 
motsvarande årskurs sju. Om betygen inte räcker testar man på andra sätt. 
En del kommuner kräver svenska A men i Malmö försöker man hellre 
sänka trösklarna. 
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– Deltagarna lär sig svenska under utbildningens gång. Mat är konkret, 
att visa ett äpple och prata om allt man kan laga av äpplet gör att 
språkinlärningen går fort. 

Arbetsplatsförlagd utbildning är avgörande för det goda resultatet. 
Lärarna på restaurangskolan har ett stort kontaktnät. De har lätt att hitta 
praktikplatser. Men de uppmuntrar deltagarna att själva ta initiativet. 

– Vi ber dem besöka olika krogar för att se om de tycker att någon verkar 
vara trevlig att jobba på. Sedan kommer de tillbaka hit och diskuterar. 
Om vi vet att just den restaurangen har många problem så säger vi att det 
kanske inte är den bästa att göra praktik på. Annars låter vi dem själv ta 
kontakt. Om det behövs kan vi stötta med ett samtal från skolan. 
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Vi reste till Göteborg… 
där utvecklingsarbetet inom sjukvården pågår 
Sjukvården fungerar ungefär som samhället i övrigt. Men den som är sjuk 
och söker vård befinner sig redan i ett underläge. Att i den situationen 
utsättas för ett kränkande bemötande kan få allvarliga följder. Det är 
inte ovanligt att människor som upplever diskriminering inte söker hjälp 
igen. Hur förhindrar man sådant? DO besökte Göteborg för att ta del av 
det arbete som pågår inom Västra Götalandsregionen. 

Tillgänglighetsdatabasen i Västra Götaland, TD, kom till efter ett 
initiativ från funktionshinderrörelsen. Den lanserades 2005 och har 
spridits, både i Sverige och till andra länder. I databasen beskrivs den 
fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler som vårdcentraler och 
idrottsanläggningar, restauranger och muséer. Hur bred är toaletten? 
Går det att få in just min typ av rullstol? Finns det hiss? Dörröppnare? 
Kontrastfärger? 

– Vi har hittat skrämmande exempel. Som en vårdcentral som fanns på 
sjunde våningen men där hissen bara gick till sjätte. TD är jättebra för att 
få fram sådant och uppmärksamma verksamheterna på hur de ska förbättra 
sin tillgänglighet. Databasen blir också ett underlag för politikerna, säger 
Marianne Salén, samordnare för funktionshinderfrågor vid regionens 
nystartade enhet för rättighetsfrågor. 

Den som vill öppna en vårdcentral i regionen måste vara kopplad till 
databasen. Nu pågår ett arbete inom Västra Götalandsregionen för 
att utveckla TD till att bli en databas för hela arbetet med mänskliga 
rättigheter. 

Kommitté för rättighetsfrågor 
Västra Götaland inrättade 2011 en politisk kommitté för rättighetsfrågor, 
som rapporterar direkt till regionstyrelsen. Målet är att ett 
rättighetsbaserat arbetssätt ska genomsyra hela regionens verksamhet. 
Det handlar om allt från att initiera ny forskning till att införa ett 
rättighetsbaserat språk i olika styrdokument. Till sin hjälp har kommittén 
en lika nystartad stab, enheten för rättighetsfrågor. 

– Vår roll är att ha överblick och kunskap, säger enhetschefen Annika 
Ottosson. Vi ska vara en motor och föreslå förändringar. Men det är 
politikerna som fattar besluten som ska genomföras. Därför är det bra att 
vi sorterar direkt under de högst ansvariga politikerna i regionstyrelsen. 

Och det finns många frågor för enheten att ta itu med. Idag vet man till 
exempel att hbt-personer som grupp har större vårdbehov än befolkningen 
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i stort. Trots det är det många som undviker att söka vård. Föreställningen 
om en naturlig heterosexuell ordning mellan kvinnor och män kan leda till 
ett kränkande bemötande av homo- och bisexuella. 

Socialstyrelsen har undersökt hur tillgängliga landets vårdcentraler är. 
Resultatet visar att det fungerar ganska bra för personer med rörelsehinder 
men sämre för människor med andra typer av funktionsnedsättningar. 

Teknik som försvårar 
DO:s kontakter med patientföreningar visar att många har problem med 
telefonväxlarnas krav på knappval. För den som har nedsatt hörsel, har en 
intellektuell funktionsnedsättning eller inte behärskar svenska språket 
kan det vara omöjligt att göra de val som krävs för att komma vidare. 
Automatiska telefonsvar som ”tack för att du ringde, vi ringer upp dig 
klockan 08.20” uppfattas ofta som en bra service. Men för den som är 
beroende av en texttelefon har kontakten med vårdcentralen blivit svårare, 
inte enklare. 

– Det är ett exempel på en struktur som ser bra ut på pappret men kan bli 
diskriminerande. Vi behöver en ny typ av rond för att upptäcka det vi inte 
ser trots all vår goda vilja, säger barnläkaren Henry Ascher, som är rektor 
på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 

Och även om mycket förbättrats inom hiv-sjukvården så förekommer det 
fortfarande att personer som lever med hiv inte får den vård de har rätt till 
på grund av personalens okunskap och rädsla. 

– Sjuksköterskan försvann bara och kom tillbaka med dubbla handskar, 
ögonskydd, munskydd och förkläde. Att sen säga ”jag är inte rädd för dig” 
känns som en kränkning. Men man orkar inte ta i det, berättar en medlem 
i intresseorganisationen Positiva Gruppen i Göteborg. 

Olika villkor för kvinnor och män 
Sveriges kommuner och landsting har i projektet ”Jämt sjukskriven” funnit 
att kvinnor och män får olika långa sjukskrivningar och hänvisas till olika 
typer av undersökningar och rehabilitering. Det finns en risk att vården 
missar mäns depressioner och kvinnors alkoholmissbruk och att mäns våld 
mot kvinnor inte upptäcks. 

Kunskapscentrum för jämställd vård arbetar med kvalitetsförbättring i 
Västra Götalandsregionen. Ett projekt gällde smärtlindring vid akuten 
och röntgenavdelningarna på Alingsås sjukhus. En sjuksköterska anade att 
kvinnor och män fick olika mycket hjälp mot sin smärta. En kartläggning 
visade att patienter med misstänkt fraktur i armens leder sällan fick någon 
smärtlindring, kvinnor fick något mer än män och barn fick ingen alls. 
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Resultaten diskuterades under en utvecklingsdag med personalen. Den 
ledde till nya rutiner. 

– Det är viktigt att personalen förstår varför vi behöver jobba med 
verksamhetsutveckling med fokus på kvinnor och män och att det leder till 
ökad kvalitet, säger verksamhetsutvecklare Kristin Eliasson. 

I Göteborg pågår flera utvecklingsarbeten som ska förhindra 
diskriminering. Politikerna har beslutat att alla verksamheter i Göteborgs 
stad ska ha en likabehandlingsplan. Alla mödravårdscentraler ska 
hbt-certifieras. Enheten för jämställdhet och mångfald har tagit fram 
Normblocket. Med hjälp av blocket kan varje enhet själv arbeta med frågor 
om diskriminering. Till exempel genom att diskutera skillnaden mellan 
orden rullstolsbunden och rullstolsburen. 

Minska ohälsan 
Ett annat exempel på nytänkande är Angereds Närsjukhus. Det startades 
för att minska ohälsan i Göteborgs norra stadsdelar. Det skiljer en 
spårvagnsresa men nio år i medellivslängd mellan en man från Bergsjön 
och en från Älvsborg. En kartläggning visade klart högre sjuklighet i 
lungsjukdomen kol, i cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdomar i nordöstra 
Göteborg. Men invånarna sökte inte vård mer än övriga göteborgare. Det 
fanns alltså en underkonsumtion av vård i förhållande till behoven. 

Behovsanalysen har lett till särskilda arbetssätt på Angereds 
Närsjukhus. Alla patienter tillfrågas om de röker. De som gör det 
erbjuds rökavvänjning. Sjukhuset erbjuder också gratis undersökning av 
lungkapaciteten för att upptäcka kol. Ett mobilt team, det första i landet, 
bedriver kolsjukvård i hemmet. 

Sjukhuset finns ännu (2011) inte i en egen byggnad. När huset så 
småningom är klart ska mottagningsrummen vara stora så att det går att 
ta med flera familjemedlemmar. Runda bord ska ge utrymme för mer 
jämbördiga samtal. Andaktsrum, stilla rum och avskilda rum för amning 
ska finnas. 

Ett ledord för Angereds Närsjukhus är ”enkelt”. Det ska vara lätt att söka 
vård. Sms-påminnelser på olika språk ska hjälpa patienter att komma ihåg 
sina bokade tider. Annonser för sjukhusets verksamhet kan komma upp på 
utländska internetsidor om den som surfar har en IP-adress från Göteborg. 

Uppmuntrar egenremisser 
Idag bedriver sjukhuset specialistvård på dagtid i tillfälliga lokaler. Det 
finns bland annat smärtmottagning, barn- och ungdomsmottagning, 
röntgen och gynekologimottagning. 
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Det går att boka tid direkt i receptionen och få hjälp av personalen att 
skriva en egenremiss för att komma till en specialist. På många håll i landet 
vill man inte att patienter ska skriva egenremisser. Angereds Närsjukhus 
uppmuntrar det som ett sätt att öka patienternas makt över sina egna liv. 

Mer tid för patienten 
På Angereds Närsjukhus behövs tolk i hälften av alla patientsamtal. En 
kvart per patient anses därför vara alldeles för kort tid för ett patientbesök. 
Personalen på sjukhuset behärskar tillsammans 24 olika språk och står 
för vardagstolkningen. För medicinsk tolkning anlitas oftast telefontolk. 
Det är praktiskt och dessutom ofta bra för patienten som slipper ha 
ytterligare en person i rummet. Argumenten för tolkanvändning och 
de genomsnittliga tiderna för patientbesöken har Angereds Närsjukhus 
hämtat från Socialstyrelsens nya handbok. Den innehåller riktlinjer 
angående patientens ställning och rätten till information, delaktighet och 
kontinuitet för alla som söker vård. Handboken finns att ladda ner från 
Socialstyrelsens webbplats. 

Sjukhuset har ett uttalat folkhälsouppdrag. Förebyggande vård är extra 
viktigt, till exempel när det gäller livmoderhalscancer. Också här visade 
kartläggningen på stora skillnaderna mellan stadsdelarna. Medan 88 
procent av kvinnorna i Askim gick på cellprovstagningar kom bara 63 
procent i Angered. I samarbete med Kunskapscentrum för jämställd vård 
utformade Angereds Närsjukhus en kampanj för att få fler att ta cellprov. 
Idag finns en cellprovsbuss i nordöstra Göteborg som drivs tillsammans 
med barnmorskemottagningarna. 

Sjukhuset har tagit hjälp av doulor (språkkunniga hjälpkvinnor vid 
graviditet och förlossning) som sprider informationen i sina språkgrupper. 
Reklam i närradion och anslag i bostadsområdenas tvättstugor har 
använts för att nå ut. Redan efter några månaders kampanj ökade 
cellprovstagningarna med 20 procent. 

Utvecklingen av Angereds Närsjukhus följs nu av många som är 
intresserade av vård på lika villkor. Flera rapporter pekar på den ökade 
ojämlikheten i vården och ohälsan hos utsatta grupper i samhället. 
Sveriges kommuner och landsting har därför tagit initiativ till en nationell 
plattform för jämlik hälsa och vård. Läs mer på www.skl.se. 
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Vi reste till Umeå… 
där man försöker hitta bra former för samverkan 
Makt på riktigt eller på låtsas? Självbestämmande över vad? På vems 
villkor? Utan delaktighet och inflytande från dem som berörs går det inte 
att stoppa diskrimineringen. Men hur ska inflytandet utformas så att 
människor verkligen får mer makt över sin vardag? DO åkte till Umeå för 
att se hur det civila samhället och kommunen arbetar med frågorna. 

Vad betyder delaktighet? Själva definitionen är inte alldeles enkel. Ordet 
har flera betydelser. Tillhörighet, engagemang och makt är de vanligaste. 
Samråd eller samverkan är andra tolkningar. Olika människor använder 
ordet på olika sätt. 

Vem ska bestämma? 
Inflytande kan användas som dekoration. Som när läraren tycker att 
elevinflytande innebär att få bestämma färgen på gardinerna. Men det kan 
också betyda att unga faktiskt har makt över kommunens pengar. 

I Umeå blev det diskussion när kommunens dåvarande ungdomsombud Ida 
Östensson fick i uppgift att fördela pengar till verksamhet för unga. 

– Varför skulle jag bestämma vad som är bra för ungdomar? Det tyckte 
jag var fel. I stället fick unga, via nätet, lämna in ansökningar till projekt 
de ville genomföra. De fick hjälp att formulera det som var viktigt på ett 
bra sätt. Sedan blev det en omröstning på nätet om vilka projekt som 
skulle genomföras. Varje projekt som röstades fram fick en coach som hade 
erfarenhet inom deras område. Alla sa att det inte gick men det gjorde det. 
Det går att göra mycket mer än man tror, säger hon. 

Att få och ta ansvar 
Delaktighet och inflytande är en sak, men självbestämmande – vad innebär 
det? 

– Det är när jag själv har de resurser som krävs för att kunna bestämma. 
Inflytande ges av någon uppifrån eller utifrån. Det är någon annan som 
bestämmer hur mycket inflytande jag ska ha och vad det ska användas till, 
förklarade Susanne Berg under den öppna paneldebatt som inledde DO:s 
besök i Umeå. 

Susanne Berg arbetar på Independent Living Institute, en tankesmedja som 
utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet för 
sina medlemmar. 
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Efter att ha levt som ”funkis”, en person med funktionsnedsättning, i 
mer än halva sitt liv har hon funderat mycket kring frågan om makt och 
beroende. 

– Självbestämmande är ingen enkel sak. Det kräver att jag växer som 
person men också att samhället fungerar så att självbestämmande är 
möjligt. 

– Det finns ingen anledning till att personal ska förhandla med mig om 
vilka val jag vill göra. De ska behandla mig på samma sätt som de skulle 
behandla en person utan funktionsnedsättning. Var ska jag bo? Vilka 
kläder vill jag ha i dag? Vad ska jag göra på kvällen? Det vill jag kunna 
kontrollera själv. Det handlar om makt. 

Ett tydligt uppdrag 
Jämbördig kommunikation är en förutsättning för att verkligt inflytande 
ska bli möjligt. Men om kommunen kallar föreningar i det civila samhället 
till samråd men bara informerar om vad som är på gång kan det bli en 
form av skendemokrati där alla förlorar. Föreningarna blir möteströtta och 
tappar tilltron till politiken och samhället. Kommunen eller verksamheten 
riskerar att gå miste om väsentlig kunskap. 

Susanne Berg har själv suttit i ett antal forum som inte haft någon bestämd 
funktion. 

– Det är bättre med ett tydligt uppdrag. Då vet alla vad man ska göra och 
när det är gjort kan just det forumet läggas ner. 

Independent Living-rörelsen kommer från USA och bygger på att 
människor gemensamt tar ansvar för sina villkor, om än med stöd. 

– Ansvar betyder att jag, tillsammans med andra, formulerar den lösning 
vi tror behövs. Jag kan inte bara säga ”vi har ett problem, kan ni fixa det åt 
oss”. Det är jobbigare att ta ansvar eftersom resultatet kan bli dåligt och 
då finns ingen annan att skylla på. Men det vore bra för oss människor att 
klara av det. Man får bara inte tro att det är enkelt. Saker är inte enkla. Vill 
vi ha en verklig förändring kommer det inte att vara lätt. 

Laglig rätt till samråd 
Sedan 1999 har Sveriges fem nationella minoriteter ett särskilt skydd. 

Det gäller romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen om 

minoriteter och minoritetsspråk ger förvaltningsmyndigheter skyldighet 

att samråda med företrädare för minoriteterna i frågor som berör dem. 

Som Sveriges enda urfolk har samerna ett särskilt skydd som står inskrivet 

i grundlagen.
�
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Umeå blev 2010 utsedd till förvaltningsområde för samerna och året därpå 
för sverigefinnarna. Kommunen inledde samverkansarbetet med att bjuda 
in den samiska gruppen till stormöten. Det gick trögt. Till första mötet 
hade man hyrt en lokal för hundra personer. Åtta kom. Men efter hand 
insåg fler att här fanns en möjlighet till inflytande för en grupp som utsatts 
för förtryck i nästan fem hundra år. 

Samiska och sverigefinska organisationer har kommit överens med Umeå 
kommun om ett nytt sätt att arbeta. I kommunen finns arbetsgrupper 
för olika fackområden som skola, äldreomsorg, kultur och fritid och 
kommuninformation. Varje arbetsgrupp bjuder in till samråd, fyra gånger 
per år. Minoritetsgrupperna utser sina egna representanter. Fyra personer 
inom varje arbetsområde får samma arvode som politikerna när de deltar i 
samråden. Det är en av framgångsfaktorerna i Umeåmodellen. 

– Vi är en ideell förening, de är tjänstemän. Det är ett strukturellt problem. 
Men att få ersättning när vi är med på möten är ändå ett stort steg, säger 
Michael Lindblad, ordförande i Umeå sameförening. 

I Umeå bidrog det samiska engagemanget till att kommunen utsågs 
till Europas kulturhuvudstad 2014. För samerna är det viktigt att öka 
kunskapen om samisk kultur, både i storsamhället och i den egna gruppen. 
Många samer har på grund av diskrimineringen dolt sin identitet och 
tappat sitt språk. 

– Vi har rätt till undervisning på vårt eget språk. Men kommunen kan 
säga att de inte hittar lärare. De borde lära av Norge, där använder man 
bland annat distansundervisning via skype. Det finns många sätt att lösa 
lärarbristen på, säger Michael Lindblad. 

Okunnighet lever kvar 
Att arbeta i skolan och säga att man inte vet något om samer ses 
fortfarande inte som något konstigt. Inte ens om man lever mitt i Sapmi. 

– Det där måste bort. Man ska skämmas om man är så okunnig. Våra barn 
måste få lära sig samiska och de måste få se bilder och läsa berättelser om 
sitt folk i läroböckerna, säger Ulla Barruk Sunna, ledamot i den samiska 
delegationen. 

Det finns ingen gemensam definition av hur ett samråd ska gå till. I Umeå 
har man därför skrivit ett avtal om samrådet mellan kommunen och 
minoriteterna. 

Den samiska gruppen är positiv till modellen men ser också att den är 
sårbar och beroende av enskilda individers insats. Även om mötena med 
kommunen är betalda görs allt annat arbete frivilligt och obetalt. Men 
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vinsten är att minoriteterna fått mer makt att bestämma över hur de 
statliga pengar som förvaltningsområdet får ska användas. 

Sverigefinnarna har till exempel valt att satsa de extra statsbidragen 
på en finsk hemtjänstpatrull. Samerna har prioriterat ett samiskt 
rum på biblioteket, ett arbete inom äldreomsorgen och en bred 
informationskampanj. 

Samrådet behöver utvecklas vidare. Det handlar inte bara om fördelningen 
av de statliga förvaltningspengarna utan om alla kommunala frågor 
som berör minoriteterna. En fråga som är särskilt viktig för samerna är 
renskötseln. 

– Som urfolk har vi ett grundlagsskydd för vår kultur och våra näringar. 
Kommunens planarbete kan beröra flera samebyar som har sitt vinterbete 
inom kommunens markyta samt närliggande områden. I frågor som rör 
ändrad markanvändning är det särskilt viktigt med ett reellt samråd tidigt i 
en planeringsprocess, säger Ulla Barruk Sunna. 

– Vi vill också att kommunen inrättar en fast referensgrupp i frågor som 
rör infrastruktur där företrädare för rennäringen finns med. 

Ojämlika villkor 
Intresseorganisationer och ideella föreningar får sällan betalt när de 
samverkar med kommunen. De förväntas arbeta gratis även i frågor 
som borde ingått i den ordinarie verksamheten. Det kan leda till total 
utmattning, särskilt om engagemanget är starkt. 

Challenging Power i Umeå är ett samarbete mellan ideella föreningar, 
engagerade privatpersoner, företag och forskare. Nätverket omfattar 
flera generationer och vill påverka innehållet i satsningen på Umeå 2014 
– kulturhuvudstadsåret. Jämställdhet, queer- och mångfaldsfrågor är den 
röda tråden. 

Eldsjälarna är engagerade i mängder med andra projekt, från idrott och 
musik till jämställdhetsarbete. 

– Vi ville organisera oss demokratiskt inför Umeå 2014. Vi bjöd in alla vi 
kom på. Det blev en blandning av föreningsfolk, forskare, journalister 
och människor som var allmänt intresserade av jämställdhet, säger Kicki 
Fagerlund som också driver sitt eget musikföretag. 

De aktiva i Challenging Power välkomnar kommunens ansats men de blir 
också lätt desperata över alla stötestenar på vägen. 

– Vi har hela tiden bjudit in kommunens ansvariga till dialog. Kommunen 
visste att jämställdhet skulle genomsyra kulturhuvudstadsåret och flera 
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tjänstemän har ett starkt engagemang. Vi har gjort ett jättejobb och 
arbetat otroligt hårt med ansökningarna från olika organisationer. Det 
handlar inte om enstaka jippon utan om långsiktiga projekt på flera år. 
Men när vi skulle prata pengar blev det plötsligt tyst. Vi fick en massa olika 
besked och var helt tokiga efteråt, säger Ida Östensson. 

– Det håller inte hur länge som helst att lägga ner miljoner timmar gratis. 
Jag är trött på att förväntas göra en massa saker bara för att det är så kul. 

Medlemmarna i Challenging Power är trots alla svårigheter positiva. De 
känner att det finns ett genuint intresse för att fånga kulturen nerifrån 
och göra något av den. Det långsiktiga målet är att förvandla Umeå till en 
feministisk kommun med ett queerperspektiv. 

– Det är ingen som gjort något sådant här tidigare, säger professor 
Marianne Lilliequist, som leder forskningsprojektet Tantforsk i Umeå. Hon 
är, liksom sin dotter Tove, medlem i gruppen. 

Ta vara på kompetensen 
Den som vill förändra hänvisas ofta till att göra ett projekt. Det har både 
för- och nackdelar. Fördelen är att kunna testa nya metoder och arbetssätt. 
Nackdelen är att erfarenheterna sällan tas tillvara när projektet är slut. 

– Det handlar inte om ekonomi utan om metod, säger Oscar Mejia, aktiv 
i den latinamerikanska föreningen Peña Latina. Och det gäller inte bara 
i Umeå utan i hela Sverige. Frivillighet är en viktig del i samhället. Det 
är jättebra att vi har många föreningar. Men det finns en gräns för hur 
mycket du ska jobba frivilligt för att utveckla samhället. Kommunen har 
en skyldighet att se var den gränsen går. 

Oscar Meija arbetar på studieförbundet Vuxenskolan. 

– Tillsammans med en förening har vi utbildat samhällsinformatörer. Nu 
har vi en metod och en person som är duktig på att genomföra den. Men 
projektledaren är arbetslös och metoden ligger i min skrivbordslåda. Sen 
kallar kommunen till ett nytt möte om samma sak. Man uppfinner hjulet 
på nytt, igen och igen. Det är ett sånt slöseri med resurser. 

I Umeå har antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten 
startat ett nätverk tillsammans med föreningen Crossing Boarders. 
Alla som arbetar för att motverka diskriminering och främja allas lika 
rättigheter och möjligheter är välkomna i nätverket. 

– Vi är övertygade om att vi alla kan behöva inspireras, utbyta information, 
bolla frågor och samverka. Genom att lära känna varandra och varandras 
verksamheter kan vi promota varandra i rätt sammanhang, säger 
Rättighetscentrums verksamhetsledare Kristina Sehlin MacNeil. 
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Vad  krävs  för  att  påverka  tillgången  till 
de  mänskliga  rättigheterna?  Vid  sidan  om 
ansträngningarna  för  att  den  som  har  blivit 
diskriminerad  ska  få  upprättelse  pågår  ett 
dagligt  och  långsiktigt  arbete  inom  många 
olika  intresseorganisationer  för  att  förbättra 
villkoren  för  alla  människor.  Nästa  kapitel 
beskriver  en  del  metoder  som  ett  antal 
föreningar  presenterat  inom  ramen  för  ”Vägar 
till  rättigheter”.  Att  motverka  diskriminering 
och  främja  allas  lika  rättigheter  och  möjligheter 
är  en  organiserad  ansträngning  där  många  olika 
uppdrag,  tankar,  händer  och  röster  behövs. 
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Ett organiserat arbete
�
Den 1 december 1955 vägrade sömmerskan och medborgarrättsaktivisten 
Rosa Parks att ge upp sin sittplats på bussen till en vit man. Det hände i 
den starkt segregerade staden Montgomery i Alabama. ”Det var inte för 
att jag var fysiskt trött, i alla fall inte mer än vanligt. Nej, men jag var 
trött på att ge efter”, sade Rosa Parks som också frågade poliserna som 
häktade henne ”Varför behandlar ni oss så här?” 

I den amerikanska södern rådde under 1950-talet principen att vita och 
svarta var ”lika men åtskilda”. Åtskillnaden var det främsta verktyget för 
att tillförsäkra vita amerikaner bättre villkor än svarta. 

Rosa Parks vägran att lämna sin sittplats på bussen blev den tändande 
gnistan för medborgarrättsrörelsen i USA. Under 381 dagar bojkottade 
afroamerikaner bussarna. 1956 slog USA:s högsta domstol fast att 
segregationen mellan vita och svarta i kollektivtrafiken stred mot den 
amerikanska konstitutionen. 

Människor har i alla tider organiserat sig för att kunna hävda sina 
rättigheter. När en person spontant agerar måste andra också ta tag i frågan 
och börja driva den tillsammans för att händelsen ska resultera i viktiga 
samhällsförändringar. 

Att organisera sig och att göra sin röst hörd är två rättigheter som är nära 
förbundna med varandra. Ett exempel är de kvinnor i den mexikanska 
delstaten Chiapas som i början på 1990-talet lärde sig läsa och skriva och 
formulerade ”ley des mujeres”, kvinnornas lag. I den slår de bland annat fast 
att kvinnor ska ha rätt att gifta sig med vem de vill och utbilda sig till vad 
de vill. 

Testa i praktiken 
Diskriminering drabbar enskilda individer. Det är viktigt att varje 
individ som utsätts kräver upprättelse. Men för att långsiktigt komma åt 
särbehandling och missgynnande krävs ett organiserat arbete där många 
människor arbetar mot samma mål. 

Rätten att organisera sig finns inskriven i FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter. Och i artikel 19 i den allmänna 
förklaringen står det att rätten till åsikts- och yttrandefrihet innefattar 
”frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida 
information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av 
gränser”. 
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Det finns olika metoder för att visa på och motarbeta diskriminering. En är 
att organisera diskrimineringstester, eller så kallad praktikprövning. 

Att diskrimineringstester kan användas för att visa på 
bostadsdiskriminering har vi berättat om i avsnittet om Eskilstuna. 
Metoden går att använda även i andra fall då någon vill undersöka eller visa 
på att diskriminering förekommer. 

Att göra likadana ansökningar om arbete som undertecknas av en kvinna 
och en man, eller av personer med svenskt klingande namn och utländskt 
klingande namn är ett exempel. Om du blir nekad att handla i en viss 
butik, eller nekad tillgång till vård kan du be en annan person att gå dit 
med precis samma ärende som du själv hade. Olika sällskap kan besöka 
samma restaurant eller nattklubb för att undersöka ifall krogen behandlar 
alla på ett likvärdigt sätt. 

I mars 2011 genomförde European Grassroot Anti-racist Movement 
(EGAM) diskrimineringstester samtidigt i 14 länder. Testerna gjordes i ett 
tjugotal städer och på cirka 60 uteställen. Undersökningen visade att 35 av 
runt 60 klubbar tillämpade något slags särbehandling som hade samband 
med etnisk tillhörighet. Och i Sverige visade sig en av fyra undersökta 
nattklubbar diskriminera. 

Om du vill veta mer om hur diskrimineringstester kan göras, och vad 
de kan användas till, kan du läsa boken ”Att bevisa diskrimineringsfall 
– betydelsen av diskrimineringstester” från Byrån för lika rättigheter 
i Stockholm. Boken finns även på engelska och kan beställas från 
likarattigheter@gmail.com. 

Massanmälningar 
En annan användbar metod är ”massanmälningar”. 1979 tog Socialstyrelsen 
bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige. Ett avgörande 
bidrag för att det skulle ske var att 30-40 homo- och bisexuella personer 
ockuperade myndighetens trappa och krävde en förändring. Samtidigt 
sjukanmälde sig flera personer runt om i landet och krävde sjukersättning 
eftersom homosexualitet ansågs vara en sjukdom. Den mediala 
uppmärksamheten blev stor och öppnade dörren för att den nytillsatta 
generaldirektören kunde se till att sjukdomsstämpeln togs bort. 

Även Marschen för tillgänglighet har använt sig av liknande 
arbetssätt. Under några år uppmanades deltagarna att anmäla olika 
former av bristande tillgänglighet till DO. Anmälarna ville visa på 
viktiga begränsningar i skyddet mot diskriminering och trycka på 
lagstiftarna så att diskrimineringslagen förstärktes. Vad spelar det för 
roll om en arbetsplats eller en skola är tillgänglig om en person med 
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funktionsnedsättning inte kan ta sig dit med bussen eller inte gå ut med 
arbetskamraterna och äta lunch?, skriver Marschen för tillgänglighet på sin 
webbplats. 

DO kan inte driva anmälningar som ligger utanför lagens områden till 
domstol. Men massanmälningar av den här typen sätter fokus på frågan 
vilket kan leda till att behoven tillgodoses på annat sätt. 

Ytterligare en metod för att uppmärksamma diskriminering inom olika 
samhällsområden är att presentera så kallade skuggrapporter. Sverige 
rapporterar regelbundet till FN:s olika kommittéer. Kommittéerna 
undersöker hur regering och riksdag lever upp till sina åtaganden 
att genomföra de mänskliga rättigheterna i praktiken. Ideella 
intresseorganisationer kan skicka in skuggrapporter från sitt speciella 
aktivitetsområde eller gå samman med andra organisationer och skriva en 
större skuggrapport. 

När Sverige 2006 rapporterade till Kommittén för avskaffande av 
diskriminering av kvinnor (Cedaw) sammanställde Sveriges Kvinnolobby 
den granskning och kritik som hade kommit in från många olika 
kvinnopolitiska organisationer och nätverk i Sverige till en gemensam 
rapport. Den finns att ladda ner från www.sverigeskvinnolobby.se. 

Intersektionellt perspektiv 
Ett bra sätt kan vara att granska regeringens arbete och återrapportering 
till FN ”på tvärs” i ett intersektionellt perspektiv. Framsteg eller bakslag i 
genomförandet av exempelvis kvinnokonventionen kan då granskas med 
hänsyn tagen till alla diskrimineringsgrunderna. 

Det finns många metoder och kanaler för den som vill utveckla arbetet 
för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringstester, 
massanmälningar och skuggrapportering är bara några av dem. Andra 
sätt kan vara att uppvakta kommunpolitiker eller chefer för olika 
verksamheter. Eller ta kontakt med en riksdagsledamot. Att skriva 
debattinlägg är ett sätt göra sin röst hörd. Att ringa upp journalister som du 
vill ska skriva om hur diskrimineringen tar sig uttryck kan ge goda resultat. 
Att ringa och klaga till myndigheter eller företag kan också vara effektivt, 
särskilt om många andra gör det samtidigt. 

De rättigheter som många av oss idag tar för givna hade inte funnits utan 
gräsrotsaktivism från det civila samhället. I de följande avsnitten delar 
flera av de organisationer som medverkat i projektet ”Vägar till rättigheter” 
med sig av sina framgångsrecept. De handlar om kampanjer, lobbying, 
kunskapsförmedling, att bygga den egna organisationen stark och att 
arbeta med juridiskt stöd och rådgivning. 
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Synlighet som redskap 
Att förändra samhället så mycket att ens egen verksamhet inte längre 
behövs. Det är målet för alla som arbetar för mänskliga rättigheter. Men 
hur når man ut med sitt budskap? För organisationer utan pengar gäller 
det att jobba smart och effektivt. 

Nadja Karlsson är den första ordföranden i transorganisationen Full 
Personality Expression – Sweden, FPE-S, som inte är hemlig. Det var 
en sensation för fem år sedan när Nadja valde att gå ut offentligt som 
transperson. Idag är många transpersoner öppna. De arbetar medvetet med 
att synliggöra frågan i media. 

– Vi lägger gärna våra årsmöten i en mindre stad som Gävle eller Örebro. 
När det kommer 30 transor som i snitt är 184 cm långa märks det. När jag 
har kontaktat tidningarna har de först skrivit förklarande artiklar om att 
transorna kommer. När vi sedan kommer blir det nya artiklar och många 
intervjuer, säger hon. 

FPE-S utnyttjar den positiva image som finns runt drag queen-kulturen 
även om medlemmarna själva kan ställa sig främmande till den. Men 
människor förknippar ofta transpersoner med något glatt och trevligt. 

– Det är värt en hel del. En stor del av vår verksamhet handlar om att ge 
människor mod att vara sig själva, säger Nadja. 

Fånga tillfället 
Att fånga tillfället i flykten kan ge bra utdelning. FPE-S fick veta att en 
polis i Malmö blev kallad för glädjedödare när hon protesterade på ett 
möte. En chef hade berättat om en transperson som bytt kön och nu begått 
självmord. Alla runt bordet skrattade. FPE-S bestämde sig snabbt för att ge 
polisen som visat civilkurage ett pris på Pridefestivalen. Det fanns inget 
organiserat pris, men ett sådant skapades genast. Samtidigt informerade 
FPE-S medierna. 

Det blev en del uppmärksamhet kring det som plötsligt hade vuxit till 
FPE-S Stora Pris. I Malmö förklarade polisen att priset hade getts till 
kollegan som privatperson, inte som polis. Ville hon åka till festivalen 
för att ta emot priset fick hon göra det privat. Nu blev det ännu mer 
medieuppmärksamhet. Det hela slutade med att polisen som försvarat de 
mänskliga rättigheterna fick åka till Stockholm på betald arbetstid och ta 
emot sitt pris. 

Full Personality Expression kommer från en tid då det inte gick att vara 
öppen som transperson. Föreningen startade i USA av den legendariska 
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transvestiten och företagaren Annette Hall. Överallt dit hon kom fanns 
det lokala föreningar som ställde till med hemliga bjudningar. 

– Vi finns överallt, i varje annan organisation finns det sådana som jag.
Men få vågar vara öppna, berättar Nadja Karlsson som alltid kontaktar
lokala transorganisationer när hon reser i sitt jobb.

Medveten strategi 
– Media har förstått att könsöverskridare inte utgör ett hot utan är ganska
spännande. Vi har inte mött fientliga media och vi är alltid positiva när vi
har kontakt med journalister och politiker. Det är en mycket medvetet vald
strategi. Vi vill inte betraktas som aggressiva och sura.

När Nadja Karlsson gick ut offentligt med sin läggning blev hon erbjuden 
jobb som guide på utställningen God Smak i Fittja. Utställningen vände på 
begreppen. Det som skulle symbolisera dålig smak var en man som klädde 
ut sig till kvinna – och besökarna reagerade positivt på att Nadja guidade. 

– Det betydde mycket för min självkänsla.
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En framgångsrik kampanj 
Framsteg kan komma snabbt. För kampanjen ”Ain’t I a Woman”, tog det 
knappt ett år innan det första konkreta genomslaget kom. I februari 2011 
beslöt politikerna i Göteborg att även papperslösa kvinnor har rätt att 
söka skydd och stöd på kvinnojourerna. 

Än så länge har jourerna inte fått några extra resurser för att kunna ta 
emot de sökande. Det är fortfarande oklart hur det kommer att fungera i 
praktiken. Men beslutet är taget. 

Namnet på kampanjen kommer från ett historiskt tal av den svarta 
kvinnorättsaktivisten Sojourner Truth. 1851 talade den före detta 
slaven på en kvinnokonferens i USA. Det var främst vita medel- och 
överklasskvinnor som hördes. Sojourner Truth bröt mönstret genom att 
ställa frågan om inte hon också var en kvinna, Ain’t I a Woman? 

Ain’t I a Woman i Sverige startade på internationella kvinnodagen, 8 mars, 
2010. Initiativet kom från nätverket Ingen människa är illegal och snart 
hade drygt 30 olika nätverk, grupper och organisationer ställt sig bakom 
uppropet. 

– Vi vill lyfta fram att papperslösa kvinnor i dag inte har något skydd mot 
våld. De kan inte anmäla brott som till exempel misshandel eftersom de 
då riskerar utvisning. De har heller ingen självklar rätt att söka skydd 
på kvinnojourer, säger Kristin Tran som är aktiv i kampanjen och i den 
feminisstiska och antirasistiska tankesmedjan Interfem. 

Kristin Tran anser att tydlighet är viktigt om en kampanj ska bli 
framgångsrik. Ain’t I a Woman bestämde sig för att driva tre krav. 

•	� Kvinnofridslagen ska gå före utlänningslagen så att papperslösa kvinnor 
som utsätts för hot, misshandel, utpressning, trakasserier eller sexuella 
övergrepp får rätt till skydd om de anmäler brott. 

•	� Utlänningslagen ska bli tydligare så att kvinnors asylskäl faktiskt ger 
skydd. Det sker inte i praktiken trots att lagen gör det möjligt. 

•	� Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredningar ska få tillfälligt 
uppehållstillstånd medan förundersökningen eller domstolsprocessen 
pågår. 

Kvinnors skäl för att få asyl kan till exempel vara att de tvingats fly undan 
en manlig förövare i hemlandet eller från hot om könsstympning. Flykt 
undan tvångsgifte och flykt efter övergrepp utförda av militär, polis och 
andra myndighetsrepresentanter kan vara andra asylskäl. 

Kvinnor som flytt undan könsrelaterat våld och övergrepp borde ges 
permanent uppehållstillstånd i landet där de söker asyl, menar kampanjen. 
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Ain’t I a Woman har organiserat debatter och föreläsningar och en stor 
demonstration i Göteborg på årsdagen av kampanjens födelse. En tidskrift 
med namnet ”Feminism utan gränser” har publicerats. 

Och arbetet har gett resultat. 

– Från att ha varit en icke-fråga har detta blivit en politisk fråga, säger 
Kristin Tran. Förutom att samarbeta med andra feministiska och 
antirasistiska organisationer arbetar vi i dag med att påverka politiska 
partier. 

Det gäller också att vara tydlig med vilka insatser som krävs av dem som 
stödjer en kampanj, menar hon. 

– Ställer man sig bakom en kampanj måste man vara beredd att jobba. 
Det räcker inte med ord, det krävs handling. Du måste se till att det finns 
tillräckligt med resurser i din egen organisation, att det finns någon som 
kan hålla kontakt med alla andra organisationer som ingår. Det är inget 
som löser sig automatiskt. 

Frågan om papperslösa kvinnors rätt till skydd mot våld drivs nu 
också i Stockholm, Malmö, Umeå och andra städer. Kampanjens blogg 
aintiawomankampanjen.wordpress.com ger information om senaste nytt. 
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     Att ta saken i egna händer 
Händelsen med den fingerade slavauktionen på Hallands Nation i Lund 
polisanmäldes som rasistisk. Och den gav ökad tyngd åt kampen för en 
nationell minnesdag för slaveriets avskaffande i Sverige. 

Auktionen där studenter under en maskerad klädde ut sig till slavar och 
slavhandlare betraktades av många som ett oskyldigt studentskämt. Det 
tyckte inte Afrosvenskarnas Riksförbund. 

– Vi arrangerade protestdemonstrationer i fyra städer. Där krävde vi 
också att den nionde oktober ska bli en nationell minnesdag, säger Jallow 
Momodou från Afrosvenskarnas Riksförbund i Malmö, som polisanmälde 
händelsen. 

För honom själv följde en omtumlande period. En rasistisk affisch där 
hans bild kopplades ihop med slavbojor hittades i kopiatorn på Malmö 
högskola. Den klistrades också upp på offentliga platser i Malmö och Lund. 
Dessutom riktades ett antal hot mot honom. Men han fick också stöd, 
främst från enskilda och från det civila samhället. 

Miljöpartisten Gustaf Fridolin har skrivit en riksdagsmotion om att göra 
den nionde oktober till nationell minnesdag för slaveriets avskaffande i 
Sverige. Även socialdemokraten Hillevi Larsson har skrivit en motion med 
samma krav. Men andra politiker har i stort sett varit tysta. 

Däremot har händelsen på Hallands Nation väckt stor uppmärksamhet 
i USA. Den amerikanske politikern, människorättskämpen och 
tidigare presidentkandidaten Jesse Jackson blev upprörd och skrev 
till utbildningsminister Jan Björklund. Han påpekade att rasistiska 
beteenden som under festen på Hallands Nation är olagliga i USA. Han 
uppmanade också ministern att se till att kunskapen om Sveriges roll i den 
transatlantiska slavhandeln ökar. 

– Det blev väldigt mycket uppmärksamhet i media och jag tror att många 
förstod att slavauktionen inte var så oskyldig, säger Jallow Momodou. 

Få vet att Sverige var mycket aktivt under slavhandeln. Svenska fartyg 
transporterade slavar och Sverige var en huvudlevarantör av de bojor och 
kedjor som användes för att fjättra slavarna. Och när Sverige den 9 oktober 
1847 förbjöd slaveriet låg man långt efter andra länder. 

– Föreställningen att Sverige är annorlunda än övriga Europa och 
bortkopplat från slaveri och kolonialism har gjort det svårt att diskutera 
rasism i Sverige i dag. Först när historien är känd för allmänheten går det 
att förstå och diskutera den rasistiska ordning som afrosvenskar lider av i 
dag. 
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Under 2011 besökte Jesse Jackson Sverige flera gånger. Han var i 
Almedalen för att träffa politiker och media och blev inbjuden som 
gäst på en studentafton i Lund. I oktober var han också huvudtalare 
vid en heldagskonferens i Malmö på temat jämlikhet, mångfald och 
respekt för mänskliga rättigheter vid högre lärosäten. Det var ett sätt att 
uppmärksamma FN-året för människor med afrikanskt ursprung. 

– Intresset var jättestort. Vi fick in betydligt fler anmälningar än vi kunde 
ta emot, säger Jallow Momodou. Vi hade hoppats att svenska politiker 
skulle engagera sig i frågan. När det inte hände tog vi saken i egna händer. 
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   Ensam kan vara stark 
Att en enskild människa har betydelse är Felicia Margineanu ett konkret 
bevis på. På mindre än ett dygn fick hon tio tusen människor att komma 
till en demonstration mot rasismen på Sergels torg i Stockholm dagen 
efter senaste riksdagsvalet. 

– Jag fick idén när valresultatet var klart och jag satt och läste alla upprörda 
och deppiga inlägg på Facebook. Inom en timme hade jag startat detta på 
Facebook, ett event med uppmaningen Kom och demonstrera! Efter två 
timmar hade 400 personer svarat att de skulle komma, säger hon. 

– Då var klockan tre och jag kunde inte gå och lägga mig. Det tickade in 
fler och fler ja, det var helt otroligt. 

Klockan åtta nästa morgon ringde Felicia Margineanu till polisen och 
berättade att tre tusen personer hade svarat ja och att det skulle bli en 
demonstration, vare sig det fanns tillstånd eller ej. 

Svaret från polisen blev ”du vet att du kan bli polisanmäld för detta”. Men 
de sa också ”kom hit så får vi se vad vi kan göra”. 

Hon fick sitt tillstånd klockan två på eftermiddagen. Halv sex var hon på 
Sergels torg som såg ut som vanligt. En halvtimme senare var där ett hav av 
människor. 

– Jag fick lite panik när jag såg hur många som kommit. Jag slängde lappen 
där jag skrivit mitt tal och talade fritt från hjärtat om vad personligt ansvar 
är. Och att jag, som var sjutton år och inte ens fick rösta i valet, ändå kunde 
göra detta. 

Felicia Margineanu blev mediakändis och fick 5i12-priset. Hon blev också 
inbjuden att tala i Sveriges riksdag. 

– Jag är inte medlem i någon organisation och hade ingen erfarenhet av 
något liknande. Men jag hade visat att man kan göra skillnad och hur man 
kan använda sociala medier. I framtiden vill jag också påverka, men inte 
genom att stå och prata som jag gjorde på demonstrationen, utan på något 
annat sätt. 
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 Ifrågasätta normer 
Att utbilda i frågor kring kön och sexualitet handlar till stor del om att 
granska och utmana normer. Men det gäller att se upp. Om man inte 
tänker sig för kan en utbildning få motsatt effekt än den man hoppats på. 

– Det finns en risk för att de normer vi vill utmana befästs ännu mer. 
Därför är det viktigt att fokusera på normkritik i frågor som handlar om 
attityder och värderingar, säger Carlos Diaz, utbildningsansvarig hos RFSL. 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter, har en stor utbildningsverksamhet på skolor, myndigheter och 
företag. 

– Vi använder inte längre ordet fördom, eftersom det lägger ansvaret hos 
individen. Det handlar om tankar som finns i samhället, säger Carlos Diaz. 

Genom åren har pedagogiken förändrats. RFSL var tidigare en tydlig 
intresseorganisation för homosexuella. Skolorna bjöd in organisationen 
att komma och prata inför eleverna. Det man ville visa var hur orättvist 
homosexuella behandlades. Och att de var precis som alla andra. 

– Vi uppmanades att inte skicka en kille som var ”fjollig” eller en tjej som 
var ”alltför maskulin”. Skolorna kunde fråga efter en kille eller tjej som var 
”vanlig”. Utbildningen leddes ofta av två personer som berättade sitt livs 
historia och sen fick eleverna ställa frågor. Ibland hade läraren uppmanat 
eleverna att skriva frågor i förväg. Det innebar att en del frågor var väldigt 
närgångna. 

Då fokuserade många skolor på människor som bröt mot normen i stället 
för att granska de normer som finns i majoritetssamhället. Ett exempel på 
hur man gjorde var att diskutera om homosexuella skulle få adoptera barn 
eller inte. 

– Det är en märklig fråga. Homosexuella har enligt lagen rätt att adoptera. 
Varför ska skolan öppna för att ifrågasätta de rättigheter som redan finns? 

Ett annat problem var de värderingsövningar som RFSL använde på den 
tiden. De gick ut på att låta eleverna ta ställning till olika påståenden typ 
”homosexualitet beror på negativa erfarenheter av det motsatta könet” 
eller ”homosexuella är mer sexfixerade än andra”. 

– Det var en pedagogik som skapade avstånd. Det pratades om de andra, 
de som man antog inte befann sig i rummet. Det var som om alla elever 
hade föräldrar av olika kön. Känslan var att homosexualitet är något som 
kommer till skolan när vi bjuder in RFSL, sen går det igen, säger Carlos 
Diaz. 
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I dag arbetar RFSL på ett annat sätt och har fokus på normen, inte på det 
som betraktas som avvikande. Pedagogiken är normkritisk. 

Normkritik bygger på fyra steg som måste följas. 

1. � Synliggöra normerna, visa att de finns och hur de fungerar.
2. � Ifrågasätta normerna. Visa på konsekvenserna av dem och ställa frågan

om det verkligen måste se ut på det här sättet.
3. � Synliggöra privilegiet. Vem tjänar på att det är så här?
4. �Granska sig själv och sin egen position. Var står jag i detta?

RFSL lägger inte längre tonvikten på att förmedla rena faktakunskaper. 

– Det är viktigt att pedagogiken bygger på upplevelser och att den
aktiverar deltagarna så att alla tänker till och tar ställning, säger Carlos
Diaz.

Målet är att deltagarna ska fundera över sina egna tankar och 
föreställningar. Det kan vara svårt eftersom en del normer uppfattas 
som fullständigt självklara. Därför kan det bli visst motstånd under 
utbildningen. Som utbildare ska man inte känna sig misslyckad om det 
händer. 

Carlos Diaz tycker att det kan vara bra att möta motstånd eftersom det 
visar att något håller på att ifrågasättas. Det är nödvändigt för att nå 
förändring. Däremot är det bra att ha strategier för att hantera motståndet. 

– Ett sätt är att hålla koll på vilka som nickar och är med dig. Fokusera
på dem och ge dem större utrymme. Ett annat är att få gruppen att
diskutera med sig själv, då blir det en diskussion på mer jämlika villkor
men under kontrollerade former. Du kan också försöka att sprida ut
motståndspersonerna så att de hamnar i olika diskussionsgrupper.

– Tänk också på att det inte är samma sak att bli ifrågasatt som att möta
motstånd. Alla frågor måste tas på allvar. Att reda ut missförstånd är viktigt
och ett sätt att förebygga motstånd. Det gäller också att vara tydlig med sitt
budskap.
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    Kunskap och stöd via nätet 
Det krävs öppenhet och mod för att kunna möta unga människor som 
ifrågasätter både samhället och sig själva. Men ett bra webbstöd kan 
försätta berg. Det visar erfarenheterna från Tjejjouren.se. 

– Min kusin tittar på mina bröst!

– Jag är orolig. Jag förväntas vara oskuld och blöda på bröllopsnatten.

– Hur rakar man fittan?

Inget är för smått och inget är för stort för att tas upp på Tjejjouren.se, ett 
stödforum för unga som identifierar sig som tjejer och en samlingsportal 
för landets 60 tjejjourer. 

– Frågorna kan handla om våld, men också om ätstörningar eller att man
har färgat håret och det blev fult, säger Carin Göransson, koordinator för
Tjejjouren.se.

Tjejjouren.se drivs gemensamt av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers 
Riksförbund, SKR och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer 
i Sverige, Roks. Den startades 2010 för att göra det lättare för tjejer mellan 
12 och 20 år att få kontakt med en jour och få svar på sina frågor. Den som 
anonymt skriver till tjejjourernas frågelåda får svar inom några dagar. 
Svaren skrivs enligt ett rullande schema av tjejjourerna runt om i landet. 

– Det har lett till ökat samarbete mellan jourerna, bättre kontakt med
målgruppen och större möjlighet att påverka.

Tjejjouren.se har inte resurser för stora kampanjer. I stället har man satsat 
på en sida som marknadsför sig själv. Det har gått över förväntan. 10-20 
frågor kommer in varje dag och fem tusen unika besökare går in på sidan 
varje vecka. 

Sajten innehåller bland annat en informationsbank med hundra texter om 
allt från anorexi och droger till onani och övergrepp. 

– Det är normkritiska texter som utgår från unga tjejer. Vi har ett
feministiskt tilltal men skriver inte folk på näsan.

Hur texterna ser ut är viktigt. Det ska vara lättläst och lättillgängligt, 
lockande och peppande. En text om onani får inte börja med ”det är väldigt 
tabubelagt med onani” och en text om homosexualitet inleds inte med att 
berätta om diskriminering. 

– Texten ska börja med det bästa, det som får 14-åringen i dig att läsa vidare
ända till slutet. Vi vill att tjejer som googlar på bröst ska komma till oss
och inte till en plastikkirurg.
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Efter lång diskussion används med några få undantag ordet fitta för det 
kvinnliga könsorganet. 

– Det är svårt att hitta ett ord som varken avskräcker, är för luddigt eller 
förminskande. Nu använder många unga tjejer själva ”fitta” när de skriver 
till oss. Det tolkar vi som att målgruppen accepterar ordet och kan använda 
det om sin egen kropp, säger Carin Göransson. 

Tjejjouren.se arbetar efter några tydliga riktlinjer. Målet är att lyfta bort 
skuld och skam och ifrågasätta begränsande normer. Sajten har utvecklats 
till ett offentligt stödarbete. 

– Vi måste tro på tjejen och lyssna på henne. Inte ifrågasätta, döma eller 
ställa diagnoser. Vi är varken jurister eller kuratorer utan jobbar för att 
stötta och stärka. 

Den anonyma frågelådan har sänkt tröskeln för vilken typ av 
frågor tjejjourerna tar emot. Utöver våld, självskadebeteende och 
självmordstankar kommer i dag också frågor kring kropp, pubertet och 
kärlek. 

– Att så många frågor i frågelådan handlar om vikt, bröstförstoring 
och fittrakning visar hur tydliga och starka normerna är och vilken 
press tjejerna känner. Den kunskapen är viktig för oss i det övriga 
påverkansarbetet. 

Samarbetet kring Tjejjouren.se har också utvecklat de lokala tjejjourerna. 
Genom att skriva om olika frågor i kunskapsbanken och ha en gemensam 
frågelåda har jourerna fått en tydligare identitet som rörelse. 
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   Att skriva en bok 
En bok är något konkret att sätta i händerna på människor. Och ett 
sätt att öka människors kunskap. För tankesmedjan Interfem blev 
Makthandboken för unga feminister ett genombrott. Boken vänder sig 
till kvinnor som möter och bemöter sexism och rasism i föreningslivet. 
Den finns nu i en ny upplaga. 

– Vi var fyra personer som skrev och bara det var en konstruktiv process. 
Vi tvingades hela tiden ifrågasätta våra egna föreställningar om hur saker 
och ting ligger till, säger Berolin Deniz, en av författarna. 

Interfem bildades 2006 för att utlandsfödda och andra rasifierade kvinnor 
kände sig osynliggjorda i feministiska sammanhang. De kände att frågor 
om rasism inte togs upp i kvinnorörelsen. Feministiskt arbete i andra 
länder behandlades också styvmoderligt. 

– Att vara rasifierad är det enda som förenar oss. Människor har så olika 
uppfattningar om vad feminism är eller hur man ska arbeta med det. Jag 
har ofta tagit saker för givna men i arbetet med makthandboken visade det 
sig att min analys inte var den enda självklara. 

– Vem som helst kan bli medlem i Interfem men till styrelsen kan du bara 
bli vald om du har utländsk bakgrund och/eller blir rasifierad. 

Rasifiering innebär att människor delas in i olika grupper utifrån bland 
annat hudfärg och nationalitet, till exempel som ”invandrare” och 
”svenskar”. Dessa framställs som varandras motsatser. Vita svenskar blir 
normen och alla andra ses som avvikare. Rasifiering är en förutsättning för 
rasism. 

Makthandbokens syfte är att stärka unga kvinnor och det finns gott om 
peppande och självstärkande inslag i den. Som avsnittet med frågor och 
svar där författarna samlat ihop argument från olika håll. 

Ett exempel är uttalandet ”vi utesluter ingen, alla är välkomna hos oss”. Ett 
förslag till svar är ”Vilka är alla och på vilket sätt är de välkomna?” 

När boken kom ut blev gensvaret överväldigande. Den första upplagan på 
1700 exemplar finansierades av Ungdomsstyrelsen och var gratis. Den gick 
åt snabbt. Men det var främst resursstarka organisationer som beställde 
den. Inte målgruppen, tjejer mellan 13 och 25.

 – Vi lärde oss vilken bra infrastruktur som finns i Sverige för 
organisationer med inflytande och resurser. Vår målgrupp visste inte 
om att boken fanns, men det gjorde myndigheter och andra etablerade 
organisationer. Det var bra för oss att nå människor med makt men i 
fortsättningen ska vi vara noga med att nå vår främsta målgrupp. 
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   Att utveckla sin organisation 
Så länge som kampanjen ”Alla olika, alla lika” pågick fanns det gott om 
resurser och femton tusen medlemmar. När den avslutades försvann 
både pengarna och medlemmarna. Då började arbetet för att bygga upp 
en ny och stabil verksamhet. 

”Alla olika, alla lika” föddes ur den europeiska kampanjen ”All Different 
All Equal”. 1996 ombildades den till Ungdom mot rasism. Då fanns bara 
en femtedel av medlemmarna kvar. Lokalgrupperna fungerade mer 
eller mindre bra. Den då oavlönade generalsekreteraren hade kontoret i 
källaren. 

– Vi byggde upp en utbildningsorganisation och var mycket ute på 
skolorna. När medlemmarna började komma tillbaka sökte vi pengar från 
Ungdomsstyrelsen, säger projektledare Rikard Edbertsson. 

Nu är han en av sju heltidsanställda i Ungdom mot rasism som har sitt 
huvudkontor i Uppsala. 

– Vi arbetar mer antirasistiskt nu och hoppas på att åter bli en stark 
folkrörelse. 

I dag har organisationen fyra tusen medlemmar som är mellan 13 och 25 år. 
De är organiserade i 35 lokalgrupper som tolkar antirasismen på sitt eget 
sätt. De arrangerar debatter, manifestationer och kurser. 

– Utbildning är en central del av vår verksamhet. Vi går aldrig till angrepp 
utan bjuder in till samtal. Vi tror att dialog kan skapa ny kunskap, säger 
Rikard Edbertsson. 

– Nationellt arrangerar vi workshops, föreläsningar och internutbildningar. 
Minst en helg varje år bjuder vi in lokalgrupperna och byter erfarenheter 
med varandra. De lär av oss och vi lär av dem. 

Ungdom mot rasism samarbetar med många andra organisationer som 
Expo, Forum för levande historia och Världskulturmuséet. Målet är att alla 
ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av samhället. 

– Vi bygger inte på tanken om tolerans utan på acceptans och inkludering. 

I projektet ”Fotboll mot rasism” arbetar organisationen med stora 
fotbollsklubbar. Ett inslag är att fotbollsspelarna innan match visar upp ett 
rött kort mot rasismen. Nu pågår kampanjen ”Hela Sverige tar debatten” 
som vill komma åt vardagsrasismen. 

– Vi måste börja prata om rasismen, inte invandringen, som ett problem, 
säger Rikard Edbertssom som också är projektledare för Makt, Mer 
Antirasism Kommunalt, Tack! 
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Projektet är tvåårigt men får bara pengar för ett år i taget. Målet är att 
dra igång antirasistiskt arbete i minst 30 kommuner. Arbetet ska drivas av 
unga men ha kommunalpolitikernas stöd. Man vill ta fram en metodbok 
och arrangera en avslutningskonferens med 200 ungdomar, politiker och 
tjänstemän. Kommuner uppmuntras att bli Makt-städer. Det innebär att 
politiker och tjänstemän tillsammans med unga människor tar fram och 
följer upp en handlingsplan mot rasism. En Makt-kommun ska genomföra 
minst två utbildningsinsatser och uppmärksamma rasism under en specifik 
dag. Inspirationen kommer från Eccar, European Coalition of Cities 
Against Racism, men aktiviteterna är i mindre skala. 

– Helst vill vi att kommunerna ska använda en arbetsgrupp som redan 
finns och träffas med jämna mellanrum. Det bör också finnas en virtuell 
mötesplats på kommunens hemsida. Om kommunerna genomför alla tre 
stegen tror vi att arbetet kan fortsätta även när projektet är över. 

Söka pengar 
Att skriva bidragsansökningar är ofta krångligt. Men det finns hjälp 
att få. 

Kommunen kan ge föreningsbidrag men också bidrag till projekt. 
Fråga hur ansökan ska fyllas i om den är besvärlig. I många 
kommuner finns samarbetsorgan för de ideella föreningarna. De kan 
ge råd och stöd. Ungdomsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, Sveriges 
kommuner och landsting, Tillväxtverket, Konsumentverket och 
landstingen är andra stora bidragsgivare till ideella föreningar. 

Prenumerera på nyhetsbrev från de organisationer som delar ut 
pengar. Det är ett sätt att få veta när nya satsningar är på gång. 

Läs villkoren noga. Reglerna är ofta strama. Det är viktigt att 
ansökan gäller just det som avses. Om det är projekt som efterlyses 
ska ansökan handla om just projekt och inte om den ordinarie 
verksamheten. 

Fråga! Skriv eller ring till handläggaren och fråga om det är något 
särskilt man ska tänka på. Vad finns det för syften och krav för 
projektet? Vilka urvalsprinciper tillämpas? 

Lyssna noga. Var kan bidragsansökan bäst passa in? Rör det 
arbetsmarknad? Eller demokratifrågor? Gäller det er egen 
organisationsuppbyggnad? Fokusera på det väsentliga. 

Hur har andra gjort? Ring och prata med en liknande organisation. 
Ibland finns det nyckelord eller andra saker som är bra att tänka på. 
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   Juridiskt stöd och rådgivning 
Att det behövs människor med juridiska kunskaper i föreningslivet är 
Kerstin Burman, jurist och ideellt aktiv inom Diskrimineringsbyrån 
Uppsala, helt övertygad om. De kan fungera som blåslampor och 
påtryckare, gentemot både föreningsvärlden och myndigheterna. 

Kerstin Burman har tidigare arbetat på antidiskrimineringsbyråer i 
Kista och Uppsala. I dag arbetar hon på LO-TCO Rättsskydd AB men är 
fortfarande frivilligt engagerad i Diskrimineringsbyrån Uppsala, DU. 

Ett ärende hon varit med om att utreda gällde en tioårig somalisk flicka 
som på oklara grunder blev tvingad till en gynekologisk undersökning. 
Flickan blev hämtad av polis i skolan sedan föräldrarna sagt att familjen 
skulle åka till Kenya. Socialtjänsten var övertygad om att hon skulle 
könsstympas. 

– Diskrimineringsbyrån i Uppsala utredde, bevissäkrade och förde 
bevittnade samtal med socialsekreterare där de erkände att de inte hade 
så mycket på fötterna. DO drev ärendet och vann i tingsrätten. Uppsala 
kommun överklagade hela vägen till Högsta domstolen men domstolen 
vägrade att ta upp frågan på nytt. 

Det finns många sätt att använda juridiken. Kerstin Burman tycker att man 
måste vara kreativ och använda alla tänkbara lagar och konventioner för att 
hitta en lösning. Det räcker inte att bara utgå från diskrimineringslagen. 

– Europakonventionen är till exempel lag i Sverige och kan användas oftare 
än man tror. Den ska följas av myndigheter som domstolar, socialtjänsten 
och Skatteverket. 

En annan fråga som Kerstin Burman engagerat sig är den tolkning 
av namnlagen som vuxit fram hos Skatteverket och Patent- och 
registreringsverket. Den innebar bland annat att män inte fick byta till 
traditionellt kvinnliga namn. 

– Vi började driva frågan, undersökte förarbetena till namnlagen, spred 
information genom våra nätverk och bad människor som ville byta namn 
att anmäla till oss. 

Två fall drevs till kammarrätten och överklagades därifrån till 
regeringsrätten. Antidiskrimineringsbyråernas argument var bland annat 
att Skatteverkets beslut stred mot Europakonventionen. 

Domen blev en seger för hbt-rörelsen. Regeringsrätten slog fast att det 
enda som gäller vid namnbyte är om namnet är lämpligt som förnamn eller 
inte. Hänsyn togs inte till den sökandes kön. 
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– Vi har som aktivister en uppgift att utbilda både rättsväsendet och 
myndigheter i diskrimineringsfrågor, säger Kerstin Burman. 

En fråga som drivits hårt från det civila samhället är att ta bort kravet på 
sterilisering för den som byter kön. Där fick man till slut en majoritet i 
riksdagen med sig. 

Att få fram vägledande domar, prejudikat, är ett sätt att driva på 
rättsutvecklingen. Ett annat är att testa gränserna. Hur ska ett visst villkor 
egentligen tolkas? Hur långt kan man nå med diskrimineringslagen? 

Trägen vinner är ett ordspråk som ofta stämmer. För 30 år sedan var det till 
exempel extremt ovanligt att en asylsökande kunde få uppehållstillstånd i 
Sverige om de riskerade att förföljas på grund av sexuell läggning. I dag ser 
man annorlunda på frågan på grund av den rättsutveckling som skett till 
följd av de ärenden som drivits. 

För den som tror att juridik är något abstrakt och besvärligt är 
konventionen om de mänskliga rättigheterna bra läsning. Särskilt 
den första artikeln: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter.” 

– Vi har en del att leva upp till, säger Kerstin Burman. Ingen är fri förrän 
alla är fria. 

Några juridiska termer som är bra att känna till: 

Rekvisit 
Ett villkor, eller förhållande, som måste vara uppfyllt för att lagen ska 
gälla. 18-årsgräns är ett vanligt rekvisit som innebär att lagen bara 
gäller för den som har fyllt 18 år. 

Preskriptionstid 
Tidsgräns för att ett ärende ska kunna prövas i domstol. Den 
grundläggande preskriptionstiden i diskrimineringsärenden är två år. 
I arbetslivsärenden kan preskriptionstiden vara mycket kort så det 
gäller att anmäla snabbt. 

Prejudikat 
En vägledande dom från Högsta domstolen eller motsvarande 
som sätter praxis vilket innebär att liknande fall i fortsättningen 
behandlas på samma sätt. 
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Lästips 
Det finns många böcker och skrifter om mänskliga rättigheter. Det finns 
idag även en del material om arbetet mot diskriminering. Här har vi 
tagit med några rättsliga grunder och tips från de organisationer DO har 
samverkat med i ”Vägar till rättigheter”. Ett bra sätt att hitta mer är att 
gå in på organisationernas egna hemsidor och se vad de har gett ut eller 
rekommenderar. 

Från DO 
På www.do.se, under fliken ”material” hittar du rapporter, broschyrer 
och andra redskap. En del av dessa måste beställas, men många skrifter 
kan också laddas ner gratis. Detsamma gäller skrifter från de tidigare 
ombudsmännen. På webbplatsen finns basinformation på drygt 20 olika 
språk. Material från DO kan även beställas i alternativa format. Några 
exempel på tryckt material följer här: 

Om DO 
En grundbroschyr som nu finns på alla de nationella minoritetsspråken 
samt på lättläst svenska. 

Diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen och lagen om DO 
En broschyr om de lagar som styr DO:s verksamhet. 

Aktiva åtgärder i arbetslivet 
DO:s handledning för arbetet med aktiva åtgärder gällande kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Växthuset 
En enkel metod för att synliggöra risken för diskriminering på 
arbetsplatsen. 

Upplevelser av diskriminering 
Rapporten (2010) som är en utgångspunkt för den här boken bygger på 
intervjuer med ett hundratal personer som har upplevt diskriminering. 

Romers rättigheter 
Rapporten handlar om vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra 
till en förändring av romers livsvillkor (2011). 

Höra hemma – om transpersoner 
En skrift från DO i samarbete med RFSL. 
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Respekt 
En serietidning för elever i årskurs 6–9. Den berättar om de två lagar som 
förbjuder diskriminering och kränkningar i skolan (2009). 

Husmodellen för skolan 
En enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka 
risker för diskriminering och trakasserier i skolan. 

Från de tidigare ombudsmännen mot diskriminering 
JämOs handbok om sexuella trakasserier och trakasserier 
på grund av kön 
Boken ger kunskap om trakasserier och råd om hur de kan motverkas i 
arbetslivet. 

Diskriminering av samer 
Rapporten belyser samers situation förr och nu med fokus på hur de 
särbehandlas och förnekas sina rättigheter. Utgiven av Ombudsmannen 
mot etnisk diskriminering. Kan laddas ner på svenska, engelska, 
nordsamiska och lulesamiska. 

Diskriminering och tillgänglighet 
Rapport som analyserar frågor som rör tillgänglighet och diskriminering. 
Material från fd HO. 

Det syns inte utanpå men känns inuti 
En skrift om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården. 
Utgiven av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning, HomO, 2006. 

Alla människor har lika värde 
Broschyr om hur man gör om man blir diskriminerad. Skriften vänder sig 
till nyanlända i Sverige. Material från fd JämO, EtnO, HomO och HO. 

Internationellt material 
European Handbook on Non Discrimination 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/handbook-non-
discrimination-law_EN.pdf. 

På FRA:s webbplats (European Union Agency for Fundamental Rights) 
hittar du många andra rapporter som underbygger eller anknyter till arbete 
för att motverka diskriminering. 
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FN-konventioner och andra internationella rättsdokument hittar du på 
regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 
www.manskligarattigheter.gov.se. 

Material från det civila samhället 
AGERA utan att diskriminera – en handbok för arbete mot diskriminering 
är en del av EU-projeket AGERA. Finns att ladda ned gratis på hemsidan 
www.ageraprojektet.se. Basmaterial finns också på många olika språk. 

Ageraguiden 
En metod för att mäta tillståndet inom det civila samhällets egna 
organisationer. En bok från Vi unga. www.viunga.se 

Här är alla välkomna! 
Civila samhällets erfarenheter av internt arbete mot diskriminering och 
exkludering. www.fiaprojektet.nu. 

Makthandbok för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i 
föreningslivet 
Interfem 2011. Ny upplaga. www.interfem.se. 

Lättläst Kvinnokonvention 
Sveriges Kvinnolobby har tagit fram en lättläst version av 
Kvinnokonventionen. Rapporten “Hur jämställda är kvinnor i Sverige?” 
(2009) syftar till att även svaga läsargrupper i samhället ska få tillgång till 
information om sina rättigheter. 

Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring 
Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, kan beställas via 
RFSL, www.rfsl.se. 

Bryt! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 
synnerhet 
Bryt fokuserar på normerna i stället för på dem som bryter dem. Inte minst 
diskuteras frågan om normer inom den egna gruppen. RFSL Ungdom och 
Forum för levande historia. Kan beställas eller laddas ner gratis på 
www.rfslungdom.se. 

Regnbågschefen 
Praktisk guide för chefer: så blir du bra på hbt-frågor. Skriven av Petra 
Elisson och utgiven av Liber förlag. 
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Varför rasism är dåligt för… 
En antologi där flera organisationer som inte brukar ta plats i diskussionen 
medverkar. Några av dem är rollspelsorganisationen Sverok, Företagarna 
och Svenskt Näringsliv. Boken har getts ut av Ungdom mot rasism. 

Tjejjouren.se 
En levande frågelåda och ett debattforum för tjejer och unga kvinnor. SKR 
och ROKS äger webbplatsen. 

Material från företag, myndigheter och kommuner 
Handlingsplan mot diskriminering 
Malmö Stad blev första kommunen i landet med en sådan. 
Handlingsplanen antogs 2010, finns på sju språk och kan laddas ner från 
www.malmo.se. 

Normblocket 
Ett pedagogiskt material för att börja tänka på nytt. Göteborgs stad. 
www.goteborg.se. 

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig 
Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal (2011). En 
samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regelverk som 
gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och 
kontinuitet. www.socialstyrelsen.se. 

Lika inför värden – en bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag. 
Tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot 
diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på 
området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring 
av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Sabo, 2007. www.sabo.se 

Öppen bostadsmarknad 
En broschyr om hur fastighetsägare undviker att diskriminera. 
Fastighetsägarna, 2003. www.fastighetsagarna.se. 

Diskrimineringslagen 
Ett faktablad om de nya bestämmelserna i lagen från 2009. 
Fastighetsägarna. 
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   Tack till alla medverkande
�
Projektet ”Vägar till rättigheter” har pågått under 2011. Resultaten 
kommer att användas i det fortsatta arbetet för att undanröja 
diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter. Ett 
varmt tack till alla personer, organisationer och verksamheter som har 
deltagit och bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. 

Sveriges antidiskrimineringsbyråer, ADB Stockholm Syd, Malmö mot 
diskriminering, Diskrimineringsbyrån Humanitas, Rättighetscentrum 
Västerbotten, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, AGERA-
projektet, The Litigation Association i Österrike, Synskadades 
Riksförbund, Lika Unika, DHR, Kvinnofolkhögskolan, Tjejjouren. 
se, Interfem, 5i12-pristagaren Felicia Margineanu, Sametinget, 
Svenska muslimer för fred och rättvisa, Ungdom mot rasism, Romska 
musiksällskapet, Roma Kulturklass, Afrosvenskarnas Riksförbund, 
Transföreningen FPE-S, RFSL, Handikappförbunden, Kista Folkhögskola, 
Mångkulturellt Center i Botkyrka, Vi Unga, Rörelsefolkhögskolornas 
Intresseorganisation, Linköpings Universitet, Diskrimineringsbyrån 
Uppsala, ABF/Malmö, Internationella kvinnoföreningen i Malmö, 
Iransk-svenska föreningen i Malmö, Iransk-svenska solidaritetsföreningen 
i Malmö, Vänsterpartiet i Malmö, Irisskolan, Romska kulturcentret 
i Malmö, Somalilands Förening, HSO i Malmö, Lernia i Malmö, 
Sofielunds Folkhögskola, Glokala folkhögskolan, Glokala Holma, 
Räddningstjänsten Syd, Malmö stad, Hyresgästföreningen, Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag, Fastighetsägarna, Pagoden Fastigheter 
AB, Torshälla Fastighets AB, Kommunfastigheter, Graflunds, Eskilstuna 
kommun, Radio Sörmland, Finska romer i Eskilstuna, Centrum för 
samisk forskning, Umeå universitet, Umeå kommun, Miljöpartiet i Umeå, 
RFSL i Umeå, Challenging Power, Crossing Boarders, HSO i Umeå, 
Independent Living Institute, Peña Latina, Såhkie-Umeå Sameförening, 
Angereds Närsjukhus, Hälsoteket i Angered, Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap, Kunskapscentrum för jämställd vård, Enheten för 
rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsutskottet 
i Västra Götalandsregionen, Etiskt Forum på Sahlgrenska sjukhuset, 
Göteborgs stad, Göteborgs Föreningscenter, RFSL i Göteborg, Attention, 
RSMH i Göteborg, Hörselskadades förening, Caritas i Hjällbo, Positiva 
Gruppen i Göteborg, FOU.nu, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 
Sissela Kyle, TRYCK – ett yrkesnätverk för svarta svenskar inom 
konst, kultur och media, Preera, Ung&Dum, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Sveriges Kommuner och Landsting, Regeringskansliet, 
Arbetsmarknadsdepartementet, Botkyrka Kommun, SMFR i Malmö, 
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte i Malmö. 
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Lycka  till  i  arbetet! 
Kontakta  gärna  DO  om  du  vill  dela  med  dig 
av  dina  erfarenheter  eller  söka  råd  i  någon 
fråga.  08-120  20  700  eller  do@do.se 

Vägar till rättigheter | 94 (96) 

mailto:do@do.se




 
 

 

-
-

Diskrimineringsombudsmannen, DO, 
jobbar för alla människors lika rättigheter 
och mot diskriminering som har samband 
med kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

DO 
www.do.se 
Box 4057
169 04 Solna     
Telefon 08-120 20 700
facebook.se/diskrimineringsombudsmannen  

https://sv-se.facebook.com/diskrimineringsombudsmannen
www.do.se
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