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Varför Växthuset? 
Dagens värld innehåller många utmaningar för arbetsgivare. Arbetsmarknaden 
är i hög grad internationaliserad. Det ställs krav på långsiktig hållbarhet när det 
gäller miljö- och klimatfrågor, kvalitet, produktsäkerhet och personalpolitik. 
Det innebär att företag och organisationer måste hitta bra metoder för att aktivt 
integrera alla sorters erfarenheter, förmågor och kunskaper på arbetsplatserna. 
Diskrimineringsfri rekrytering, aktiv kompetensutveckling av de anställda och ett 
psykosocialt klimat som syftar till öppenhet, inkludering och mångfald är viktiga 
delar i en hållbar utveckling inom näringslivet. 

Ett sätt att bemöta dessa behov är att anlägga ett tydligt perspektiv på mänskliga 
rättigheter när det gäller arbetsmiljö och arbetsorganisation. Att anställda har lika 
rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa en 
långsiktigt hållbar organisation och en konkurrenskraftig produktion av varor och 
tjänster. 

Växthusmetoden syftar till att stödja arbetsgivare och fackliga organisationer att 
komma igång med det önskade utvecklingsarbetet. 

Motverka diskriminering 
En sammanhållen diskrimineringslagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2009. De 
olika grunderna för diskriminering som skyddas i lagstiftningen är 

• kön 

• könsidentiet eller könsuttryck 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionsnedsättning 

• sexuell läggning 

• ålder. 

Lagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att diskriminering eller trakasserier inte 
förekommer på arbetsplatsen. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan med 
de anställda. 
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Växthusmetoden
Växthusmetoden är ett stöd för arbetsplatser där parterna vill  undersöka risker för 
diskriminering  eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter utifrån de 
olika diskrimineringsgrunderna. 

Växthusmetoden är ett enkelt undersöknings- och analysverktyg, ett första 
steg eller en ögon öppnare och inspirationskälla för att komma igång med det 
lokala förebyggande  arbetet mot diskriminering. Det ersätter inte det arbete som 
arbetsgivaren ska göra enligt bestämmelserna i 3 kapitlet i diskrimineringslagen, 
vare sig när det gäller undersökning och analys eller de åtgärder som ska göras 
inom respektive område. Växthusmetoden kan också vara ett sätt att hitta 
nya vinklingar i det pågående arbetet för lika rättigheter och möjligheter på 
arbetsplatsen. 

Om växthusmetoden ska leda till långsiktiga effekter bör den ingå i ett 
genomtänkt sammanhang. Arbetsgivaren måste initiera och delta i arbetet samt 
följa upp undersökningen och de åtgärder som identifierats. 

Växthusmetoden består av följande delar:

• Växthuset handledning (1 st)

• En stor ”Växthusplansch” som  
visar en arbetsplats (2 x 1,15 m).

• Vita klisterlappar för att  
namnge ”tomma rum” (2 satser).

• Filmen ”Teatersällskapet –  
scener från en arbetsplats” på dvd (1 st).

• Problemsymboler för alla  
diskrimineringsgrunder (5 satser).

• Fråge- och anteckningsblad (5 st).

Allt tryckt material finns även att ladda ned från www.do.se.

Gruppsammansättning
Arbetet med Växthuset sker i grupp. Lämpligt antal deltagare för att genomföra 
metoden är 15–20 personer (maximalt 25–30 personer), som delas upp i mindre 
grupper om 3–5 personer i varje grupp. 

Den bästa sammansättningen är en blandning av olika  yrkesgrupper och 
verksamheter. Det kan gälla linjechefer, personal- och  HR-ansvariga, fackliga 
företrädare, ansvariga för arbetsmiljöarbetet, skyddsombud eller andra 
personalrepresentanter från den arbetsplats som ska  kartläggas. 

Gruppen bör främst bestå av personer som har möjlighet att  utforma och besluta 
om åtgärder för att förebygga diskriminering och  trakasserier. 

För att metoden ska fungera väl bör deltagarna tillsammans ha en bred och djup 
kunskap om vardagslivet i de lokaler och den verksamhet som ska undersökas. 

http://www.do.se


 
 

 

 

 
 

   

  

 
 

  

 
 

 
 

  
  

 

Det är därför sällan meningsfullt att enbart ledningsgruppen sätter sig ned med 
Växthuset. 

Vi vill också avråda från att låta en grupp anställda där ingen har någon 
beslutsfunktion använda metoden. Personer i arbetsledande eller beslutande 
ställning eller som på annat vis har infytande över arbetsplatsen måste utgöra en 
betydande del av deltagarna i undersökningsarbetet. 

Handledarens roll 
Handledaren har en central roll i arbetet med växthusmetoden. Handledaren kan 
vara någon ur den ordinarie personalstyrkan eller en utbildare/konsult som har 
god kännedom om arbetsplatsen.  

Handledaren måste sätta sig in i metodmaterialet ordentligt och föreslå ett 
genomtänkt upplägg av hur metoden ska användas på just den här arbetsplatsen. 
Handledaren bör förkovra sig i relevanta delar av diskrimineringslagen (kapitlen 
1–3 angående arbetslivet) och missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. 
Informationen fnns på www.do.se. 

Det kan vara bra att vara två handledare eftersom uppdraget – i vart fall till en 
början – kan kännas ganska krävande. 

Här följer några uppgifter som handledaren måste gå igenom inför, under och 
efter metodarbetet. 

Inför metodarbetet 
• Förankra ett förslag om hur växthusmetoden ska användas på arbetsplatsen. 

När ska undersökningen göras? Var ska den göras? Vilka ska ingå i arbetet? Hur 
lång tid tänker arbetsgivaren avsätta? Det 4-timmarspass DO rekommenderar 
här är prövat på fera arbetsplatser och det fungerar. Arbetsgivaren kan ju 
ändå bestämma att mer tid ska användas. Till vem ska handledaren rapportera 
resultatet? 

• Avgränsa uppgiften. Den arbetsplats eller enhet som ska undersökas måste vara 
rimlig och överblickbar. En kommun kan ha svårigheter med att undersöka 
hela kommunen i ett svep, metodarbetet måste brytas ner till förvaltningar 
eller mindre arbetsplatsenheter. Ett större företag kan kanske inte undersöka 
hela koncernen utan behöver bryta ner metodarbetet till att omfatta en del 
av företaget. Bestäm tillsammans med arbetsgivaren hur ni ska avgränsa 
uppgiften. 

• Bjud in deltagare till växthuspasset. Tänk efter vilka på företaget/ 
organisationen som bäst kan genomföra och förvalta resultatet. Bestäm hur 
stor gruppen ska vara. Skicka ut information om diskrimineringsgrunderna, 
exempelvis en länk till DO:s webbplats, www.do.se/diskrimineringsgrunderna. 
Läs mer under rubriken De sju diskrimineringsgrunderna på sidan 19 i denna 
handledning. 
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Gruppsammansättning 
• Boka en lokal som är stor nog för att kunna rymma hela gruppen uppdelad på 

fera mindre grupper som kan föra tämligen ostörda samtal. För att visa flmen 
i god kvalitet är det bäst med en dvd-spelare kopplad till en storbilds-TV eller 
projektor. Det måste vara möjligt att fästa växthusplanschen på en av väggarna 
så att den är synlig för hela gruppen. Om det fnns behov av det kan du skriva 
ut något exemplar av husplanschen i mindre format och ge till deltagare som 
har svårt att se planschen på väggen. 

• Arbetet kommer att vara intensivt och energikrävande. Ett tips är att erbjuda 
kafe, tilltugg eller frukt i pauserna mellan arbetspassen. 

Under metodarbetet 
• Handledaren är den samlande kraften i rummet. Handledaren inleder, 

motiverar, svarar på frågor utifrån materialet, leder diskussionen i den stora 
gruppen och ser till att tidsgränserna för de olika grupparbetsuppgifterna hålls. 
För att klara av den här fasen måste handledaren vara väl förberedd, ha läst 
igenom materialet noggrant, tittat på alla delarna i paketet, sett flmen fera 
gånger och funderat över följdfrågorna till flmen i handledningen. 

• För att kunna lämna över resultatet av metodarbetet till ledningsgruppen 
eller annan anvisad person/funktion bör handledaren dokumentera analysen 
av undersökningen (uppgift 7 i fråge- och anteckningsbladet) och samla in 
anteckningarna från grupperna. 

Efter metodarbetet 
• Samla ihop de åtgärdsförslag (uppgift 8 i fråge- och anteckningsbladet) som 

deltagarna kommit fram till och sammanfatta relevanta delar av analysen 
(uppgift 7). Överlämna resultatet i lämplig form till den person/funktion/ 
grupp som ni tidigare kommit överens om ska ha materialet. 
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Arbetet kan börja 
Här beskrivs växthusmetoden och hur du kan använda den. Tänk på att arbetet 
kräver mycket koncentration och engagemang. Det behövs alltså tydliga 
pauser under processens lopp. Nedanstående förslag till tidsschema och pauser 
är beprövat och fungerar. Det kan behövas ytterligare en kort paus under 
45-minuterspasset med åtgärdsarbetet mot slutet av halvdagen. 

Förslag på tidsschema 

för ett växthuspass på knappt fyra timmar 

10 min  Välkomna, presentation av deltagarna 

 10 min Start/introduktion – ramar, mål och syfte 

    30 min Filmen – kunskapspass 

15 min  PAUS 

  10 min Gör arbetsplatsen till ”er” – namnge rummen 

60 min   Undersök arbetsplatsen 

 10 min PAUS 

 20 min Analys och refektion 

    45 min Formulering av åtgärder 

    15 min Avrundning/gå vidare 
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Förbered rummet 
Sätt upp växthusplanschen centralt och väl synligt för alla deltagare i det rum där 
ni ska arbeta. Planschen är 2 meter bred och 1,15 meter hög. 

Förbered utdelningen av materialet till gruppuppgifterna. En bunt fråge- och 
anteckningsblad och en bunt symbolbilder ska fnnas för varje grupp. 

Gruppindelning 
Dela in deltagarna i mindre grupper på 3–5 personer per bord. Se till att alla 
grupper blir någorlunda jämnstora runt borden. Se till att varje grupp är placerad 
så att de ser växthusplanschen och att deltagarna kan prata med varandra utan att 
störa övriga grupper för mycket. 
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Inled arbetet (10 minuter) 
Hälsa gruppen välkommen och låt deltagarna presentera sig kortfattat. 
Det kan vara viktigt för gruppen att få en snabb inblick i vilka positioner/ 
beslutsmöjligheter deltagarna har. På en halvdag går det däremot inte att hinna 
med några längre resonemang om deltagarnas arbetsuppgifter eller tidigare 
erfarenheter. 

Introduktion till växthusmetoden (10 minuter) 
Berätta för deltagarna om syfte och mål med det arbete ni ska göra och vad som 
händer med det ni har kartlagt. Beskriv kortfattat ramarna för arbetet så här: 

• Huset ska anpassas till att ”bli er arbetsplats” genom att de tomma rummen ska 
namnges. 

• Grupperna kommer att använda symboler och diskutera frågeställningar kring 
symbolerna, samt fästa symbolerna på växthusplanschen på väggen. 

• Symbolerna är valda utifrån Diskrimineringsombudsmannens erfarenhet av 
vanliga anmälningar eller andra kända problem på olika arbetsplatser. Det 
innebär olika frågeställningar för olika diskrimineringsgrunder. I materialet 
räknas diskrimineringsgrunderna upp i den ordning de förekommer i lagen. 
Ingen grund är viktigare än någon annan. 

• Efter undersökningen med hjälp av symbolerna ska resultatet analyseras. 

• Till sist ska grupperna föreslå åtgärder för att komma till rätta med viktiga 
problem. 

• Arbetet kommer att ta cirka 4 timmar totalt. 

scener 
från en 
arbetsplats 

Teatersällskapet – 

Kunskapspass (30 minuter) 
Berätta kort om flmen ”Teatersällskapet – scener från en arbetsplats” som 
fnns på dvd i växthusmaterialet. Handlingen utspelar sig på en teater där 
en grupp skådespelare repeterar scener som har att göra med diskriminering 
eller trakasserier i arbetslivet. Mellan repetitionerna diskuterar skådespelarna 
innehållet i de scener de arbetar med. Diskussionerna födar från högt till lågt, 
som det ofta brukar göra på en arbetsplats. Vad är fördomar, vad är rimliga 
ställningstaganden, hur ser problemen i arbetslivet ut? Situationerna är delvis 
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skruvade eftersom det rör sig om repetitioner på en teater. 

Visa flmen. Standardformatet på dvd-skivan är textad. Det fnns även länkar 
från www.do.se/vaxthuset till versioner av flmen med teckenspråkstolkning (en 
person översätter handlingen till teckenspråk i en särskild flmruta) eller med 
syntolkning (en röst berättar vad som händer).  

Låt deltagarna reagera på flmen men inled inga långa diskussioner om innehållet, 
utan övergå till arbetet med Växthuset och kartläggningen. Några stödfrågor till 
flmens innehåll som deltagarna kan fundera över kan vara: 

• Vad hände med den gravida kvinnan, blev hon avskedad/könsdiskriminerad 
eller ej? Hur vanligt är det i arbetslivet? 

• Är diskussionerna mellan skådespelarna fördomsfulla? 

• Är flmscenerna överdrivna eller speglar de verkligheten? 

• Är chefen trovärdig eller har han blivit för mycket av ”en liten gris”? 

• Är det så här det ser ut i arbetsplatsernas slutna rum? Hur mycket vet vi 
egentligen om vilka beslut som fattas och varför? 

Gör Växthuset till ”er arbetsplats” (10 minuter) 
Ägna cirka 10 minuter åt att namnge de rum som inte har fått någon benämning 
så att Växthuset på väggen i stort sett ser ut som hos er. Skriv namnen på de vita 
klisterlapparna och sätt upp dem i de tomma rummen. Det är viktigt att ni får med alla 
rum där formella eller informella beslut fattas som styr verksamheten. Var kreativa, dela 
av rum eller ”bygg” tillsammans om huset så att det passar er verksamhet. 

Exempel på viktiga rum/verksamheter kan vara: 

• Produktionsenheter (vård, undervisning, verkstad, kontor, butik mm). 

• Arbete som bedrivs utanför arbetsplatsen (fältkontor, fygplan, bilar, garage 
mm). Här kan man sätta vita, namngivna lappar utanför huset. 

• Korridorer, trapphallar, hissar. 

• Kopieringsrum, lager, arkiv. 

• Friskvårdsrum, vilrum. 

• Rum (även externa) för personalkonferenser och arbetsplatsträfar. 

• Anslagstavlor, informationskanaler, IT-system. 

• Städ- och redskapsrum. 

• Rum för personal- och utvecklingssamtal. 

• Rum för enhetschef/arbetsledare/samordnare. 

• Rum för olika ”styrsystem”. 

• Fackliga kontor, skyddsverksamhet. 
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Undersök arbetsplatsen (60 minuter) 
Dela ut fråge- och anteckningsbladen och symbolarken/klisterlappsarken. En 
bunt fråge- och anteckningsblad per grupp, och en bunt symboler/klisterlappsark 
per grupp. 

Instruera deltagarna tydligt så att de vet att de har begränsat med tid för varje 
uppgift. Se till att de börjar med uppgift 1 på fråge- och anteckningsbladet och 
fullgör den i tid innan de går vidare till nästa uppgift. Påminn dem om att alla 
ska få komma till tals och att de ska anteckna vad de gör. Stressa dem inte men 
hjälp dem att hålla tiden – det fnns en vits med att det ska gå ganska fort och 
att diskussionerna inte ska fastna i detaljer. Påpeka också att de inte bara ska 
diskutera utan även sätta upp symbolerna på växthusplanschen. Påminn om att 
diskussionerna ska vara så konkreta som möjligt. 

Som handledare kan du behöva gå runt bland grupperna och upprepa 
förutsättningarna under arbetets gång. Det är vanligt att grupperna far iväg 
och diskuterar vitt och brett – ofta i ganska allmänna termer – i stället för att 
koncentrera sig på de vardagliga situationer eller problem på arbetsplatsen som 
det handlar om att undersöka. 

Tänk på att det tar lite längre tid i början innan grupperna kommit igång och 
riktigt förstått uppgiften. Handledarens roll är att lyssna på födet i grupperna, se 
till att de arbetar praktiskt och att de tar itu med en uppgift i taget inom ramen 
för tidsplaneringen. 

Gruppen behöver inte nå enighet om vilka symboler som ska sättas upp i de olika 
rummen på arbetsplatsen – det räcker med att en person i en grupp anser att en 
symbol ska klistras upp för att gruppen ska göra det. 

Minnesanteckningar 
När symbolerna placeras ut ska anteckningar föras i det anteckningsutrymme 
som fnns i fråge- och anteckningsbladen. Det här momentet är viktigt eftersom 
gruppen kan behöva hjälp att komma ihåg varför de satte upp en viss symbol 
i ett visst rum. Anteckningarna kan behöva användas när förslag till åtgärder 
ska diskuteras. Anteckningarna bör sparas som ett stöd för uppföljningen av 
åtgärderna och du som handledare måste komma ihåg att samla ihop dem efter 
växthuspassets slut. 

Arbetsgången 
Arbetsgången nedan följer uppgifterna i fråge- och anteckningsbladen. I starten 
av varje uppgift kan du som handledare behöva läsa upp huvudfrågan och 
eventuellt exemplifera med några stödfrågor som beskrivs till varje uppgift. Tänk 
dock på att låta deltagarna tänka fritt, slå inte in några öppna dörrar och lös inte 
uppgifterna åt dem. 
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Uppgift 1: Jargong (10 minuter)

Fråga: I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen kan det  förekomma 
nedsättande eller negativ jargong som har samband med kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?

Stödfrågor för handledaren: Hur kan negativ jargong ta sig uttryck? Kan det 
finnas både uttalad och outtalad jargong? Finns det kroppsspråk som kan 
uppfattas som nedsättande? Jargong i grupp, jargong mellan individer?

Uppgift 2: Rekrytering (10 minuter)

Fråga: I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen kan det  före komma 
problem i samband med rekrytering när det gäller kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?

Stödfrågor för handledaren: Var och hur utformas rekryteringsrutiner? Var och 
hur utformas annonser? Hur går anställningsintervjuer till? Var och hur fattas 
beslut i rekryteringsfrågor? Har organisationen information på olika språk? Har 
organisationen en tillgänglig webbplats?

Uppgift 3: Barn och jobb (7 minuter)
Fråga: I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen kan det vara 
svårt att ta ut föräldraledighet? Eller att förena barn och jobb?

Stödfrågor till handledaren: Vem accepteras som förälder i 
 organisationen(gift/sambo/ensam stående, hetero-, homo- eller 
 bisexuell, adoptivförälder/foster förälder, anställd eller chef, kvinna 
 eller man)? Hur ser organisationens  arbetstidsmönster ut? Vilken 
sorts  frånvaro betraktas som giltig eller  acceptabel? 
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Uppgift 4: Regler (10 minuter)

Fråga: I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen kan det finnas regler eller 
policies som riskerar att missgynna personer i samband med könsidentitet eller 
könsuttryck,  etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder?

Stödfrågor till handledaren: Har organisationen klädregler eller  upp förandekoder? 
Var och hur utformas klädregler eller uppförande koder? Hur bestäms arbetstids- 
och ledighetspolicies? Hur beslutas om mat och förläggning i samband med 
personalkonferenser? Hur fattas beslut om inofficiella personalträffar (”en-öl-
efter-jobbet”). Kan alla känna sig inbjudna till och delaktiga i dessa? 

Uppgift 5: Hinder (12 minuter)
Fråga 5A, fysiska hinder: I vilka rum eller verksamheter på 
arbetsplatsen kan det finnas fysiska hinder som begränsar 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning?

Stödfrågor till handledaren: Kan alla anställda ta sig in och 
ut överallt? Kan alla anställda nå alla viktiga funktioner på 
 arbetsplatsen? Kan alla anställda se och höra alla budskap som är 
viktiga för dem? 

Fråga 5B, informationshinder: I vilka rum eller  verksamheter på 
arbetsplatsen kan det finnas informations- eller 
kommunikationshinder som begränsar möjligheterna för personer 
med synlig eller osynlig funktionsnedsättning?

Stödfrågor till handledaren: Kan alla anställda förstå, ta till sig och 
känna sig delaktiga i organisationens internkommunikation? Var 
och hur förmedlas organisationens budskap? Vem är den tänkta 
mottagaren av kommunikationen?



 

 
 

 

 

Uppgift 6: Kultur (12 minuter) 
Fråga 6A, tystnadskultur: I vilka rum eller verksamheter på 
arbetsplatsen kan det fnnas en tystnadskultur (”det här berör inte 
oss, det är inget vi behöver tala om på vår arbetsplats...”) när det 
gäller sexuell läggning eller könsidentitet? 

Stödfrågor till handledaren: Var och hur diskuteras frågor som rör 
fritid och familjeliv på arbetsplatsen? Vilka livstilsval accepteras 
hos en chef? Var och hur fnns det möjlighet att vara öppen med sin 
sexuella läggning? 

Fråga 6B, norm: I vilka rum eller verksamheter på arbetsplatsen 
fnns det en given heteronorm? Finns det en given norm för 
könsidentitet eller könsuttryck? 

Stödfrågor till handledaren: Vem får lov att företräda eller  
representera organisationen utåt? Kan anställda utan problem möta 
en samk önad partner i receptionen? Kan en anställd komma ut som 
transperson på en personalfest? Kan en chef göra det? 

Uppgift 7: Gemensam analys (15–30 minuter) 

Fråga: Analysera bilden. Vad är det vi ser? Vad kan ligga bakom symbolernas 
placering? Finns det något mönster? Finns det olika mönster? 

När alla grupper är klara med utplaceringen av symbolerna samlas deltagarna 
framför växthusplanschen. Nu är det dags för en gemensam genomgång och 
analys. Några användbara frågor kan vara: Vad är det vi ser på vår arbetsplats? Vad 
står symbolerna för konkret? Varför har vi satt upp dem där? Hur kan vi förklara 
problemen, vad beror de på? 

En annan viktig frågeställning är vad det innebär om vissa rum inte har några 
problemsymboler alls. Är det fritt från problem? Eller betyder det att vi inte vet 
tillräckligt mycket om hur det fungerar inom den delen av arbetsplatsen? 

Skriv gärna upp defnierade problemområden eller behov av förbättringar på ett 
blädderblock eller en tavla så att alla deltagare kan se dem. 
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Åtgärder 
Uppgift 8: Åtgärder (45 minuter) 
Fråga: Diskutera minst en konkret åtgärd för varje diskrimineringsgrund som 
kan genomföras för att arbetsplatsen ska förändras. Vad behöver göras när det 
gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? 

Det handlar inte om att kopiera en bra åtgärd som någon annan har hittat på. 
Åtgärden måste tackla problemets kärna på den aktuella arbetsplatsen. Därför 
räcker det inte med att säga ”hur ser det ut?” utan också ”vad beror det på?”. 

En åtgärd kan vara att skafa sig mer konkret kunskap om arbetsplatsen. Andra 
åtgärder kan vara att göra en organisationsförändring, ändra i regelsystem eller 
utbilda personalgrupper av olika slag. Oftast är åtgärderna av intern karaktär, men 
det kan krävas utåtriktade aktiviteter för att rätta till exempelvis en snedbalans i 
organisationens rekryteringar. 

Många av åtgärderna kan användas till att förändra förutsättningarna för 
fera diskrimineringsgrunder. Utbildning/kunskap är en generell metod. 
Att se över arbetstidsregler kan exempelvis gynna deltidsarbetande kvinnor, 
småbarnsföräldrar och anställda som frar sina helgdagar vid andra tidpunkter 
än de västerländskt kristna. Att se över klädkoder och representationsregler kan 
exempelvis gynna anställda som inte känner sig bekväma som ”man” eller ”kvinna” 
likaväl som anställda som vill bära etniska kläder eller religiösa klädsymboler. 

Genom att se likheter mellan de verksamma åtgärderna kan man också lättare se 
vad som är gemensamt för att alla anställda ska tillförsäkras lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet. 

När grupperna har arbetat fram åtgärdsförslagen ska de berätta för varandra vad 
de föreslår. Handledaren samlar ihop förslagen och ser till att de överlämnas till 
ansvarig personalfunktion på arbetsplatsen. 

Exempel som rör kön – se över arbetstider (föräldraskap), arbetsförhållanden 
(ska passa både kvinnor och män) fortbildning, intern- och externrekrytering 
(könsbalans), arbetsklimat (motverka sexistisk jargong), värdera kvinnor och män 
på samma vis (löner med mera). 

Exempel som rör könsidentitet eller könsuttryck – se över arbetsklimat 
(jargong), utbilda personal i vad tvåkönsnormen innebär, se över klädkoder, 
representationspolicies med mera. 

Exempel som rör etnisk tillhörighet – se över rekryteringsåtgärder, 
fortbildningsmöjligheter, klädkoder och andra regelsystem, arbetsförhållanden 
(för att motverka etnisk segregering), tillhandahåll information på olika språk. 

Exempel som rör religion eller annan trosuppfattning – se över regelsystem för 
kläder, mat, ledighetsförläggningar, umgängesformer vid personaltillställningar 
med mera. Utbilda personalen i frågeställningar som rör trosuppfattningar. 
Motverka fördomsfullt arbetsklimat. 
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Exempel som rör funktionsnedsättning – undanröj fysiska hinder, utbilda 
nyckelpersonal i fysisk tillgänglighet och tillgänglig kommunikation, utbilda 
personal i vad det innebär att arbeta med en funktionsnedsättning, arbeta för att 
motverka bristande tillgänglighet, samarbeta med funktionshinderrörelsen. 

Exempel som rör sexuell läggning – utbilda personalen i kunskap om 
heteronormativitet, motverka ett fördomsfullt arbetsklimat, se över 
organisationens representationspolicies, bildspråk vid rekrytering med mera. 

Exempel som rör ålder – se över regelverk för löneförmåner, friskvårdsersättningar 
med mera. Se över rekryteringsrutiner och ålderssammansättningen på 
arbetsplatsen. Motverka ålderssegregerade arbetsförhållanden. 

Åtgärder
Åtgärder 

Avrundning/avslutning (15 minuter) 
Hur har deltagarna uppfattat arbetet och hur vill de gå vidare? Vilka ytterligare 
behov fnns i organisationen utöver de åtgärder deltagarna nyss har föreslagit? 
Vad krävs för att få utrymme för ett sådant arbete? Hur kan det kopplas till 
arbetsgivarens lagstadgade ansvar enligt diskrimineringslagen? 

Handledning Växthuset | 17 (24) 



Handledning Växthuset | 18 (24) 

  
 

  
  

  
  

 

 
 

   
 

 
 

 
  

  
 

   

  
 

 

 
 

– –

Handledarkompass 
För dig som ska handleda undersökningen enligt växthusmetoden fnns här några 
saker som kan vara bra att tänka på. 

Fokus på miljö och organisation 
Se till att diskussionerna kretsar kring arbetsmiljön och arbetsrelaterade frågor så 
att inte deltagarna hamnar i allmänna resonemang om till exempel politik, etniska 
konfikter, biologi, föreställningar om sexualitet eller religionsmotsättningar. 

Fokusera på er arbetsplats och alla som arbetar där. Tala om arbetsplatsens 
struktur, era normer och er arbetsplatskultur. Undvik att se på enskilda personer 
som ett problem. Försök att se om det fnns företeelser, regler, normer eller 
”självklarheter” hos er som utestänger personer från att bidra i er verksamhet. 

Undvik ofertänkande 
Undvik att göra individer eller grupper till ofer. Förmedla inte känslan att det är  
synd om olika människor. Att motverka diskriminerin g och trakasserier handlar om  
alla människors lika värde och rättigheter och ska inte startas utifrån ett ”tycka-
synd-om-perspektiv”. 

Ögonöppnare 
Arbetet med Växthuset är inte en fullständig undersökning av er arbetsplats, utan 
snarare en första ögonöppnare. Ni gör en övning för att undersöka er verksamhet 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Tanken är att ni ska få kunskap om eller 
en känsla för vad ni behöver arbeta med för att kunna främja allas lika rättigheter 
och möjligheter. Därefter kan ni starta arbetet utifrån diskrimineringslagens krav 
på aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering och trakasserier. 

Delaktighet 
Ge alla deltagare möjlighet att komma till tals i den stora gruppen. Använda gärna 
korta ”bi-kupor” (snabbt gruppsamtal på 2 3 personer, 1 3 minuter) för att ge 
fer deltagare möjlighet att fundera högt över frågeställningarna. När det gäller 
gruppuppgifterna kan det vara bra att tänka på hur smågrupperna sätts ihop, så 
att kända storpratare inte tillåts dominera mer tystlåtna individer. 

Svåra frågor 
Ge dig inte in i några komplicerade resonemang om diskriminering eller 
lagstiftningen om du känner att du inte behärskar dem. Be deltagarna vända sig på 
telefon till DO, eller gå till www.do.se för att söka svaren på frågorna. 

Du kan också be att få återkomma i någon särskild fråga som engagerar gruppen. 
Det är viktigt att gruppen inte fastnar i besvärliga resonemang utan kommer vidare i 
arbetet. 

http://www.do.se


   
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  
 

 
 

  
 

 

 
  

  
  

Kunskapsbakgrund 
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.” 

1 kap. 1 § Diskrimineringslag 

Normer 
Att sätta upp kriterier för vad som är ”normalt” och att tankemässigt dela in 
människor i ”vi och dom” är inte unikt för det svenska samhället. Det fnns ett 
mänskligt behov av att kunna identifera sig med en ”vi-grupp”. För att veta vad 
som är ”vi” måste det fnnas ett ”de”. 

Det fnns positiva normer som exempelvis artighetsnormer, att lyssna på någon 
utan att avbryta, att alla människor har samma värde etc. Sedan fnns det normer 
och mönster som begränsar oss. Vad är exempelvis ”manligt”, ”kvinnligt”, 
”svenskt”, ”religiöst”, ”normal sexuell läggning”, ”funktionsförmåga” och 
”passande ålder”. 

Diskriminering kan uppstå när människor inte behandlas som individer utan 
från föreställningar eller outtalade normer. Arbetet med Växthuset ger oss en 
möjlighet att fundera över vilka normer vi har och vem som gynnas respektive 
missgynnas av dem. 

De sju diskrimineringsgrunderna 
Kön 
Med kön menas vanligen biologiskt kön, det vill säga att någon är man eller kvinna. 

Könsdiskriminering handlar om att villkoren för kvinnor och män styrs av 
föreställningar om hur de förväntas vara och uppträda utifrån sin könsroll, 
exempelvis när det gäller fysisk styrka, tekniskt kunnande eller socialt 
ansvarstagande. 

Vi lever också i ett så kallat ”genussystem”, där män som grupp är överordnade 
kvinnor som grupp. 

Isärhållningen mellan könen – exempelvis den könsuppdelade arbetsmarknaden 
och den kulturella skillnaden mellan kvinnors och mäns livsmönster – är en viktig 
förklaring till genussystemet. 

Den manliga normen – det vill säga traditionen att betrakta det som män gör och 
är som viktigare, svårare och mer värdefullt än det som kvinnor gör och är – utgör, 
tillsammans med isärhållningen mellan könen, grunden för den ojämställda 
arbetsplatsen. Där har kvinnor ofta ett mer bundet och monotont jobb än män. Där 
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kan kvinnor ha svårt att få tillgång till kompetensutveckling. Karriärmöjligheterna 
är ofta små. Kvinnorna har oftast lägre lön än jämförbara manliga kollegor. 

Diskrimineringsgrunden kön innefattar även transsexuella. En transexuell person 
har genomgått eller planerar att genomgå en könsbytesoperation, från man till 
kvinna eller tvärtom. En person som är intergender eller som på annat vis uttrycker 
att hen inte uppfattar sig som vare sig man eller kvinna räknas däremot in i 
diskrimineringsgrunden könsidentitet eller könsuttryck. 

Könsidentitet eller könsuttryck 
I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med könsöverskridande 
identitet eller uttryck avses i diskrimineringslagen att någon inte identiferar sig 
som kvinna eller man eller genom sin kläd sel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön. 

DO har valt att använda sig av begreppet ”könsidentitet eller könsuttryck”. Alla 
människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med 
könsidentitet eller könsuttryck menar DO en persons identitet eller uttryck i form 
av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på 
kön. 

Transpersoner är ett paraplybegrepp för ett antal olika transidentiteter 
som exempelvis transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar 
könstillhörighet) samt non-, inter- och transgenderpersoner (personer som 
defnierar sig bortom kön eller inte inom könsidentiteterna kvinna eller man). 

Den som tänker ändra eller har ändrat sin juridiska könstillhörighet omfattas av 
diskrimineringsgrunden kön. Den som identiferar sig som transsexuell men inte 
tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden könsidentitet 
eller könsuttryck. Oavsett vilket fnns ett diskrimineringsförbud. 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har 
samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
Begreppet ras används i vissa lagtexter men det kopplas inte till rasteorier utan 
används som beteckning för en social konstruktion. 

Alla har en etnisk tillhörighet. Alla kan därför bli utsatta för diskriminering. Var 
och en har rätt att defniera sin egen etniska tillhörighet. En person född i Sverige 
kan exempelvis vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En person kan 
också ha fera etniska tillhörigheter, till exempel om föräldrarna har olika etnisk 
bakgrund. 

Om en arbetsgivare inte kallar till intervju på grund av att den arbetssökande har 
ett utländskt klingande namn kan det vara diskriminering som har samband med 
etnisk tillhörighet. 

Anställda med utländsk bakgrund har ofta sämre arbetsvillkor än anställda med 
”svensk” bakgrund. Många arbetstagare med utländsk bakgrund är överkvalifcerade 



 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

för de arbetsuppgifter de utför. När de arbetar med lika eller likvärdiga 
arbetsuppgifter som anställda med ”svensk” bakgrund har de många gånger lägre 
lön. Lägst i hierarkin på arbetsplatserna står ofta kvinnor med utländsk bakgrund. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den 
svenska grundlagen. Religion defnieras inte i lagen men de religioner som avses är 
exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. 

Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller 
har samband med religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. 
De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Lagen 
omfattar alltså även rätten till trosuppfattningen att det inte fnns några gudar eller 
att man inte säkert kan säga något om existensen av gudar. 

Politiska åskådningar och etiska eller flosofska värderingar omfattas däremot 
inte av begreppet annan trosuppfattning eftersom de inte har någon koppling till 
religion. 

I många religioner och trosuppfattningar bekänner eller bekräftar man sin tro 
genom handlingar. Lagen omfattar därför även de uttryck för tro som ingår i ens 
religion eller trosuppfattning som till exempel regler om kläder, bön, kost och så 
vidare. 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero 
på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas 
uppstå. 

Begreppet funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något 
som en person är. Funktionshinder är något som uppstår i en miljö som skapar 
hinder för personer med funktionsnedsättning. 

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som innebär att en person 
med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet – till exempel 
en arbetsplats, en skola eller en afär – inte genomför åtgärder som är skäliga 
för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning. Läs mer om bristande tillgänglighet på DO:s webbplats: 
www.do.se/tillganglighet. 

År 2007 antog FN en ny konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som listar åtgärder för att motverka diskriminering. Den 
slår också fast ett antal vägledande principer som rätten till icke-diskriminering, 
jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Konventionen betonar allas 
rätt till utveckling av hela sin potential och alla människors lika värde. 
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Sexuell läggning 
Alla människor har en sexuell läggning. En person kan vara homo-, bi- eller 
heterosexuell. Sexuell läggning har inget att göra med olika sexuella beteenden. 
Sexuell läggning omfattar en människas hela liv och kan handla om sådant som 
identitet, samlevnadsform och kärlek. En inkluderande arbetsmiljö innebär att 
alla, oavsett sexuell läggning, kan delta i arbetsplatsens småprat kring fkabordet 
och berätta om sig och sitt liv. 

Heterosexuell läggning uppfattas som så självklar att många av oss inte tänker på 
det som en sexuell läggning. Om heterosexualitet alltid anses vara det ”normala” 
och förväntade blir det en styrande norm – den så kallade heteronormen. Därmed 
blir det ”onormalt” eller ”konstigt” att vara homo- eller bisexuell. 

En homo- eller bisexuell person ställs inför valet att berätta om sin identitet vid 
varje nytt möte eller tillfälle då omgivningen inte känner till personens sexuella 
läggning. En heterosexuell person behöver aldrig säga något eftersom samhället 
som regel utgår ifrån att alla är heterosexuella. 

Heteronormen handlar också om hur ”riktiga” fickor och kvinnor och ”riktiga” 
pojkar och män förmodas vara för att komplettera varandra och bilda ”riktiga” par. 

Heteronormen styr mer än vad vi tror när det gäller miljö och tilltal på 
arbetsplatsen, utformningen av kommunikationsmaterial och bemötande av 
kunder, medborgare eller brukare. 

Ålder 
Alla människor har givetvis en ålder. En person kan bli diskriminerad eller 
trakasserad för att hen behandlas utifrån sin ålder i stället för utifrån sin person, 
sina kvalifkationer eller sin kompetens i arbetslivet. 

Grunden för åldersdiskriminering är allmänna föreställningar om hur unga 
respektive äldre är, vad de klarar av och vilka drivkrafter de har. Vem betraktas som 
produktiv? Vem förväntas vilja lära sig något nytt? Vem förväntas ha den önskade 
erfarenheten eller kompetensen? 

Många unga och äldre personer nekas tillträde till arbetsmarknaden – på grund av 
sin ålder. Åldern kan också vara avgörande för att en anställd inte får möjlighet att 
utvecklas i sitt arbete. 

Den uttalade eller outtalade åldersnormen på arbetsplatsen avgör vilken ålder som 
gäller just där. 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder i 
arbetslivet i vid mening. Förbudet gäller exempelvis även för yrkesutbildning/ 
yrkespraktik, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och start och bedrivande av egen 
näringsverksamhet. 



-

-

Ring till DO 
Telefon 08 120 20 700 eller 
020-36 36 66 (kostnadsfritt) 
Presstelefon 0736 82 82 10 

Skriv till DO 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Box 4057 
169 04 Solna 

Besök DO:s webbplats 
www.do.se 

Mejla DO 
E-post do@do.se 

mailto:do@do.se
http://www.do.se
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
arbetar för att främja lika rättigheter 

och möjligheter och motverka 
diskriminering som har samband med 

kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

DO 
www.do.se 
Box 4057 
169 04 Solna 
Telefon 08 -120 20 700 
ISBN 978 91 88175 13 7 
facebook.com/Diskrimineringsombudsmannen 
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