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Diskrimineringsombudsmannen 
har ordet

Sverige var ett av de första länderna i världen som 
inrättade olika ombudsmän med uppgift att bevaka 
att enskilda individers rättigheter tas till vara. 
Flera länder har efter det följt efter Sverige. Även 
om ombudsmännen hanterat sina uppdrag på olika 
sätt, så har den gemensamma utgångs punkten 
handlat om enskildas klagomål. Institutionerna 
har, med olika mandat och befogenheter, utgjort 
ett skydd för de enskildas rättigheter. En av dessa 
institutioner är Diskrimineringsombudsmannen 
(DO), vars uppgift är att se till att lagstiftningen 
mot diskriminering följs och att därutöver 
verka för att diskriminering inte förekommer 
i någon del av samhället. DO utgör samtidigt 
det organ som Sverige ska ha enligt EU-rätten 
för att främja likabehandling och bekämpa 
diskriminering på olika grunder. I dessa organs 
behörighet ska det ingå att på ett oberoende sätt 
bistå personer som utsatts för diskriminering 
genom att driva klagomål om diskriminering.

Mot denna bakgrund har DO under 2021 inlett 
ett arbete för att förändra inriktningen för vår 
verksamhet i linje med vissa antagna utgångs-
punkter. Utgångspunkterna inkluderar bland 
annat att DO är till för dem som är diskriminerade 
eller som riskerar att bli diskriminerade samt 
att vi ska utreda fler anmälningar med målet att 
fler människor som utsatts för diskriminering 
ska få upprättelse. Det innebär att göra fler 
fram ställningar om diskrimineringsersättning 
och i förekommande fall driva saken i domstol. 
Utgångspunkterna ska prägla hela DO:s 
verksamhet. I början av hösten 2021 beslutade 
ombudsmannen om en övergripande plan för 
arbetet med en stegvis utveckling av inriktningen 
för verksamheten. Av denna plan framgår det 
bland annat att utifrån DO:s uppdrag ska den 

inre kärnan i verksamheten handla om att utreda 
anmälningar, framställa ersättningskrav och 
driva process i domstol som rör anmälningar om 
överträdelser av förbuden mot diskriminering 
i diskrimineringslagen. I linje med denna 
inriktning återgår DO från den 1 januari 2022 
till att ta emot anmälningar från enskilda.

Att i högre grad fokusera på de enskilda 
anmälningarna innebär inte bara att 
individen på olika sätt kan få upprättelse. Det 
leder också till klargörande och tydlighet i 
samhället om innebörden av lagstiftningen 
om vilka konsekvenser det får om dessa inte 
följs. Vi ska fortsätta med vårt främjande 
arbete, men utgångspunkten för det 
arbetet är anmälningar från enskilda.

En viktig del i inriktningen för verksamheten under 
året har också handlat om att starta en dialog med 
civilsamhället. Under 2021 har DO tagit fram en 
plan för en kontinuerlig dialog med civilsamhället. 
En sådan dialog säkerställer att vi kan få tillgång 
till den kunskap som organisationerna och/
eller enskilda har om förhållanden som rör 
diskriminering. Dialogen med civilsamhället är 
avgörande för att fler individer ska ha kunskap 
om skyddet mot diskriminering och vilja anmäla 
till DO, men också för att höja kvaliteten på 
anmälningarna så att de innehåller de parametrar 
som behövs för att DO på ett bättre sätt ska kunna 
inleda utredningar rörande diskriminering.

En annan viktig uppgift i genomförandet av 
DO:s uppdrag är att synliggöra hur och på 
vilka sätt individer utsätts för diskriminering. 
Kunskapen ger möjligheter för olika aktörer i 
samhället att vidta åtgärder för att motverka och 
förebygga diskriminering samt arbeta för att 



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 5

främja lika rättigheter och möjligheter. Även för 
DO är kunskap om förekomst av diskriminering 
grunden för vårt arbete gentemot till exempel 
myndigheter och beslutsfattare på olika nivåer 
och inom olika samhällsområden samt i vårt 
arbete med civilsamhället. Vi har därför under 
året arbetat med att återkommande ta fram 
rapportering om diskriminering i samhället.

För att lyckas i förändringsarbetet har det varit 
viktigt att förankra den nya inriktningen hos 
medarbetarna för att vi tillsammans ska bidra 
utifrån våra olika kompetenser och uppgifter. På 
grund av pandemin har de flesta av medarbetarna 
arbetat hemifrån, och vi har inte kunnat möta 
varandra på kontoret i det dagliga arbetet i den 
utsträckning vi önskat. Trots att det har funnits 
utmaningar under pandemin har erfarenheterna 

Diskrimineringsombudsmannen 
har ordet

och den digitala utvecklingen bidragit till att 
DO nu kommer att kunna erbjuda medarbetare 
möjligheten att delvis arbeta på distans. Kontoret 
kommer fortsatt vara huvudarbetsplatsen, 
och min förhoppning är att vi återigen ska 
mötas fysiskt i arbetsmöten och spontant vid 
fikapauser eller småprat i korridorerna. Jag är 
övertygad om att det är en framgångsfaktor 
för vårt fortsatta förändringsarbete och 
för att bibehålla en god arbetsmiljö.

I denna årsredovisning har jag tillsammans 
med mina engagerade medarbetare gemensamt 
beskrivit det arbete som myndigheten DO har 
utfört under 2021. Jag hoppas att ni ska tycka 
att den ska kännas intressant och lärorik.

Lars Arrhenius
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Vi redovisar så här
Under hösten 2021 har Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) riktat om sin verksamhet, 
vilket i delar präglar hur vi redovisar årets resultat.

Att utreda anmälningar för att bidra till att 
individen som blivit utsatt för diskriminering ska 
få upprättelse är kärnan i verksamheten enligt den 
nya inriktningen, men eftersom den ännu inte är 
helt implementerad påverkar det årets 
resultatredovisning.

DO:s verksamhet har under hela 2021 varit indelad i 
verksamhetsgrenarna tillsyn och kunskap och 
redovisas kostnadsmässigt enligt den strukturen. 
När det gäller resultatredovisningen är samtliga 
aktiviteter som genomförts inom verksamhets-
grenen kunskap redovisade under avsnittet 
”Främjande”. Ändringen till främjande från kunskap 
är en begreppsändring till följd av den nya 
inriktningen, men är när det gäller redovisning av 
resultat och kostnader fullt jämförbara mellan åren.

Bedömning av insatser inom verksamhetsområdena 
tillsyn och främjande redovisas under respektive 
avsnitt.

DO:s arbete med inriktningsområdena arbetsliv, 
bostad och socialtjänst som startade 2017 
slutredovisas i ett eget avsnitt under rubriken 
”Främjande”. Arbetet och redovisningen inom 
inriktningsområdena utgår från problemområden 
som vi identifierat. Kostnaderna för arbetet inom 
inriktningsområdena anges i tabeller under 
respektive avsnitt, och i de redovisade kostnaderna 
ingår direkta personal- och driftskostnader samt 
overheadkostnader. Löne- och overheadkostnader 
är fördelade på inriktningsområdena enligt 
redovisad arbetstid. Bedömningen av insatserna 
inom inriktningsområdena redovisas samlat i 

bedömningen av insatser inom verksamhetsområde 
främjande.

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

När det gäller kravet på redovisningen av antal 
ärenden och styckkostnader har vi valt att göra ett 
avsteg. Beslutet1 har grundat sig på att DO under 
2021 inte har den mängd av rutinartade ärenden, 
vare sig till antal eller innehåll, där mottagaren 
skulle kunna utläsa någon typ av inre effektivitet. 
Det finns inga standardärenden där hand
läggningen följer givna arbetsmoment.

1 DO:s diarienummer LED 2019/475.

Med DO:s uppdrag är det inte okomplicerat att 
mäta resultatet av verksamheten. Arbete mot 
diskriminering är ett långsiktigt och komplext 
förändringsarbete. Utveckling och förändring är 
beroende av en mängd faktorer utanför DO:s 
direkta påverkan, som till exempel olika samhälls-
händelser och andra aktörers verksamhet. Detta 
sammanhang är väsentligt att ta hänsyn till vid 
bedömningen av vad våra insatser har bidragit till.2

2 Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 3 kapitlet 1 § om 
resultatredovisningen ska myndigheterna analysera och bedöma verksamhetens resultat 
och utveckling.
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Kort om DO
DO:s uppdrag är att utöva tillsyn över 
diskrimineringslagen. Vi ska också verka för att 
diskriminering inte förekommer på några områden 
av samhällslivet och i övrigt verka för lika rättig-
heter och möjligheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO har en särställning bland förvaltnings-
myndigheterna genom att uppdraget är reglerat i 
lag och kräver riksdagens godkännande för att 
ändras. Uppdraget har också en särskild 
konstitutionell dimension genom att dess innehåll 
direkt kan kopplas till bestämmelsen i 1 kapitlet 2 § 
regeringsformen.

Kärnan i DO:s uppdrag är att utreda anmälningar i 
syfte att bidra till upprättelse för den enskilde som 
utsatts för diskriminering.

Verksamhetsindelning
Verksamheten var under 2021 indelad i följande 
grenar: 

• Kunskap: omfattar att samordna, planera, 
genomföra, följa upp och utveckla DO:s 
främjande verksamhet. I verksamhetsgrenen 
ingår också att utveckla kunskap om och 
synliggöra förekomst av diskriminering i syfte 
att motverka och förebygga diskriminering 
samt att bedriva förändringsarbete inom ramen 
för DO:s uppdrag.

• Tillsyn: omfattar utredning av anmälningar 
med sikte på att begära diskriminerings-
ersättning eller att fatta tillsynsbeslut. I 
verksamhetsgrenen ingår också att bidra till 
upprättelse för den enskilde genom att träffa 
förlikningar och driva process i domstol.

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

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

DO:s råd
DO har ett rådgivande organ som ger råd och stöd. 
Rådet ska tillföra sakkunskap och bredd i 
diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har 
betydelse för verksamheten. Ombudsmannen, Lars 
Arrhenius, är ordförande. Under året har 
ombudsmannen utsett två nya medlemmar till 
rådet. De nytillkomna medlemmarna är 
representanter för två civilsamhällesorganisationer, 
i linje med DO:s nya inriktning.

Rådet har genomfört ett möte och bland annat 
diskuterat individperspektivet i DO:s nya 
inriktning.
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DO under 2021

Drygt 300 deltagare samlas på 
heldagskonferensen ”Så leder du 
hbtq-arbetet i förskola och skola”. 
DO genomför konferensen inom 
ramen för arbetet med regeringens 
hbtq-strategi.

DO genomför flera dialogmöten 
med organisationer och företrädare 
från civilsamhället. Det är inledning 
på ett långsiktigt arbete för 
kontinuerlig och fördjupad dialog 
och erfarenhetsutbyte. DO:s dialog 
med civilsamhället är avgörande för 
att fler individer ska få kunskap om 
skyddet mot diskriminering och vilja 
anmäla till DO.

Ombudsmannen beslutar om ny inriktning för 
verksamheten som innebär ett tydligare fokus på 
att DO är till för dem som är diskriminerade eller 
riskerar att bli diskriminerade. DO ska därför utreda 
fler anmälningar om diskriminering för att fler ska få 
upprättelse.

Det är diskriminering när 
Försvarsmakten och Plikt- och 
prövningsverket med automatik 
utesluter personer som uppger att 
de har diagnosen autism eller 
adhd från möjligheten att prövas 
för militär tjänstgöring. Det 
konstaterar DO i ett tillsynsbeslut. 
Efter DO:s beslut ändrar Plikt- och 
prövningsverket och Försvars-
makten sina antagningsrutiner för 
att göra individuella prövningar av 
sökande och alltså inte utesluta 
någon per automatik för att de 
uppger att de har diagnosen adhd 
eller autism.

I ett remissvar över betänkandet ”Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen” är DO kritisk mot ett 
par förslag. Det gäller främst förslaget att tillsynsansvaret för den skollagsreglerade verksamheten 
ska flyttas från DO till Skolinspektionen.



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 13

Vi publicerar forskningsöversikten 
”Förebygga sexuella trakasserier i 
arbetslivet – Vad visar forskning?” 
Den visar till exempel att ett 
nolltoleransklimat och en kultur 
som bygger på ömsesidig 
hövlighet och respekt är 
nödvändiga komponenter i att 
förebygga sexuella trakasserier.

DO bjuder in samtliga regioner till ett dialogmöte för att 
diskutera regionernas arbete mot diskriminering och hur 
de kan arbeta för att främja lika rättigheter och 
möjligheter. Bakgrunden till mötet är en uppmärksammad 
mediegranskning av hur vårdgivare hanterar vårdtagares 
önskemål om etnisk tillhörighet i val av exempelvis läkare.

I slutet av året publicerar vi en forskningsrapport där 
det framgår att skillnader i socialtjänstens insatser på 
flera områden kan innebära en risk för diskriminering 
och utgöra hinder för individers tillgång till lika 
rättigheter och möjligheter.

Vi genomför flera digitala seminarier 
med olika teman som till exempel 
diskriminering vid tillhandahållande 
av hyresbostäder och arbetet med 
aktiva åtgärder.

Dom mot Västra 
Götalandsregionen faller i 
tingsrätten i det så kallade 
”ambulansärendet”. 
Domstolen konstaterar 
att det var diskriminering 
när ambulanspersonal 
bedömde att en man 
som drabbats av en 
hjärnblödning inte skulle 
vara högprioriterad på 
akuten.
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Resultatredovisning



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 15

Ekonomisk översikt
De totala kostnaderna för 2021 har ökat med 
4,3 miljoner kronor jämfört med 2020. Den enskilt 
största kostnadsökningen kan härledas till 
personalkostnaderna som har ökat med 
3,2 miljoner kronor jämfört med 2020. Ökningen 
av personalkostnader beror främst på att antalet 
årsarbetskrafter har ökat med två mellan åren 
samtidigt som medelantalet anställda ligger kvar 
på samma nivå som 2020. Fortsatt beror en liten 
del av ökningen inom posten personalkostnader på 
ökningen av den förmånsbestämda delen av 
pensionskostnader.

Även kostnadsposten övriga driftkostnader har 
ökat med 1,3 miljoner kronor jämfört med 2020 
och beror bland annat på ökade kostnader som 
uppstått i samband med personuppgiftsincidenten, 
under hösten 2021, som anmäldes till Integritets-
skyddsmyndigheten (IMY) och som sedermera 
ledde till IMY:s beslut om att inleda tillsyn mot DO.

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

Tabell 1. Intäkter för Kunskap och Tillsyn (tkr)

Intäkter per verksamhetsområde 2021 2020 2019
Intäkter av anslag Kunskap 74 147 71 447 68 305

Övriga intäkter Kunskap 1 145 334 5 649

Summa Kunskap 75 292 71 782 73 954

Intäkter av anslag Tillsyn 50 571 49 329 55 813

Övriga intäkter Tillsyn 133 567 528

Summa Tillsyn 50 704 49 895 56 341

Summa Totalt 125 996 121 677 130 294

Tabell 2. Kostnader för Kunskap och Tillsyn (tkr)

Kostnader per verksamhetsområde 2021 2020 2019
Kostnader Kunskap 75 292 71 782 73 954

Kostnader Tillsyn 50 704 49 895 56 341

Summa Totalt 125 996 121 677 130 294
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Vår verksamhetsutveckling 
med ny inriktning 
Ombudsmannen har under 2021 inlett arbetet för 
att utveckla inriktningen för verksamheten i linje 
med följande utgångspunkter:

1. DO är till för dem som är diskriminerade och 
dem som riskerar att bli diskriminerade.

2. DO ska ge ett bemötande som visar att vi tar 
frågor/anmälningar/individen på allvar.

3. DO ska ha en fördjupad dialog med väsentliga 
delar av civila samhället.

4. Den som vänder sig till DO ska

– få information om huruvida kontakten/den 
information man lämnat/den anmälan man 
inkommit med leder till eller kan leda till 
någon åtgärd från myndigheten och i så fall 
vilken

– ges förutsättningar att uppleva att det är 
meningsfullt att kontakta DO i frågor som 
rör diskriminering och/eller lika rättigheter 
och möjligheter.

5. DO ska göra fler tillsynsutredningar och driva 
fler processer.

6. DO ska göra överväganden kring innebörden av 
den del av DO:s uppdrag som består i att verka 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund.

7. DO ska vara och uppfattas som en synlig, aktiv 
och pådrivande aktör i samhällsdebatten.

Dessa utgångspunkter ska prägla hela DO:s 
verksamhet.

Ombudsmannen har under året också lagt fast vad 
som utifrån DO:s uppdrag ska utgöra den yttre 
respektive den inre kärnan i verksamheten, det vill 
säga navet för själva genomförandet av vårt 
uppdrag och från vilken den övriga verksamheten 
ska utgå. Den inre kärnan består i att utreda fler 
anmälningar med målet att fler människor som 
utsatts för diskriminering ska få upprättelse. Det 
innebär att DO ska göra fler framställningar om 
krav på diskrimineringsersättning och i 
förekommande fall driva saken i domstol. Den yttre 
kärnan omfattar nyckelverksamheter som är 
centrala för att kunna bedriva verksamheten i den 
inre kärnan. Denna yttre kärna består i utbildning 
för och dialog med rättighets- och skyldighets-
bärare samt en kommunikation som är i samklang 
med utgångspunkterna.

Den 15 september 2021 beslutade ombudsmannen 
om en övergripande plan för arbetet med att 
utveckla inriktningen för verksamheten. Planen 
beskriver de insatser som stegvis behöver 
genomföras för att säkerställa en robust 
implementering av inriktningen. Ett exempel på en 
sådan insats är att DO från den 1 januari 2022 
återgår till att ta emot anmälningar från enskilda. 
Det innebär också att DO inte längre använder sig 
av begreppen ”tips och klagomål”.
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DO framställer krav på diskrimineringsersättning

När DO har utrett ett ärende och kommit fram till att diskriminering har förekommit kan DO välja att 
begära diskrimineringsersättning för en enskild. DO går då – med den enskildes samtycke – in och för 
talan som part. DO framställer då krav på diskrimineringsersättning. Den som har gjort sig skyldig till 
diskriminering kan välja att betala ersättning till den enskilde. I sådana fall avslutas ärendet hos DO utan 
domstolsförhandling. Om den som gjort sig skyldig till diskriminering motsätter sig kravet väcker DO i regel 
talan i domstol.
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DO:s arbete under  
covid19pandemin 
DO:s verksamhet har trots den pågående pandemin 
till största del kunnat genomföras som planerat. De 
lärdomar vi dragit under det föregående året har 
bidragit till att vi kunnat anpassa verksamheten 
utifrån rådande omständigheter.

Läget har dock försvårat och försenat 
implementeringen av den nya inriktningen för 
verksamheten. Som allt utvecklingsarbete skulle 
den ha gynnats av möjligheten att genomföra 
fysiska möten och spontana samtal.

Redan förra året konstaterade vi att vissa typer av 
möten och dialoger inom den främjande 
verksamheten vare sig var möjliga eller lämpliga att 
genomföra digitalt. Sådana möten har inte heller 
kunnat genomföras under det första halvåret i år, 
men har i viss mån kunnat äga rum under hösten, 
innan hårdare restriktioner åter infördes. Där det 
är aktuellt i resultatredovisningen, har vi beskrivit 
de insatser vi har varit tvungna att ställa in (eller 
senarelägga) på grund av pandemin.

Tack vare kontinuitetsplanering med fokus på 
personalförsörjning har vi kunnat upprätthålla 
kritiska funktioner för att vi ska fullgöra vårt 
uppdrag som myndighet, som exempelvis 
serviceskyldigheten och hanteringen av 
inkommande uppgifter.

DO följer Folkhälsomyndighetens (FHM:s) och 
andra myndigheters rekommendationer och 
riktlinjer. Det innebär att under första halvåret 
arbetade nästan alla, uppskattningsvis i genomsnitt 
97 procent av myndighetens medarbetare 
hemi  från. I anslutning till att FHM:s allmänna råd 
om att arbeta hemifrån togs bort den 29 september, 
inledde vi arbetet med att genomföra en successiv 
återgång till kontoret. Det innebar att den 
utrustning som tidigare skickats hem, exempelvis 
stora datorskärmar och ergonomiska hjälpmedel, 
började transporteras tillbaka till kontoret. 
Återgången avbröts dock när FHM den 8 december 
utfärdade nya allmänna råd om att arbeta 
hemifrån, och regeringen dagen därpå beslutade 
om uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid 
statliga myndigheter. När de allmänna råden 
skärptes och regeringen den 22 december beslutade 
om att ändra uppdraget att arbeta hemifrån gick 
DO över till att endast arbetstagare vars fysiska 
närvaro är nödvändig för att kunna bedriva 
verksamheten ska befinna sig på kontoret.
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Tillsyn
Kärnan i vårt uppdrag är att utreda anmälningar  
i syfte att individen som blivit utsatt för 
diskriminering ska få upprättelse. DO har 
uppgiften att utöva tillsyn över att diskriminerings-
lagens bestämmelser följs och får som part föra 
talan i domstol. DO får också för en enskild 
arbetstagare eller arbetssökande föra talan rörande 
överträdelser av missgynnande förbudet i föräldra-
ledighetslagen.3 Våra utredningar av anmälningar 
ska enligt den nya inriktningen främst inriktas mot 
om det finns förutsättningar framställa krav på 
diskriminerings ersättning. De kan leda till att vi 
driver process i domstol eller träffar förlikningar.

3 Föräldraledighetslagen, 16–17 §§.

År 2021 har präglats av övergången från den 
tidigare till den nya inriktningen. Den tidigare 
inriktningen innebar att fram till den 1 januari 
2022 använde myndigheten begreppet tips och 
klagomål när individer vände sig till myndigheten 
för att uppmärksamma diskriminering i samhället. 
Tipsen och klagomålen utreddes med sikte på 
tillsynsbeslut och att processer i domstol i 
huvudsak skulle föras i mål som bedömdes vara 
prejudicerande eller av allmänt intresse. Den nya 
inriktningen innebär istället att syftet med att 
utreda anmälningar är att bidra till upprättelse för 
individen. Den tidigare inriktningen ledde till att 
antalet tips och klagomål som utreddes blev 
begränsat och den nya inriktningen är ännu inte 
helt implementerad vilket påverkar årets resultat. 
Det innebär att merparten av det resultat som 
redovisas till största del är en effekt av den tidigare 
inriktningen för verksam heten och att varken 
utgångspunkterna för eller resultatet av den nya 
inriktningen får fullt genomslag.

Ärendebalanser och 
fördelning av tillsyn
Här redogör vi för våra ärendebalanser samt för 
statistik över vilka diskrimineringsgrunder och 
samhällsområden som berörs i de ärenden vi inlett 
under året.

Tabell 3 visar ärendebalansen , det vill säga 
pågående (öppna) ärenden i början och slutet av 
året. Eftersom vi har en ny inriktning har vi under 
2021 inlett betydligt fler tillsynsutredningar än 
2020. Flera utredningar inleddes i slutet av året 
och pågår fortfarande vilket innebär att den 
utgående balansen också är högre.

Tabell 3. Balanser för tillsynsärenden

Balanser för tillsyn 2021 2020 2019
Ingående balans 59 176 291*

Inledda 192 66 530

Avslutade 134 183 645

Utgående balans 117 59 176*

*Ingående värde i tabellen justerades ner med 13 ärenden vid 
årsredovisning 2020 vilket förändrar ingående och utgående 
balanser jämfört med årsredovisningen 2019.
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Särskild tillsyn
Som tabell 4 visar har DO utrett fler ärenden 
genom särskild tillsyn i jämförelse med tidigare år. 
Ökningen gäller samtliga områden. Längre fram i 
detta avsnitt redogör vi för särskilda tillsyns -
ärenden under ”Processer, domar och förlikningar”, 
sidan 22, samt ”Tillsynsbeslut”, sidan 28.

Tillsynsutredningarna har rört diskriminering som 
har samband med samtliga diskriminerings-
grunder, enligt den fördelning som tabell 5 visar. 
De flesta inledda utredningar rör diskriminerings
grunderna funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet eller kön.

Tabell 4. Totalt inledda och avslutade särskilda tillsynsärenden (utredningar)

Inledda och avslutade utredningar 2021 2020 2019

Område Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv 66 58 26 34 56 52

Utbildning 76 35 20 21 10 22

Andra samhällsområden 38 34 22 23 20 18

Totalt 180 125* 64** 76* 86 92

*Två ärenden har tagits bort från totalen eftersom de inkluderas både i siffran för Arbetsliv och för Utbildning.
**Fyra ärenden har tagits bort från totalen eftersom de inkluderas både i siffran för Arbetsliv och för Utbildning.

Tabell 5. Inledd särskild tillsyn uppdelat efter diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier

Inledd tillsyn per diskrimineringsgrund 2021 2020 2019
Etnisk tillhörighet 51 24 23

Funktionsnedsättning 58 15 19

Kön 37 6 25

Ålder 13 9 14

Religion eller annan trosuppfattning 12 9 8

Sexuell läggning 3 3 1

Könsöverskridande identitet eller uttryck 10 - 4

Sexuella trakasserier* 30 11 8

*Skälet till att sexuella trakasserier redovisas enskilt är att de inte kräver samband med någon diskrimineringsgrund.
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Som tabell 6 visar har DO:s utredningar rört 
diskriminering som skett inom samtliga 
samhällsområden som omfattas av 
diskriminerings  lagen. Under 2021 har vi inlett  
flest ärenden inom utbildningsområdet.

Allmän tillsyn
Antal ärenden inom allmän tillsyn4 är betydligt 
lägre under 2021 jämfört med föregående år, vilket 
visas i tabell 7. Det är ett resultat av DO:s nya 
inriktning som innebär ett större fokus på att 
utreda anmälningar för att individer som blivit 
utsatta för diskriminering ska få upprättelse. Vi 
redogör för DO:s allmänna tillsyn under avsnitt 
”Tillsyn av högskolors arbete med aktiva åtgärder”, 
sidan 32.

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

Tabell 6. Inledd särskild tillsyn uppdelat efter samhällsområden

Inledd tillsyn per samhällsområde 2021 2020 2019
Arbetsliv 64 26 55

Utbildning 76 20 10

Varor och tjänster 20 11 9

Hälso- och sjukvård 11 2 3

Socialtjänst med mera 5 1 2

Bemötande inom offentlig verksamhet 1 3 3

Bostäder 3 3 2

Arbetsförmedling och annan arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2 1 2

Övriga områden* - 3 2

*Övriga områden omfattar enstaka ärenden inom områdena: start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet, 
värnplikt och civilplikt, medlemskap i arbetstagar-, yrkes- och arbetsgivarorganisationer, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring 
och studiestöd.

Tabell 7. Totalt inledda och avslutade allmänna tillsynsärenden

Inledda och avslutade utredningar 2021 2020 2019

Område Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv - - 2 100 432 553

Utbildning 12 9 - 7 12 -

Totalt 12 9 2 107 444 553
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Processer, domar och 
förlikningar
DO har ansökt om stämning i tre ärenden och 
träffat fyra förlikningar. Det har meddelats fem 
domar i ärenden som DO har drivit. Se tabell 8.

Här redogör vi för årets stämningsansökningar, 
domar och förlikningar.

Tabell 8. Processföring med mera

Beslut 2021 2020 2019
Stämningsansökningar 3 3 5

Domar 6 3 5

Förlikningar 4 3 0

Stämningsansökningar

Sjuksköterska fick sämre 
löneutveckling på grund av 
föräldraledighet
DO stämde Region Västmanland för missgynnande 
enligt föräldraledighetslagen. Orsaken var att en 
sjuksköterska till följd av sin föräldraledighet fick 
en sämre löneutveckling och därmed lägre lön än 
sina kolleger som under samma tid hade varit 
närvarande på arbetsplatsen.

Kvinnan var under perioden oktober 2019 till juni 
2021 helt eller delvis föräldraledig. När regionen 
genomförde sin lönerevision (våren 2021) fick 
kvinnan en lägre löneökning än genomsnittet trots 
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att hon vid tidigare års lönerevision hade legat över 
genomsnittet. Bakgrunden till det har av hennes 
chefer förklarats bland annat vara att regionen vid 
den aktuella lönerevisionen valde att premiera de 
som jobbat under covid-19-pandemin.

Enligt DO fanns det dock inte skäl att anta annat 
än att kvinnans yrkesprestation, kommunikation 
och kunskapsutveckling skulle ha varit densamma 
som innan hennes föräldraledighet. Hon skulle 
alltså enligt lagens utgångspunkter ha bedömts 
som om hon inte varit frånvarande från 
arbetsplatsen.

I stämningsansökan begär DO att regionen ska 
betala 40 000 kronor i kränkningsersättning till 
kvinnan.5

5 DO:s diarienummer PRO 2021/3.

Föräldraledighetslagen förbjuder en 
arbetsgivare att missgynna någon av skäl 
som har samband med föräldraledigheten, 
bland annat i samband med tillämpning av 
löne- eller andra anställningsvillkor.

Matleveransföretag avbröt 
provanställning efter besked  
om graviditet
DO stämde ett matleveransföretag för 
diskriminering för att företaget hade avslutat 
provanställningen för en kvinna som var gravid.

Kvinnan var provanställd och hade arbetat i tre 
månader när hon berättade för sin chef att hon var 
gravid. En månad senare meddelade chefen henne 
att provanställningen inte skulle övergå i en fast 
anställning. Enligt kvinnan förklarade chefen att 
det inte var lönt att förlänga kvinnans anställning 
eftersom hon ändå inte skulle arbeta på ett helt år.

DO ansåg att skälet till att arbetsgivaren avslutade 
provanställningen hade samband med kvinnans 

graviditet. DO:s bedömning var att kvinnan  
därför hade missgynnats och att det hade samband 
med kön.

DO återkallade sin talan i målet efter att kvinnan 
och företaget träffat en förlikning. Det innebar 
också att Arbetsdomstolen avskrev målet från 
fortsatt handläggning och att DO avslutade 
ärendet.6

6 DO:s diarienummer PRO 2021/2.

Domar

Diskriminering när musikstudio 
avbokade inspelning
Tingsrätten konstaterade i en dom att det var 
diskriminering när ett företag som erbjuder 
musikproduktionstjänster avbokade en musiktjänst 
med hänvisning till att en kund var homosexuell.

DO inledde en utredning efter att ha fått en 
anmälan från den aktuella kunden. Under DO:s 
utredning hade företaget angett att de hade avbokat 
tjänsten eftersom det inte varit förenligt med 
ägarens kristna tro att samarbeta med en person 
som är homosexuell. DO stämde företaget i 
november 2021 och domen kom i december. I 
tingsrätten valde företaget att medge att de hade 
brutit mot lagen. Domstolen dömde företaget att 
betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning 
till anmälaren.7

7 DO:s diarienummer PRO 2021/7.

Hovrätten ändrade tingsrättsdom  
om bristande tillgänglighet
Hovrätten ändrade en dom från tingsrätten som 
rörde frågan om det var diskriminering i form av 
bristande tillgänglighet när en kvinna med 
synnedsättning inte kunde använda Försäkrings-
kassans webbtjänster för att ansöka om 
föräldrapenning. Enligt hovrätten var det inte 
skäligt att kräva att Försäkringskassan skulle 
tillgänglighetsanpassa webbtjänsterna.
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Försäkringskassan lanserade år 2014 nya webb-
tjänster för att ansöka om föräldrapenning och 
tillfällig föräldrapenning. Till skillnad från de gamla 
tjänsterna, uppfyllde de nya tjänsterna inte grund-
läggande standarder för webbtillgänglighet, vilket 
innebar att de inte fungerade att använda med 
skärmläsare8. Bristerna innebar att kvinnan inte 
kunde ansöka om föräldrapenning och tillfällig 
föräldrapenning via Försäkringskassans webb-
tjänster (under en lång period mellan 2015 och 2016).

8 Skärmläsare är ett verktyg som läser av informationen på en datorskärm och sedan 
presenterar den i form av exempelvis syntetiskt tal.

Enligt tingsrätten hade Försäkringskassan inte 
vidtagit skäliga åtgärder för att göra det möjligt för 
kvinnan att ansöka om föräldrapenning digitalt 
och konstaterade att Försäkringskassan överträtt 
diskrimineringslagens förbud mot bristande 
tillgänglighet.

Hovrätten bedömde däremot att det vid den aktuella 
tidpunkten inte fanns stöd i lag eller annan 
författning att kräva att Försäkringskassan skulle ha 
anpassat webbtjänsterna. Det skulle också ha varit 
komplicerat att åtgärda de digitala tillgänglig hets -
bristerna. Därför var det enligt hovrätten inte skäligt 
att kräva att Försäkringskassan rättade till felen.

Försäkringskassan hade dessutom meddelat 
kvinnan att de inte kunde ge den information hon 
behövde i punktskrift, något som senare visade sig 
vara en felaktig uppgift. Inte heller i den delen 
ansåg hovrätten att det hade varit fråga om en 
överträdelse av diskrimineringslagen.

Rätten till en domstolsprövning  
av rättighetskränkningar
Det har även kommit ett avgörande i EU-domstolen 
i ett mål som inleddes 2017 då DO väckte talan mot 
ett flygbolag. Ärendet gick upp till Högsta 
domstolen (HD) som beslutade att begära ett 
förhandsavgörande av EU-domstolen. I april 2021 
konstaterade EU-domstolen i sitt förhands-
avgörande att den som anser sig diskriminerad har 
rätt till en domstolsprövning av frågan om 

diskriminering har skett, så länge motparten 
förnekar att diskriminering har skett.

I samband med en flygresa valde flygbolagets 
personal ut en man till en extra säkerhetskontroll 
på grund av hans utseende. Enligt DO har flyg
bolaget genom sitt agerande utsatt mannen för 
diskriminering som har samband med hans etniska 
tillhörighet. När frågan behandlades av tingsrätten 
valde flygbolaget dock att göra ett så kallat 
”abstrakt medgivande” av talan, vilket innebar att 
flygbolaget medgav att betala det yrkade beloppet 
utan att erkänna den påstådda diskrimineringen.

DO motsatte sig att tingsrätten skulle meddela  
dom i målet utan att ha prövat frågan om 
diskriminering. Tingsrätten valde dock att meddela 
dom i enlighet med flygbolagets medgivande av 
själva ersättnings kravet utan att samtidigt pröva 
om mannen hade utsatts för diskriminering. DO 
överklagade domen först till hovrätten, och sedan 
till HD, med en begäran om att målet skulle 
återförvisas till tings rätten för att få en prövning av 
den frågan. I överklagandet till HD begärde DO att 
domstolen skulle inhämta ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen, vilket HD också gjorde. 
EU-domstolen konstaterade sedan att den som 
anser sig diskriminerad har rätt att få själva 
rättighetskränkningen prövad av en domstol om 
motparten har medgett att betala den yrkade 
ersättningen utan att erkänna diskrimineringen.

Efter EU-domstolens dom begärde DO att målet 
skulle återförvisas till tingsrätten, så att en 
prövning av diskrimineringsfrågan kunde ske. 
Under målets handläggning i HD valde flygbolaget 
dock att erkänna diskrimineringen. HD avslog 
därför DO:s överklagande med hänvisning till 
flygbolagets erkännande, vilket enligt HD innebar 
att en prövning av diskrimineringsfrågan inte var 
nödvändig. Samtidigt skrev domstolen i ett särskilt 
tillägg att EU-domstolens förhandsavgörande 
väcker flera frågeställningar som bör hanteras av 
lagstiftaren.9

9 DO:s diarienummer ANM 2017/1260.
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Diskriminering när Västra 
Götalandsregionen nedprioriterade 
akut sjukdomstillstånd
Det var diskriminering som låg bakom att 
ambulans personal bedömde att en man som 
drabbats av en hjärnblödning inte skulle vara 
högprioriterad på akuten. Det konstaterade 
Göteborgs tingsrätt i en dom mot Västra 
Götalandsregionen.

Målet handlar om en man i Göteborg som 
drabbades av en allvarlig hjärnblödning och därför 
svimmade i sitt hem. När ambulanspersonalen 
anlände till hemmet var mannen kraftigt 
medvetand e sänkt, men detta avfärdade ambulans-
personalen som att mannen fingerade eller 
överdrev sina symtom. I ambulansjournalen skrev 
ambulans sjuksköterskan att mannen ”spelar 
medvetslös”. Ambulans personalen bedömde därför 
att mannen inte var i behov av akutvård direkt, 
utan kunde vänta på vård. Mannen fick därför en 
låg prioritet på akutmot tagningen och fick vänta 
90 minuter innan han undersöktes av en läkare. I 
de journal anteckningar som ambulans sjuk-
sköterskan gjorde senare samma dag, skrev han att 
det skulle kunna ha varit fråga om en ”kulturell 
svimning?”.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att ned -
prioriteringen av mannens tillstånd hade samband 
med hans etniska tillhörighet och att agerandet 
innebar en överträdelse av diskriminerings  lagen. 
Enligt tingsrätten drabbades även mannens maka 
av diskriminering genom att vårdpersonalen inte 
tog hennes uppgifter om makens kritiska 
hälsotillstånd på allvar. Mannens dödsbo och hans 
änka tilldömes sammanlagt 110 000 kronor i 
diskriminerings ersättning av tingsrätten.

DO har överklagat tingsrättens dom till Hovrätten 
för Västra Sverige eftersom DO anser att tings-
rätten har bedömt händelsen som mindre allvarlig 
än vad den har varit. DO anser bland annat att 
tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av 

frågan om orsakssamband mellan den fördröjda 
akutvården och de skador som mannen ådrog sig 
under väntetiden på akuten. Även Västra 
Götalandsregionen har överklagat domen.10

10 DO:s diarienummer PRO 2019/7.

Restaurang vägrade servera alkohol  
till kvinna som använder rullstol
Solna tingsrätt konstaterade att det var 
diskriminering när en restaurang i södra 
Stockholm nekade att servera vin till en kvinna 
som använder rullstol.

När kvinnan försökte beställa ett glas vin fick hon 
enbart avvärjande handsignaler och huvud-
skakningar till svar. Hon bad även att få tala med 
restaurangchefen men fick ändå ingen förklaring 
till att hon inte fick beställa. Kvinnan var vid 
tillfället helt nykter.

Enligt tingsrätten har DO med sin bevisning visat på 
omständigheter som ger anledning att anta att det 
har varit fråga om diskriminering som har samband 
med kvinnans funktionsnedsättning. Eftersom 
restaurangen inte kunde visa att anledningen till att 
kvinnan hade nekats att beställa alkohol saknade 
samband med hennes funktionsnedsättning, fastslog 
domstolen att restaurangen skulle betala 30 000 
kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.11

11 DO:s diarienummer PRO 2019/8.

Regiontrafiken diskriminerade  
man som använder rullstol 
Svea hovrätt ändrade under hösten 2021 en dom 
från tingsrätten i ett mål som gällde bristande 
tillgänglighet i samband med bussresor. Hovrätten 
konstaterade i domen att det aktuella bussbolaget 
inte hade vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet 
så att en man som använder rullstol kunde få resa 
med bolagets bussar.

Målet handlade om en man som vid minst fyra 
tillfällen nekats att stiga på trafikföretagets bussar. 
Orsaken var att bussförarna felaktigt hade antagit 
att mannens rullstol var för tung för att tas 
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ombord, i enlighet med bussbolagets interna 
föreskrifter om trafiksäkerhet. Enligt DO hade det 
varit skäligt att kräva av bussbolaget att se till att 
förarna hade tillräcklig kunskap eller stödmaterial 
för att kunna göra riktiga viktbedömningar, medan 
bussbolaget var av motsatt uppfattning. Målet har i 
hovrätten till stor del handlat om vem av parterna 
som har åberops- och bevisbördan för vilka 
åtgärder som varit skäliga.

Hovrätten konstaterade i domen att det var 
regiontrafiken som skulle visa att man hade 
vidtagit skäliga åtgärder för att säkerställa att 
mannen kunde komma ombord och få tillgång till 
själva möjligheten att resa. Eftersom bussbolaget 
inte hade visat detta ansåg hovrätten att mannen 
hade utsatts för diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet. Bussbolaget ålades att betala 60 000 
kronor i diskrimineringsersättning till mannen.12

12 DO:s diarienummer PRO 2019/2.

Förlikningar

Ideell förening avbröt rekrytering efter 
besked om graviditet
DO träffade en förlikning med en ideell förening 
med verksamhet inom hälso- och sjukvårds-
branschen. Föreningen medgav att det var 
diskriminering när man avbröt en rekrytering efter 
att det blivit känt att den sökande kvinnan var 
gravid.

I den aktuella situationen hade föreningen 
intervjuat samtliga kandidater, och därefter 
erbjudit kvinnan den aktuella tjänsten. Hon hade 
svarat att hon var intresserad av tjänsten och 
samtidigt berättat att hon var gravid. Hon 
förklarade också att hon var intresserad av att hitta 
lösningar, som att till exempel arbeta deltid under 
föräldraledigheten. Föreningen drog dock tillbaka 
sitt anställningserbjudande, eftersom de ansåg sig 
behöva någon som kunde jobba heltid.
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Den aktuella tjänsten var en tidsbegränsad 
anställning på ett år, med möjlighet till 
förlängning. I platsannonsen nämndes att tjänsten 
var på heltid men deltidsarbete kunde komma 
ifråga under specifika omständigheter.

DO ansåg efter utredningen att det var fråga om ett 
missgynnande med en klar koppling till graviditet, 
och att det därför var fråga om diskriminering som 
hade samband med kön. DO valde till följd av detta 
att lämna in stämningsansökan till Arbets-
domstolen (AD).

Föreningen medgav att det var diskriminering att 
avbryta rekryteringen av kvinnan. Mot bakgrund 
av medgivandet träffade DO en överenskommelse 
med föreningen som innebar att kvinnan fick drygt 
70 000 kronor i ersättning.13

13 DO:s diarienummer PRO 2019/4.

Hotell avvisade gäster
DO träffade en förlikning med ett hotellföretag. 
Företaget erkände att det var diskriminering när 
två romska kvinnor, som i förväg hade bokat ett 
rum på hotellet, avvisades i samband med 
incheckningen. När kvinnorna anlände till hotellet 
uppgav hotellets receptionist att man tidigare hade 
haft problem med andra personer som var romer 
och att kvinnorna därför inte var välkomna. Trots 
att kvinnorna förklarade att de aldrig hade varit på 
hotellet förut krävde den tjänstgörande 
receptionisten att de skulle gå därifrån.

Bolaget erkände att kvinnorna hade diskriminerats 
och att det hade samband med deras etniska 
tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet träffade 
DO en överenskommelse med bolaget som innebar 
att kvinnorna fick 30 000 kronor vardera i 
diskrimineringsersättning.14

14 DO:s diarienummer PRO 2020/3.

Försäkringsbolag nekade ersättning till 
vinna som avbokade resa på grund av 
esvär efter missfall

k
b
En annan förlikning gällde ett försäkringsbolag 
som hade nekat en kvinna försäkringsersättning 
för en avbeställd resa efter att hon drabbats av 
sjukdomsbesvär som hade samband med graviditet.

Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med 
ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring 
ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen 
blev hon gravid, men fick missfall några dagar före 
avresan. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär 
och hon fick därför ett läkarintyg där hon avråddes 
från att resa. Trots läkarintyget nekade 
försäkrings    bolaget kvinnan ersättning med 
hänvisning till försäkringsvillkoren, som angav att 
ersättning inte utgick om orsaken till avbokningen 
var graviditetsrelaterad.

Både Allmänna reklamationsnämnden och DO 
fann att villkoret stred mot diskrimineringslagen. 
Försäkringsbolaget erkände att kvinnan hade 
diskriminerats och parterna träffade en förlikning 
som innebar att bolaget betalade 50 000 kronor i 
diskrimineringsersättning till kvinnan.15

15 DO:s diarienummer PRO 2020/2.
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Tillsynsbeslut
Vi redogör här för ett antal tillsynsbeslut som DO 
tagit under 2021. De aktualiserar olika principiella 
diskrimineringsrättsliga frågor som rör olika 
diskrimineringsgrunder och olika samhälls-
områden. Dock inleddes utredningarna för dessa 
beslut i de flesta fall före 2021. Besluten är därför 
huvudsakligen en effekt av den tidigare 
inriktningen för verksamheten och avspeglar i 
mycket liten utsträckning utgångspunkterna för 
eller resultatet av den nya inriktningen för DO:s 
verksamhet.16

16 Se inledning till ”Vår verksamhetsutveckling med ny inriktning” sidan 16.

Hyresvärds uthyrningskriterier 
var åldersdiskriminerande
DO fick (2019) genom Göteborgs rättighetscenter en 
anmälan om att ett bostadsbolags uthyrningskrav 
hindrade en person från att få hyra den bostad han 
var intresserad av. Anmälaren hade inkomst från 
pension och bostadsbolaget ställde krav på 
huvudsaklig inkomst från tjänst, det vill säga lön 
eller studiemedel, för att få hyra den aktuella 
bostaden.

DO:s utredning visade att bostadsbolagets krav 
syftade till att förbättra de sociala förhållandena i 
områden som av polisen har identifierats som 
särskilt utsatta. Hälften av bostäderna i de 
utpekade områdena skulle därför hyras ut till 
personer som förvärvsarbetade eller studerade 
eftersom det enligt bolaget har en stabiliserande 
verkan. Bolaget menade också att personer som 
förvärvsarbetar eller studerar kan verka som 
positiva förebilder för barn och ungdomar i 
området.

DO konstaterar i sitt tillsynsbeslut att kravet i 
policyn var neutralt utformat men missgynnade 
personer med viss ålder, som till högre andel än 
andra åldersgrupper får sin inkomst via pension. 
DO konstaterar vidare att syftet med policyn 
visserligen bör anses vara berättigat, men att 
inkomstkravet inte kan anses ha varit lämpligt eller 
nödvändigt för att uppnå det önskade syftet. 
Bostadsbolagets krav på inkomst eller studiemedel 
har därför inte varit förenligt med diskriminerings-
lagens förbud mot indirekt diskriminering som har 
samband med ålder.

Under utredningens gång meddelade bolaget att 
begreppet förvärvsinkomsttagare framöver också 
ska inkludera pensionärer.17

17 DO:s diarienummer TIL 2019/530.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är att någon missgynnas 
genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som 
neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 
personer som tillhör en viss grupp som skyddas av 
diskriminerings lagen genom de sju diskriminerings-
grunderna. Dock är det inte indirekt diskriminering 
om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 
har ett berättigat syfte och de medel som används 
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
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Personer med adhd och 
autism nekades möjlighet 
till individuell prövning för 
militärtjänst
DO inledde 2019 en tillsyn av Plikt- och prövnings-
verket (dåvarande Rekryterings myndigheten) och 
senare även Försvarsmakten.18 Bakgrunden till 
tillsynen var att DO fått in anmälningar om att 
personer med vissa neuro psykiatriska 
funktionsnedsättningar automatiskt uteslöts från 
antagningen till militärtjänst utan att det gjordes 
någon individuell prövning. Uteslutningen skedde 
enligt anmälningarna genom ett frågeformulär 
tidigt i antagningsprocessen.

18 Under utredningen framkom att Plikt- och prövningsverket och Försvarsmakten ansvarar 
för olika delar av antagningen till militärtjänst. DO inledde därför även en tillsyn av 
Försvarsmakten år 2020.

I sitt tillsynsbeslut konstaterar DO att Plikt- och 
prövningsverket och Försvarsmakten har överträtt 
diskrimineringsförbudet. Överträdelsen bestod i 
att automatiskt utesluta personer som uppgett att 
de har diagnosen adhd eller autism från 
möjligheten att prövas för sin lämplighet att göra 
militärtjänst. Det handlade alltså om att personer 
som uppgett att de har vissa diagnoser inte fick 
någon möjlighet till individuell bedömning av sin 
lämplighet för att göra militärtjänst.19

19 DO:s diarienummer TIL 2018/511 och TIL 2020/3.

Som en reaktion på DO:s beslut meddelade 
Försvarsmakten att de skulle åtgärda det som DO 
anmärkt på. Enligt deras uttalande kommer de 
fortsättningsvis göra individuella prövningar av 
sökande och alltså inte automatiskt utesluta någon 
per automatik för att de uppger att de har 
diagnosen adhd eller autism.20

20 Sveriges Radio, Intervju med Claes Ivgren, chef för generalläkaravdelningen, 1 juli 2021 
(https://sverigesradio.se/artikel/personer-med-npf-diagnoser-kommer-inte-langre-diskas-
fran-tjanstgoring).

DO hade även inlett en liknande tillsyn av 
Polismyndigheten som gällde antagning till 
polisutbildningen. Under DO:s tillsyn meddelade 
Polisen att de skulle ändra sina antagningskrav 

som en reaktion på DO:s beslut gällande Försvars-
makten. Polisens beslut innebär på samma sätt att 
personer med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar inte längre per automatik gallras bort 
från polisutbildningen. I och med beslutet 
avslutade DO sin tillsyn av Polisen i denna fråga.21

21 DO:s diarienummer TIL 2021/96.

Försäkringskassans krav 
på fysiska möten innebar 
diskriminering
Vid en annan tillsynsutredning som inleddes 2020 
granskade DO om Försäkringskassan överträdde 
förbudet mot diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet vid handläggningen av ett ärende om 
sjukpenning.

DO inledde tillsynen efter att en anmälare uppgett 
att hon diskriminerats på ett sätt som har samband 
med funktionsnedsättning. Anmälaren har på 
grund av sitt medicinska tillstånd inte kunnat ta sig 
till Försäkringskassans lokaler. Detta kunde 
styrkas med underlag från flera läkare. Ändå 
nekade Försäkringskassan sjukpenning för att 
anmälaren inte kom till möten i deras lokaler.

Under DO:s utredning framkom att Försäkrings-
kassan inte hade undersökt andra alternativa 
utredningsmetoder än fysiska besök, trots tidig 
vetskap om anmälarens situation. Det hade lett till 
att anmälaren utsatts för obehag och under en 
period stått utan inkomst då Försäkrings kassan 
beslutat att inte utbetala sjukpenning. Försäkrings-
kassan hade därmed inte genomfört de åtgärder 
som skäligen kunnat krävas för att sätta anmälaren 
i jämförbar situation med andra personer utan 
hennes funktionsnedsättning. DO bedömde därför 
att Försäkringskassan hade överträtt förbudet mot 
diskriminering.22

22 DO:s diarienummer TIL 2020/18.

https://sverigesradio.se/artikel/personer-med-npf-diagnoser-kommer-inte-langre-diskas-fran-tjanstgoring
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Direkt diskriminering

För att ett beteende i en situation ska utgöra direkt 
diskriminering krävs att en person missgynnas genom 
att hen behandlas sämre än någon annan i en jämförbar 
situation och att missgynnandet har samband med 
en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna, 
exempelvis etnisk tillhörighet.

Krog avrådde personer som 
använder rullstol att boka bord
Ett annat tillsynsbeslut gäller en restaurang som 
överträdde förbudet mot diskriminering som har 
samband med funktionsnedsättning.

Ärendet rörde en grupp personer från ett grupp-
boende som ville besöka ett musikevenemang på en 
restaurang. Men restaurangen meddelade att de 
inte kunde ta emot gruppen. Restaurangägaren var, 
enligt sällskapet, inte på något sätt intresserad av 
att komma fram till en lösning trots att personalen 
på gruppboendet föreslog alternativa hjälpmedel 
som tar mindre plats.

I sitt yttrande har restaurangägaren hänvisat till 
att det var logistiska problem som brandsäkerhet, 
svårighet att komma fram till toaletten och 
personalens säkerhet och arbetsmiljö som låg 
bakom det besked hen lämnat till sällskapet.

I tillsynsbeslutet konstaterar DO att personerna 
från gruppboendet har missgynnats genom att de 
inte fått möjlighet att närvara vid musikfram-
trädandet. Det har också funnits ett samband 
mellan det aktuella missgynnandet och 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. DO 
bedömer därför att restaurangen har överträtt 
förbudet mot diskriminering som gäller vid 
anordnande av allmän sammankomst.23

23 DO:s diarienummer TIL 2020/38.

Butikspersonals bemötande av 
kunder som vill byta varor
DO inledde i slutet av 2020 en tillsyn av företaget 
H&M. Bakgrunden var bland annat medieuppgifter 
om att företaget särbehandlar personer med annan 
etnisk tillhörighet än svensk, bland annat genom 
att kräva kvitto vid byte av varor. Medieuppgifterna 
om byte utan kvitto i butik består av situations-
tester. Syftet med tillsynen var att klargöra om 
företaget har överträtt diskrimineringsförbudet.

DO konstaterar i sitt beslut att det inte tydligt 
framgår att situationerna i testerna utgör 
jämförbara situationer (vilket lagen kräver för att 
något ska vara direkt diskriminering). Till exempel 
framgick det inte om det har skett i samma butik, 
hos samma medarbetare, vid samma tidpunkt eller 
med samma varor. På grund av uppgifternas 
anonyma karaktär har DO inte heller kunnat 
utreda dessa förhållanden närmare. Det gäller även 
medieuppgifter om att H&M:s personal följt efter 
kunder i butik och konfronterat dem genom att i 
butiken ta varor från deras hand och uppmana dem 
att betala. Detta tillbakavisades också bestämt av 
H&M. I den här delen står alltså ord mot ord, och 
eftersom medieuppgifterna är anonyma har DO 
inte kunnat utreda omständigheterna vidare. DO:s 
utredning gav därför inte stöd för att H&M har 
överträtt diskrimineringsförbudet som har 
samband med etnisk tillhörighet.24

24 DO:s diarienummer TIL 2020/61.
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Klinik nekade transperson 
konsultation utan individuell 
bedömning
DO konstaterar i ett tillsynsbeslut att det var en 
överträdelse av diskrimineringsförbudet när en 
klinik nekade att ta emot en kvinna för en 
konsultation inför ett byte av bröstimplantat. 
Kvinnan är transperson och föddes som man.

Under utredningen har kliniken hänvisat till etiska 
och medicinska skäl att neka personer som är 
födda som män att genomgå bröstoperationer. Men 
kliniken har också framfört att vissa skillnader i 
förutsättningarna för att operera bröst är 
individuella, oavsett kön. Mot denna bakgrund 
bedömer DO att det krävs en individuell 
bedömning för att avgöra om det finns förutsätt
ningar för att genomföra en operation oavsett om 
det rör sig om en person som har fötts som kvinna 
eller man. Eftersom kliniken nekade kvinnan en 
konsultation har de inte heller gjort en sådan 
bedömning. Därför bedömer DO att kliniken har 
överträtt diskrimineringsförbudet på ett sätt som 
har samband med kön och könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 25

25 DO:s diarienummer TIL 2018/509.

Arbetsgivare krävde EU
medborgarskap
DO har granskat om ett företag överträdde 
förbudet mot diskriminering i arbetslivet genom att 
kräva att en arbetssökande ska ha EU-medborgar-
skap för att kunna bli anställd på bolaget.

Arbetsgivaren har framfört att de hade infört 
kravet på EU-medborgarskap för att undvika extra 
administration och därmed risk att göra fel. Utöver 
medborgarskapet fanns inte något krav på att 
anställda skulle ha viss nationalitet.

Enligt DO:s bedömning medför krav på 
EU-medborgarskap att personer med nationellt 
eller etniskt ursprung från andra delar av världen 
än EU:s medlemsländer särskilt kommer att 
missgynnas. Kravet har därför en indirekt 
diskriminerande effekt för dessa personer.

I beslutet konstaterar DO att bolagets uppställda 
krav på att arbetssökande ska ha EU-medborgar-
skap för att få anställning inte är förenligt med 
förbudet mot indirekt diskriminering som har 
samband med etnisk tillhörighet. DO gör också 
bedömningen att bolaget genom att tillämpa kravet 
gentemot den aktuella personen har överträtt 
samma diskrimineringsförbud.26

26 DO:s diarienummer TIL 2021/2.

Utrednings och 
åtgärdsskyldighet i skolan
Under året har DO även utrett flera ärenden som 
handlar om utbildningsanordnares utrednings- och 
åtgärdsskyldighet – det vill säga hur utbildnings-
anordnare agerat när de får kännedom om att ett 
barn eller en elev upplevt trakasserier eller sexuella 
trakasserier. I många av fallen har DO även 
granskat om utbildningsanordnaren följt lagens 
bestämmelser om aktiva åtgärder i fråga om 
riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella 
trakasserier. I ett par fall kunde brister konstateras, 
så som att utbildningsanordnaren dröjt för länge 
med att inleda en utredning av de upplevda 
trakasserierna. I några fall saknade 
utbildningsanordnaren riktlinjer och rutiner som 
uppfyllde diskrimineringslagens krav.27

27 Till exempel DO:s diarienummer TIL 2020/39, TIL 2020/56 och TIL 2021/3.
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Tillsyn av högskolors arbete 
med aktiva åtgärder
DO inledde 2019 en allmän tillsyn för att 
kontrollera att högskolor och universitet 
uppfyller kraven på aktiva åtgärder för 
utbildnings anordnare som finns i 
diskrimineringslagen. Tillsynen omfattar 
samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder och 
har fortsatt under 2020 och 2021. Initialt 
granskades tolv utbildnings anordnare. Under 
2021 inleddes ytterligare tolv ärenden.

Under året har DO fattat beslut i ytterligare 9 av 
granskningens hittills 24 inledda ärenden. 
Granskningen avses fortsätta under 2022. Med 
utgångspunkt i tillsynsresultaten är planen att 
under 2022 genomföra en analys av hög -
skolornas och universitetens efterlevnad av 
kraven på aktiva åtgärder.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder i 
diskrimineringslagen har utformats som ett 
övergripande ramverk och lämnar i vissa 
avseenden ett stort tolkningsutrymme. I 
besluten ger DO uttryck för sin tolkning av 
bestämmelserna och därmed närmare 
vägledning till högskolorna och universiteten om 
hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas. 
Exempelvis konstaterar DO att arbetet med vart 
och ett av de fyra stegen (undersökning, analys, 
åtgärder samt uppföljning och utvärdering) ska 
ske varje år. Vidare är stegen inte fristående från 
varandra utan varje steg är beroende av och 
bygger vidare på de föregående.

Aktiva åtgärder i högskolan

Enligt diskrimineringslagen ska 
utbildningsanordnare

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

• analysera orsakerna till upptäckta 
risker och hinder

• vidta förebyggande och främjande 
åtgärder

• följa upp och utvärdera arbetet

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

• följa upp och utvärdera de riktlinjer 
och rutiner som finns

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

• dokumentera arbetet.
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Bedömning av DO:s 
tillsyn under 2021
DO har inlett nästan tre gånger fler särskilda 
tillsynsärenden under 2021 jämfört med året 
innan. Det är en omfattande ökning. Den har, som 
förväntat, främst uppnåtts i slutet av året. Vi kan 
sammantaget därför slå fast att den nya 
inriktningen för verksamheten börjat att få 
genomslag. Ökningen fördelas förhållandevis 
jämnt mellan de olika samhällsområdena i 
diskriminerings lagen, men vi noterar att den är 
mest synlig när det gäller diskriminering inom 
utbildningsområdet. Inom detta område har 
antalet inledda utredningar ökat med 285 procent, 
medan ökningen inom arbetsliv varit nästan 
154 procent och inom andra samhällsområden 
73 procent. Ökningen av inledda utredningar 
gäller också samtliga diskrimineringsgrunder, 
förutom sexuell läggning – där antalet är konstant 
jämfört med förra året. Mest markant är ökningen 
av utredningar som rör könsöverskridande 
identitet och uttryck som ökat från noll inledda 
utredningar 2020 till tio år 2021, att vi utrett fem 
gånger fler ärenden som rör kön och att ärenden 
om funktionsnedsättning nästan tredubblats.

När det gäller avslutade utredningar genom 
särskild tillsyn är ökningen något mindre och 
ligger på 64 procent. Vissa av de beslut som DO 
tagit under året gäller utredningar som inleddes 
före 2021, alltså innan den nya inriktningen för 
verksamheten slagits fast. Vi kan dock konstatera 
att flera av besluten på ett påtagligt sätt bidragit 
till förändringar på strukturell nivå. Vi bedömer 
också att dessa förändringar kan bidra till att 
färre individer drabbas av diskriminering och 
även att enskilda upplever upprättelse. Ett 
exempel är ett beslut om att en hyresvärds 
uthyrningskriterier som gällde vissa inkomstkrav 
var ålders diskriminerande. Ett annat är beslutet 
om att personer med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning nekades möjlighet till individuell 
prövning av sin lämplighet för att göra 
militärtjänst. Efter det beslutet meddelande 
Försvarsmakten att de fortsättningsvis kommer 
att göra individuella prövningar av sökande och 
alltså inte automatiskt utesluta någon per 
automatik för att de har diagnosen adhd eller 
autism. Strax meddelade också Polisen att de 
skulle göra motsvarande ändringar av sina 
antagningskrav.
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DO har under året, med utgångspunkt i den nya 
inriktningen för verksamheten, främst lagt 
resurserna på tillsyn av förbuden mot 
diskriminering för att bidra till upprättelse för den 
som drabbats av diskriminering. Det påverkar 
även resultatet vad gäller allmän tillsyn. Vi har 
fokuserat vår allmänna tillsyn dels på 
utbildningsanordnares ansvar att bedriva ett 
arbete med aktiva åtgärder, dels på att utveckla 
tillsynen rörande alla de fyra stegen som lagen 
kräver: att undersöka, analysera, vidta åtgärder 
och följa upp och utvärdera arbetet. Bedömningen 
är att det om än begränsade antalet tillsynsbeslut 
genom allmän tillsyn rörande aktiva åtgärder har 
bidragit till att vår tillsyn över åren täckt såväl 
utbildningsanordnares som arbetsgivares 
skyldigheter. Vidare får greppet att samlat utöva 
tillsyn rörande samtliga fyra steg anses ha en 
viktig roll i att tydliggöra innebörden och vikten av 
det fortlöpande arbetet med aktiva åtgärder.

Även om resultatet inte är på den nivå som kan 
förväntas när inriktningen för verksamheten är 
fullt implementerad bedömer vi att resultatet 
hittills av DO:s arbete med både särskild och 
allmän tillsyn är rimligt gott. Resultatet bör ses i 
ljuset av att den pågående förändringen är 
omfattande och att det utvecklingsarbete som vi 
inlett under året tar tid och i viss utsträckning 
också har påverkats negativt av restriktionerna 
kopplade till pandemin.

När det kommer till resultatet av DO:s 
processföring kan man notera en eftersläpning 
som är förväntad med tanke på den förändring 
som den nya inriktningen för verksamheten 
innebär. Beslut om att framställa en begäran om 
krav på diskrimineringsersättning, att ingå 
förlikning eller att väcka talan i domstol är steg 
som följer efter att en utredning av en anmälan 
har genomförts och vi har fattat ett tillsynsbeslut. 
DO har under 2021 tagit allt fler tillsynsbeslut. 
Framför allt har tillsynsbesluten ökat i slutet av 
året. Mot denna bakgrund kan vi konstatera att 
tiden inte medgett att inriktningen helt fått 
genomslag i processföringen, vare sig i form av ett 
antal framställningar om krav på diskriminerings-
ersättning, eller i ett ökat antal förlikningar eller 
stämningsansökningar.

Vi konstaterar dock att de ärenden DO har stämt i 
och de förlikningar DO ingått under året omfattar 
flera former av diskriminering och händelser som 
inträffat inom flera av diskrimineringslagens olika 
samhällsområden. Dessutom omfattas skyddet 
mot att missgynnas enligt föräldraledighetslagen. 
Detsamma gäller de domar som meddelats i 
ärenden som DO har drivit. Sammantaget 
bedömer vi att detta arbete har bidragit till att ge 
upprättelse till de individer som drabbats, men 
också till att lyfta förekomsten av diskriminering 
på samhällsagendan.
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Främjande
I vårt uppdrag ingår att bedriva ett främjande 
arbete mot diskriminering och för allas lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Att utveckla och synliggöra kunskap om 
förekomsten av diskriminering samt olika former 
av dialog och utbildning är centrala delar i det 
främjande arbetet.

Dialog med civila 
samhället
Civilsamhället har en viktig roll i arbetet att 
motverka diskriminering och för att främja allas 
lika rättigheter och möjligheter. Därför är DO:s 
dialog med civilsamhället nödvändig. Dialogen är 
avgörande för att fler individer ska få kunskap om 
skyddet mot diskriminering och vilja anmäla till 
DO. Den är också viktig för att den kan bidra till att 
anmälningarna innehåller de nödvändiga uppgifter 
som behövs för att DO ska kunna inleda 
utredningar om diskriminering. Dessutom är 
dialogen en central källa till kunskap om förekomst 
och upplevelser av diskriminering.

För att göra en bra dialog möjlig är det viktigt att 
civilsamhället har förtroende för DO och upplever 
att dialogen ger ett ömsesidigt utbyte. Vi har därför 
genomfört ett flertal dialogmöten med 
organisationer i civilsamhället, dels för att inhämta 
deras erfarenheter av diskriminering och arbete 
mot diskriminering, dels för att öka kunskapen om 
skyddet mot diskriminering och stärka förtroendet 
för DO. DO har under året bland annat träffat 
Antidiskrimineringsbyråerna (ADB:erna), Friends, 
Sveriges Kvinnolobby, företrädare för judiska 
centralorganisationer, hbtqi-organisationer, 
Funktionsrätt Sverige och Civil Rights Defenders. 
Dessa möten har varit första steget i att inleda 
arbetet med en kontinuerlig och fördjupad dialog 
med civilsamhället. Organisationerna har tagit 
emot DO:s inbjudan till en fördjupad dialog mycket 
positivt. Gemensamt är också att de starkt betonar 
vikten av att DO utreder fler anmälningar för att 
fler ska få upprättelse.

DO har också haft dialog med civilsamhället i 
samband med olika uppdrag och projekt vi 
genomfört under året. Några exempel på det är vårt 
deltagande i Mänskliga Rättighetsdagarna 
(MR-dagarna) samt våra aktiviteter i samband med 
arbetet med skollagsreglerad verksamhet, inom 
inriktningsområdet bostad och kunskapssamman-
ställningen om upplevelser av diskriminering i 
pandemins spår. Ombudsmannen har också utökat 
DO:s råd med två medlemmar som kommer från 
civilsamhällesorganisationer.
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Antidiskrimineringsbyråer
DO ser Antidiskrimineringsbyråerna (ADB:erna)28 
som särskilt viktiga. De har en särställning i 
civilsamhället eftersom de fungerar som lokala 
stödstrukturer som arbetar med att motverka och 
förebygga diskriminering. Byråerna har också 
många kontakter med enskilda som upplevt 
diskriminering och en kunskap om lokala 
förhållanden. DO och ADB:erna har olika roller i 
och med att DO är en myndighet och ADB:erna en 
del av civilsamhället, men båda är i behov av utbyte 
med varandra för att kunna genomföra sina 
respektive verksamheter. DO har under året 
utvecklat kontakterna med byråerna med sikte på 
kontinuerlig och fördjupad dialog och erfarenhets-
utbyte. Den fördjupade dialogen mellan DO och 
byråerna ska syfta till att stärka våra respektive 
verksamheter samt byråernas kapacitet att 
förebygga och motverka diskriminering.

28 Antidiskrimineringsbyråer (ADB:er) drivs av civilsamhällesorganisationer utan vinstintresse. 
Medel för ADB:ernas verksamhet fördelas enlig förordning om statligt stöd för verksamhet 
som förebygger och motverkar diskriminering. De ger gratis rådgivning och information 
om rättigheter och skyldigheter kopplade till diskrimineringslagen. Byråerna förebygger 
och motverkar diskriminering, framför allt lokalt, bland annat genom att driva opinions-
bildning, arrangera kurser och seminarier och ge information om diskrimineringslagen.

En del av den fördjupade dialogen handlar om att 
genomföra återkommande seminarier som ger plats 
åt kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan DO 
och ADB:erna. Två sådana seminarier har 
genomförts under 2021. Under seminarierna har vi 
delat information om aktuella händelser, diskuterat 
avgränsade temafrågor så som diskriminering 
inom vården samt pratat om hur relationen och 
dialogen mellan DO och ADB:erna kan förbättras.

MRdagarna gav goda 
möten med civila 
samhället
Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) är 
Nordens största forum för mänskliga rättigheter. 
Som mötesplats för civilsamhällesorganisationer 
som arbetar med rättighetsfrågor, men också för en 
intresserad allmänhet och myndigheter, är det 
angelägna årliga dagar för DO att delta i.

På grund av pandemin senarelades 2020 års 
MR-dagar till april 2021, samtidigt som årets 
ordinarie dagar gick av stapeln i december. Vi har 
alltså under detta år planerat och medverkat i två 
stora – men helt olika – arrangemang.

Digitalt forum gav nya 
perspektiv 
Vårens MR-dagar i Uppsala arrangerades på grund 
av pandemin helt digitalt. Under dagarnas 
övergripande tema ”Rättigheter – en fråga om var 
du bor?” medverkade vi med tre digitala inspelade 
seminarier om diskriminering. Under respektive 
seminarium besvarade vi deltagarnas frågor via en 
livechatt. Vi hade också en digital monter, där en 
film välkomnade besökare att kliva in för att bland 
annat ta del av en intervju med Lars Arrhenius och 
testa DO:s digitala verktyg ”Din guide mot 
diskriminering vid uthyrning av bostad”.29

29 Läs mer under avsnitt ”Inriktningsområde bostad”, sidan 64.

Våra nya digitala erfarenheter kommer vi att ha 
nytta av framöver i olika arrangemang, både 
digitala och hybrida. De senare innebär att 
deltagande på plats blandas med deltagande 
digitalt.
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DO-medarbetare och besökare i DO:s monter 
vid MR-dagarna i Göteborg.

Många möten med besökare  
i Göteborg
MR-dagarna genomfördes i december i sin vanliga 
form – som en fysisk mötesplats. Temat var 
”Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant”.

Ombudsman Lars Arrhenius medverkade i 
seminariet ”En arbetsmarknad som är öppen för 
olika funktionssätt” som Riksförbundet Attention 
anordnade. Seminariet innehöll ett samtal om vad 
som behöver göras för att de rättigheter som lagar 
och förordningar garanterar faktiskt ska 
förverkligas i praktiken. Lars Arrhenius lyfte fram 
att DO nu arbetar för att utreda fler anmälningar 
och driva fler processer, för att ge individen 
upprättelse men också bidra till förändring. Han 
tog också upp diskrimineringslagens krav på att 
arbetsgivare ska förebygga diskriminering. Samma 
dag som seminariet genomfördes publicerade 
Göteborgsposten en debattartikel på seminariets 

tema, signerad av Anki Sandberg, Attentions 
förbundsordförande, och Lars Arrhenius.

Vi arrangerade också ett välbesökt seminarium om 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan.30

30 Läs mer under avsnitt ”Arbete med skollagsreglerad verksamhet”, sidan 40.

Vi hade planerat att genomföra ytterligare två 
seminarier, ”Artificiell intelligens utan 
diskriminering” samt ”Vad säger statistik om 
individers utsatthet”. På grund av pandemin och 
sjukdom tvingades vi dock att med kort varsel 
ställa in.

Vår monter lockade många besökare och inbjöd till 
samtal. Även ombudsmannen mötte besökare i 
montern under ett pass.

Vi hade även en digital monter där besökare som 
inte hade möjlighet att delta fysiskt på mässan 
kunde ta del av informationsmaterial och filmer om 
diskriminering.
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Dialogmöte med 
regionerna
DO bjöd in samtliga regioner till ett dialogmöte för 
att diskutera regionernas arbete mot diskriminering 
och hur de kan arbeta för att främja lika rättigheter 
och möjligheter. Bakgrunden till mötet var en 
uppmärksammad mediegranskning av hur 
vårdgivare hanterar vårdtagares önskemål om 
etnisk tillhörighet i val av exempelvis läkare.

Under mötet beskrev vi både kopplingen mellan 
diskriminering och tillgång till vård på lika villkor 
och vad arbetsgivarrollen innebär i förhållande till 
diskrimineringslagen. Regionerna berättade vilka 
åtgärder de genomfört för att följa diskriminerings-
lagens krav, och särskilt i förhållande till de 
problem som hade visat sig i medierapporteringen. 
Mötet blev därför även en plattform för kunskaps-
överföring mellan regionerna. Det handlade både 
om regionernas arbete med att ta fram riktlinjer 
och att följa upp dessa, till exempel genom att föra 
in en incidentrapportering för att kunna avgöra hur 
vanligt förekommande det är att vårdtagare väljer 
bort vård från läkare.

Mötet berörde också vilka behov som finns i 
regionerna av eventuella ytterligare åtgärder för att 
motverka diskriminering och främja lika rättig-
heter och möjligheter samt hur sådana skulle 
kunna utformas. DO erbjöd också framtida 
utbildningsinsatser riktade till regionerna om det 
finns ett behov av det.

Våra nätverk

Nätverk för lika villkor  
i arbetslivet
Ett av DO:s nätverk samlar drygt 60 tjänste- och 
ombudsmän som arbetar med lika rättigheter och 
möjligheter på fackförbunden centralt. Syftet med 
nätverket är att tillhandahålla ett forum två gånger 
per år där fackförbunden på central nivå kan dela 
kunskap om och erfarenheter av att arbeta mot 
diskriminering, till exempel genom aktiva åtgärder. 
Arbetet med att utveckla och sprida kunskap 
genom nätverket har under 2021 fortsatt genom 
digitala lösningar. Under årets träffar gästades 
nätverket bland annat av den då nytillträdde 
diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius 
samt den tidigare ordföranden i Sveriges 
Pensionärsförbund Barbro Westerholm. Ämnen 
som berördes var DO:s nya inriktning och 
diskriminering som har samband med ålder.

Nätverk för lika villkor  
i högskolan
Vi har haft fortsatta kontakter med 
högskolesektorn och arbetat vidare med vårt 
nätverk för lika villkor i högskolan. Nätverket har 
cirka 70 medlemmar som samtliga arbetar med 
diskriminerings- eller likabehandlingsfrågor vid 
universitet och högskolor runt om i landet. 
Nätverket inbegriper såväl högskole- som student-
kårsrepresentanter. Även Universitets- och 
högskolerådet är inbjudet till träffarna.

Under året har DO genomfört två nätverksträffar 
där diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius 
deltagit. Mötena har behandlat ett större antal 
programpunkter om lika villkor och arbete mot 
diskriminering inom högskolevärlden. Även DO:s 
pågående tillsyn av högskolornas arbete med aktiva 
åtgärder berördes.
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Vi samverkar med 
andra myndigheter

Fördjupad samverkan med 
Arbetsmiljöverket
I april tecknade DO en förnyad samverkans-
överens kommelse med Arbetsmiljöverket (AV). 
Syftet är att ytterligare fördjupa vår samverkan för 
att tydliggöra för arbetsgivare vad som gäller enligt 
våra respektive lagstiftningar. I förlängningen 
handlar det om att arbetstagare inte ska riskera att 
utsättas för diskriminering eller ohälsosam 
arbetsmiljö. Överenskommelsen ökar också 
möjligheterna att utbyta kunskap om DO:s tillsyn 
respektive AV:s inspektioner och att vi kan 
samverka i andra frågor eller i projekt där vi har 
gemensamma beröringspunkter.

Samverkan med 
Jämställdhetsmyndigheten
DO och Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) har 
sedan ett år tillbaka haft en nära dialog. 
Samverkan mellan myndigheterna har utvecklats 
till att omfatta framför allt främjande verksamhet 
och förstärkts genom att myndigheterna tecknade 
en ny samverkansöverenskommelse.

Inom ramen för samverkan ingår ett generellt 
informations- och erfarenhetsutbyte, möjlighet att 
samverka kring exempelvis stöd- och väglednings-
material samt medverkan vid externa aktiviteter.

Ett viktigt syfte med samverkan är att tydliggöra 
vilka krav som ställs på arbetet med aktiva åtgärder 
enligt diskrimineringslagen och vilka krav som 
ställs i de regeringsuppdrag om jämställdhets-
integrering som sätter upp mål för svenska 
myndigheter.

Arbete med skollags
reglerad verksamhet
Utbildningsanordnare har ansvaret för att förskolor 
och skolor arbetar med aktiva åtgärder31. Men det 
finns även ett antal andra nyckelaktörer som har 
möjlighet att stödja utbildningsanordnare i deras 
arbete med aktiva åtgärder och som kan driva på 
utvecklingen. I år vände sig DO därför bland annat 
till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM), Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna 
skolors riksförbund. Vi inledde arbetet 2021  
med att inventera dessa myndigheters och 
organisationers arbeten för att få kunskap om 
pågående arbete inom områden där det kan finnas 
koppling till diskriminering och aktiva åtgärder.

31 Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utvecklar samverkan med 
Skolinspektionen och Barn 
och elevombudet
DO har också haft möte med Skolinspektionen och 
Barn- och elevombudet (BEO) för att utveckla 
samverkan mellan myndigheterna. Det handlar 
bland annat om att säkerställa en gemensam 
tolkning av lagstiftningen som gäller trakasserier, 
sexuella trakasserier respektive kränkande 
behandling så att det i det enskilda fallet blir tydligt 
vilken myndighet som ska utreda den händelse som 
anmälts.

Möten med nätverk och 
elevorganisationer
DO ingår i myndighetsnätverket för barn- och 
ungdomsfrågor. Myndighetsnätverket består bland 
annat av ämnesgrupper där en av dem är ämnes-
gruppen för likvärdig utbildning. Gruppen träffas 
några gånger per år med olika frågor på agendan. 
Vi har under året deltagit i gruppens 
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Medarbetare från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor under 
konferensen ”Så leder du hbtq-arbetet i 
förskola och skola”.
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samman komster under olika teman, till exempel 
likvärdig utbildning och elevers inflytande i skolan 
och delaktighet i skolan.

Vi har genomfört möten med elevorganisationerna, 
Elevernas riksförbund, Sveriges elevkårer och 
Sveriges Elevråd.

Seminarium på MRdagarna
DO har också medverkat vid Mänskliga 
Rättighetsdagarna (MR-dagarna), den 6–7 
december i Göteborg, med ett seminarium om 
diskriminering som har samband med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar i skolan. 
Bakgrunden till seminariet är de omfattande 
problem som DO sett finns i skolan för elever med 
olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
som adhd, autism och språkstörning.

Konferensen ”Så leder du hbtqarbetet 
i förskola och skola”
I januari var DO en av arrangörerna för en digital 
konferens inom ramen för regeringens hbtq-
strategi. Konferensen riktade sig till utbildnings-
anordnare och rektorer.32

32 Läs mer under avsnitt ”Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck”, sidan 71.

Genomfört insatser inom  
fastställd plan
Våra insatser inom skolan har genomförts inom 
ramen för en fastställd åtgärdsplan som syftar till 
att stärka huvudmännens och skolchefernas 
förmåga att bedriva ett ändamålsenligt arbete med 
aktiva åtgärder.33 Insatserna har genererat viktig 
kunskap om arbetet mot diskriminering inom 
skolområdet. Utifrån rådande omständigheter med 
covid-19-pandemin har dock vissa insatser fått 
ställas in eller genomföras på annat sätt än 
ursprungligen planerat.

33 DO:s diarienummer LED 2020/479.

Kommunikationsinsatser mot lärare  
och elever
Under 2021 har arbetet inom skollagsregerad 
verksamhet fortsatt med kommunikationsinsatser 
riktade till lärare och elever. Syftet med insatserna 
är att informera om att alla elever har rätt till en 
trygg skolmiljö och att det är skolans ansvar att 
ingen elev, varken barn eller ungdom, blir 
diskriminerad eller trakasserad. Här redogör vi 
kort för insatserna:

 • För målgruppen lärare har vi bland annat 
löpande under året gjort inlägg i sociala medier 
för att informera om skolans ansvar och aktiva 
åtgärder. I slutet av våren gjorde vi en 
annonskampanj på Linkedin. Annonserna 
länkade till information om aktiva åtgärder på 
DO:s webbplats.

 • Under hösten 2021 genomförde DO en mer 
omfattande kommunikationsinsats för att 
sprida elevanpassad webbinformation till elever 
i främst årskurs 6–9. Kampanjen bestod av två 
korta filmer om diskriminering och elevers 
rättigheter i skolan. Filmerna spreds under åtta 
veckor på Snapchat och Instagram.

 • Under våren gjorde vi också en annonskampanj 
på Instagram riktad till elever med en länk till 
elevanpassad information.
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Utveckla och synlig
göra kunskap om 
diskriminering

Utveckla kunskap om artificiell 
intelligens och diskriminering
Inom uppdraget ”Dialog och kunskapsspridning 
om AI och risker för diskriminering” har DO 
genomfört en kartläggning av hur statliga 
myndigheter tillämpar AI och automatiserat 
beslutsfattande och i vilken mån de har kunskap 
om de risker för diskriminering som kan uppstå vid 
tillämpningen. Kartläggningen genomfördes via 
enkäter till 34 myndigheter. Intervjuer gjordes 
också med sex myndigheter.

Syftet var att få en bättre bild av hur utbredd 
användningen av AI och automatiserat besluts-
fattande är bland statliga myndigheter och vilken 
kunskap de har om risker för diskriminering och 
hinder för lika rättigheter och möjligheter vid 
tillämpningen av automatiserat beslutsfattande.

Kartläggningen visar följande:

• Automatiserat beslutsfattande används vid 14 
av 34 tillfrågade myndigheterna 

• I de flesta fall genomför myndigheterna 
riskanalyser och kvalitetsuppföljningar, men 
diskrimineringsgrunderna beaktas sällan.

• Få myndigheter har tydliga styrdokument som 
syftar till att säkerställa att enskilda individer 
inte missgynnas vid automatiserat 
beslutsfattande.

• De myndigheter som intervjuades har en viss 
inblick i de risker för diskriminering som kan 
förekomma vid tillämpning av automatiserat 
beslutsfattande.

Sammantaget visade kartläggningen att ett 
diskrimineringsperspektiv i stort saknas hos 
myndigheterna i förhållande till de automatiserade 
beslutsprocesserna, och att kunskapen om risk för 
diskriminering och hinder för lika rättigheter och 
möjligheter därmed inte är tillfredställande utifrån 
DO:s perspektiv.

DO har också beslutat att gå vidare med ett nytt 
uppdrag ”Dialog och kunskapsspridning om AI, 
automatiserat beslutsfattande och risker för 
diskriminering”. Syftet med detta uppdrag är att 
formulera hur vi ska hantera frågor från 
myndigheter och andra aktörer om AI och risker 
för diskriminering. I uppdraget ingår också att 
genomföra dialoger och kunskapsspridande 
insatser för att öka kännedomen om risker för 
diskriminering vid tillämpningen av AI och 
automatiserat beslutsfattande.
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Upplevelser av diskriminering  
i pandemins spår
Under året har vi gjort en kunskapssamman-
ställning baserad på 105 anmälningar, tips och 
klagomål som kommit in till DO under perioden 
mars 2020–februari 2021 och som bedömts ha en 
direkt koppling till till den pågående covid-19-
pandemin34.

34 DO:s diarienummer LED 2020/480. 

För att bredda och komplettera resultatet från 
sammanställningen har vi dessutom genomfört ett 
antal dialogmöten med civilsamhället. Bland annat 
har vi träffat organisationerna Funktionsrätt 
Sverige, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 
(DHR), Pensionärernas riksorganisation (PRO) och 
SPF Seniorerna.

Sammanställningen visar bland annat att de flesta 
anmälningar, tips och klagomål relaterade till 
covid-19-pandemin rör samhällsområdet hälso- 
och sjukvård, följt av områdena arbetsliv samt 
varor och tjänster. De vanligaste diskriminerings-
grunderna i underlaget är ålder följt av funktions-
nedsättning.

Inom varje samhällsområde har ett antal 
problemområden identifierats utifrån ett 
diskrimineringsperspektiv. Två problemområden är 
gemensamma för flera samhällsområden. Det är 
dels att smittskyddsåtgärder upplevs leda till 
diskriminering, dels att stödinsatser för personer 
med funktionsnedsättning minskar eller dras in 
med hänvisning till pandemin.

Återkommande rapportering 
om förekomsten av 
diskriminering i samhället
DO har beslutat att ta fram återkommande 
rapporter om förekomsten av diskriminering i 
samhället. Det handlar om att tillvarata och 
synliggöra den kunskap vi får genom till exempel 

anmälningar, dialog med civilsamhället, media, 
domar, forskning, andra myndigheter och 
internationella organ.

För DO är kunskap om förekomsten av 
diskriminering en grund för hela vårt arbete. Att 
synliggöra på vilka sätt individer utsätts för 
diskriminering är en av förutsättningarna för att 
kunna arbeta mot diskriminering. Kunskapen är 
viktig för att DO och andra aktörer i samhället ska 
genomföra åtgärder för att motverka och förebygga 
diskriminering samt i arbetet för att främja lika 
rättigheter och möjligheter.

Det pågående arbetet består av två delar. 
Inledningsvis handlar det om att undersöka och 
beskriva förutsättningarna för en återkommande 
rapportering om förekomsten av diskriminering. I 
den andra delen av uppdraget ska vi ta fram en 
första rapport utifrån de principiella beslut som vi 
tar i uppdragets första del.35

35 DO:s diarienummer LED 2021/570.

Statistik över anmälningar
DO har tagit fram rapporten ”Statistik över 
anmälningar, tips och klagomål som inkommit till 
DO åren 2015–2020”. Den innehåller statistik över 
anmälningar som kommit in till DO under 
perioden 2015–2020, med särskilt fokus på de 
anmälningar som kom in 2020. Utöver 
anmälningar om diskriminering innehåller 
rapporten också statistik över anmälningar om 
repressalier samt anmälningar om missgynnande 
enligt föräldraledighetslagen. Antalet anmälningar, 
tips och klagomål som kom in till DO ökade 
markant under 2020 (34 procent). Merparten av 
ökningen skedde efter den 1 september då ett nytt 
webbformulär infördes.

Tillsammans med andra kunskapsunderlag är 
rapporten en del i arbetet med att bygga upp och 
tillgängliggöra kunskap, i detta fall deskriptiv 
statistisk kunskap om anmälningar.
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DO-medarbetare i webbinarium riktat till 
företrädare för byggbranschen.

Ett uppskattat webbinarium 
för byggbranschen
I februari arrangerade DO ett webbinarium riktat 
till företrädare för byggbranschen med utgångs-
punkt i DO-rapporten ”Bygg, förebygg och 
prioritera. En analys av bygg- och anläggnings-
branschens riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.”

Syftet var att nå ut med rapportens resultat till 
branschens HR-personal. Genom att presentera och 
diskutera resultaten ville vi öka insikterna om vad 
lagen kräver, och om vilka förutsättningar som är 
nödvändiga för att lyckas med det förebyggande 
arbetet. På detta sätt ville vi bidra till att arbetet 
prioriteras och leder till ökad efterlevnad av lagen.

Utöver en presentation av rapporten innehöll 
webbinariet även en paneldebatt, där främst olika 
centrala företrädare för branschens arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer deltog.

Webbinariet hade cirka 120 deltagare. Det var 
chefer och personal inom HR från både små och 
stora byggföretag samt arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer inom byggbranschen.

Utvärderingen visade att merparten av deltagarna 
var nöjda eller mycket nöjda med webbinariet.
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Övervaknings
kommittén för det 
nationella socialfonds
programmet
DO ingår i Övervakningskommittén för det 
nationella socialfondsprogrammet 2014–2020.36 I 
januari 2021 valdes en av DO:s utredare till ny 
ordförande för Övervakningskommitténs 
arbetsutskott. Arbetsutskottets huvuduppgift är att 
förbereda frågor som Övervakningskommittén ska 
behandla och en särskilt viktig uppgift är att delta i 
ESF-rådets arbete med programutvärdering. 
Övervakningskommittén har genomfört fem 
kommittémöten och fem möten i arbetsutskottet 
under året.

36 Övervakningskommittén är den svenska regeringens kontrollorgan som ska säkerställa att 
medlen från den Europeiska Socialfonden (ESF) används på rätt sätt.

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

Under 2021 har vi besvarat 77 remisser, vilket är en 
ökning jämfört med 2020 då vi lämnade 70 
remissvar. Vi vill här särskilt lyfta två av årets 
remissvar. De gäller betänkandena

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

• ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 
2021:27).

Effektivare tillsyn över 
diskrimineringslagen

Aktiva åtgärder
I vårt remissvar ställer vi oss bakom flertalet av 
utredningens förslag för att göra tillsynen över 
arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva 
åtgärder37 mer effektiv.

37 Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De kritiska synpunkter vi framför rör bland annat 
utredningens förslag om att diskrimineringslagens 
regler om aktiva åtgärder ska kompletteras med en 
möjlighet för DO att utfärda föreskrifter om vad 
kraven innebär. DO:s uppfattning är att det finns 
ett visst utrymme att genom föreskrifter förtydliga 
och fylla ut lagens övergripande bestämmelser. 
Däremot anser vi att ett sådant föreskriftsarbete är 
svårt när det gäller centrala delar av arbetet med 
aktiva åtgärder, eftersom grundsyftet med 
lagkravens konstruktion har varit att arbetet ska 
kunna anpassas utifrån olika verksamheters och 
branschers skiftande karaktär och förutsättningar. 
Därför är vår bedömning att förslaget endast i 
begränsad omfattning kan komma till rätta med de 
problem som lagens utformning medför, både när 
det gäller att utöva tillsyn och i enskilda 
arbetsgivares och utbildningsanordnares konkreta 
arbete med aktiva åtgärder.

Tillsynsansvar över skollagsreglerad 
verksamhet
När det gäller utredningens förslag om att flytta 
över tillsynsansvaret för den skollagsreglerade 
verksamheten från DO till Skolinspektionen, 
konstaterar DO att det finns faktiska förhållanden 
som starkt talar emot det. DO pekar främst på att 
förslaget innebär ett avsteg från principerna bakom 
den sammanhållna diskrimineringslagstiftningen 
och en gemensam ombudsmannamyndighet. Det 
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skulle också innebära en risk att diskriminerings-
frågorna blir mindre synliga. Ytterligare en fara är 
att det skulle kunna leda till motstridiga tolkningar 
och bristande enhetlighet i rättstillämpningen.

DO framhåller att det som måste styra beslutet om 
hur regleringen om tillsynsansvaret utformas, är 
att säkra en effektiv tillsyn och att ge enskilda barn 
och elever verkliga möjligheter till upprättelse och 
förutsättningar för att kunna tillvarata sin rätt.

Enligt DO måste det ifrågasättas om förslaget är en 
ändamålsenlig åtgärd för att uppnå det som 
utredningen syftar till med sitt förslag, det vill säga 
en effektivare tillsyn av det skollagsreglerade 
området. Det skulle enligt DO vara en både mer 
närliggande och lämpligare lösning att skapa 
förutsättningar för DO att inom det skollags-
reglerade området kunna bedriva en effektiv tillsyn 
och som part föra talan för enskilda i domstol. Om 
DO skulle ges dessa förutsättningar, bland annat 
genom ökade resurser, anser DO att förslaget inte 
bör genomföras.

Ett förbud mot rasistiska 
organisationer 
I remissvaret över ”Ett förbud mot rasistiska 
organisationer” välkomnar vi kommitténs förslag 
om att införa ett förbud mot rasistiska 
organisationer. DO instämmer i kommitténs 
bedömning att det framstår som rimligt att 
begränsa föreningsfriheten när det gäller 
organisationer som ägnar sig åt rasistisk 
förföljelsebrottslighet för att markera att samhället 
tar avstånd från rasistiska yttringar. Vi framför att 
det anses vara godtagbart att vissa preventiva 
åtgärder vidtas för att stärka skyddet för de 
folkgrupper som är särskilt utsatta för sådan 
brottslighet och för att skydda samhället mot en 
odemokratisk utveckling. Även om ett förbud mot 
rasistiska organisationer skulle komma att 
tillämpas relativt sällan, delar vi kommitténs bild 
att det ändå skulle vara av stor betydelse i de fall 
som det kan tillämpas. Vi instämmer också i att det 
finns anledning att tro att ett förbud även skulle 
motverka att rasistiska organisationer får 
ytterligare genomslag i samhället och att den 
oroande, och på sikt farliga, utvecklingen skulle 
kunna stävjas.
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Vi deltar i statens 
offentliga utredningar 
En del av DO:s verksamhet är att med vår expertis 
om diskrimineringsfrågor bidra till arbetet i statens 
offentliga utredningar. Det kan handla om att ingå 
som representant i en referensgrupp eller att någon 
av våra medarbetare utses av regeringen som 
expert i en utredning.

Effektiv och ändamålsenlig 
tillsyn över diskrimineringslagen 
Regeringen beslutade 2018 om ett kommitté-
direktiv om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn 
över diskrimineringslagen. ”Utredningen om vissa 
frågor i diskrimineringslagen” överlämnade i 
december 2020 sitt delbetänkande ”Effektivare 
tillsyn över diskrimineringslagen”38 till regeringen.

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

I oktober samma år hade utredningen fått ett 
tilläggsdirektiv om ett utvidgat och förlängt 
uppdrag. Det gällde ytterligare tre frågor. Den 1 
december 2021 överlämnade utredningen sitt 
slutbetänkande ”Ett utökat skydd mot 
diskriminering”39 till regeringen. Förslagen i det 
rörde

• ett starkare skydd mot diskriminering i de fall 
det inte finns en enskild skadelidande40

• ett mer heltäckande skydd mot diskriminering i 
offentlig verksamhet 

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

39 Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94).
40 Med ”i de fall det inte finns en enskilda skadelidande” innebär i situationer där inte en eller 

flera fysiska personer träder fram och framför ett formellt klagomål till exempelvis DO.

En av DO:s medarbetare medverkade som expert i 
utredningen.

Avskaffande av våld och 
trakasserier i arbetslivet
Regeringen utsåg 2020 en särskild utredare med 
uppdraget att föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) 
om avskaffande av våld och trakasserier i 
arbetslivet ska genomföras i svensk rätt. I arbetet 
skulle utredaren också beakta den rekommendation 
(nr 206) som hör till konventionen. Syftet med 
uppdraget var dels att utreda vad som krävs för att 
Sverige ska kunna ratificera konventionen, dels att 
föreslå ytterligare åtgärder om sådana bedöms 
lämpliga för att uppnå konventionens övergripande 
syfte. Utredningen överlämnade sitt betänkande41 
till regeringen i oktober 2021.

41 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86).

En av DO:s medarbetare medverkade som expert i 
utredningen.
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Vårt internationella 
arbete

EUsamarbetet 
EU-kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen har prioriterat diskriminerings- och 
jämlikhetsfrågor på sin dagordning, och 
EU-kommissionens politik på jämlikhetsområdet 
har förstärkts genom lanseringen av ett flertal 
strategier. Flera olika initiativ för att stärka arbetet 
mot diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter i EU har sjösatts, inklusive flera 
lagstiftningsförslag. DO har arbetat för att lika-
behandlingsorganens perspektiv ska beaktas i 
initiativen. Följande övergripande sammanfattning 
presenterar de mest centrala initiativen och DO:s 
arbete i relation till dessa.

Likabehandlingsorganen i Europa 
Bestämmelserna om likabehandlingsorganens 
befogenheter i EU-direktiven om likabehandling42 
lämnar ett stort handlingsutrymme för medlems-
staterna i fråga om organens struktur och  
funktion. Detta har resulterat i väsentliga 
skillnader mellan likabehandlingsorganen i 
medlemsstaterna när det gäller organens uppdrag, 
kompetens, struktur, resurser och operativa 
funktion. De stora skillnaderna i genomförande 
leder i praktiken till olika nivåer av skydd mot 
diskriminering i EU.För att ta itu med den 
problematiken har EU-kommissionen aviserat att 
man avser att presentera ett lagstiftningsförslag om 
bindande standarder för likabehandlingsorgan i 
slutet av 2022.

42 Direktiv om likabehandling av personer oavsett deras etniska ursprung (2000/43/EC), 
direktiv om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster (2004/113/EC), direktiv om likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (2006/54/EC) och direktiv om likabehandling av kvinnor och 
män som är egenföretagare (2010/41/EU).

Förslaget berör hela DO:s verksamhet och funktion. 

DO är därför, likt flera av de andra lika
behandlings organen i Europa, engagerade i 
processen. I juli skickade DO in skriftliga 
kommentarer till EU-kommissionen under den 
första konsultations fasen om initiativet. I december 
i år deltog DO i en djupintervju och besvarade en 
skriftlig enkät från det konsultbolag som 
upp handlats av EU-kommissionen. Målet är att ta 
fram en undersökning om likabehandlingsorganens 
uppdrag, kompetens, struktur, resurser och 
operativa funktion inom EU. Undersökningen 
kommer att vara ett viktigt underlag till det 
kommande lagstiftningsförslaget.

Det europeiska samarbetsorganet The European 
Network of Equality Bodies (Equinet)43 har en 
arbetsgrupp om standarder för likabehandlings-
organ, där DO deltar aktivt. Där diskuteras både 
EU-kommissionens förslag och Equinets 
kommentarer på initiativet. DO:s engagemang  
i processen är viktigt för att säkerställa att 
likabehandlingsorganens perspektiv inkluderas  
i förslaget.

43 The European Network of Equality Bodies (Equinet) är de europeiska likabehandlings-
organens samarbetsorganisation. Nätverket består av 49 likabehandlingsorgan, i 36 
europeiska länder, som på olika sätt arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter.

Förslag om transparens i lönesättning 
EU-kommissionen har under året också presenterat 
ett förslag till direktiv om åtgärder för transparens 
i lönesättning med mera och ett förslag till 
förordning om gemensamma regler för artificiell 
intelligens. Förslagen innehåller frågor som rör 
DO:s mandat och uppdrag. DO har inom ramen för 
Equinet diskuterat förslagen med de andra 
likabehandlingsorganen i Europa och på så sätt 
bidragit till Equinets skriftliga kommentarer till 
EU-kommissionen. Detta har varit viktiga tillfällen 
för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. 
DO har också lämnat synpunkter på förslagen i 
remissvar till Regeringskansliet.
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Intensifierat arbete med jämlikhetsdata
EUkommissionen har även intensifierat sitt arbete 
med så kallad jämlikhetsdata, särskilt jämlikhets-
data som har samband med etnisk tillhörighet. 
EU-kommissionen har under året bland annat 
anordnat ett rundabordssamtal, med fokus på att 
inhämta likabehandlingsorganens perspektiv och 
erfarenheter, i vilket DO deltog. DO deltar också i 
EU-kommissionens undergrupp till högnivå gruppen 
om icke-diskriminering, jämlikhet och mångfald 
som fokuserar på insamling av jämlikhetsdata.

Equinet
DO ingår i de europeiska likabehandlingsorganens 
samarbetsorganisation, Equinet.44 Organisationen 
arbetar med att stödja medlemsinstitutionerna och 
att vidareutveckla och stärka diskriminerings-
skyddet och arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter inom EU.

44 The European Network of Equality Bodies (Equinet) är de europeiska 
likabehandlingsorganens samarbetsorganisation. Nätverket består av 49 likabehandlings-
organ, i 36 europeiska länder, som på olika sätt arbetar mot diskriminering och för lika 
rättigheter och möjligheter.

Lars Arrhenius invald i Equinets styrelse
Lars Arrhenius blev den 9 november invald i 
Equinets styrelse för en mandatperiod om två år. 
Den ökade ambitionsnivån från EU-kommissionen i 
arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter 
och möjligheter medför att det nu är en särskilt 
viktig tid att engagera sig i frågorna på europeisk 
nivå. Detta kommer DO få en unik möjlighet till i 
och med Lars Arrhenius styrelseuppdrag. Mandat-
perioden i styrelsen sammanfaller dessutom med 
det svenska EU-ordförande skapet. Genom att delta i 
styrelsen kan vi i ett tidigt skede vara med och 
påverka arbetet mot diskriminering och för lika 
rättigheter och möjligheter på EU-nivå. Lars 
Arrhenius har deltagit på de två styrelsemöten som 
har genomförts med den nya styrelsen under 
innevarande år.

DO deltar i Equinets aktiviteter 
DO har under året aktivt deltagit i Equinets 
arbetsgrupper och bidragit med underlag till 
dokument och enkäter som grupperna tagit fram och 
publicerat. DO har exempelvis deltagit på seminarier 
och möten som arrangerats av Equinet, däribland en 
utbildning om AI och diskriminering och en om EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna. DO 
medverkade också som talare i Equinets webbinarie-
serie om diskriminering i hälsosektorn med fokus på 
det ärende45 DO drivit där ambulanspersonalens 
nedprioritering av en individs tillstånd hade 
samband med mannens etniska tillhörighet.

45  DO:s diarienummer PRO 2019/7.

Det nordiska samarbetet
DO deltar aktivt i det nordiska samarbetet om frågor 
som rör diskriminering och lika rättigheter och 
möjligheter. Det gör vi bland annat genom att skicka 
ut och besvara förfrågningar rörande specifika 
frågeställningar inom området. Det nordiska 
erfarenhetsutbytet har ökat vår kunskap och stärkt 
vår förmåga att fullgöra vårt uppdrag på nationell 
nivå. Med anledning av covid-19-pandemin har det 
planerade årliga nordiska ombudsmannamötet 2021 
skjutits fram till våren 2022, men ett par digitala 
möten med enskilda nordiska ombudsmän har 
genomförts under året. DO har också deltagit i en 
konferens om hbtqi-personers rättigheter som 
arrangerades av Finland inom ramen för det finska 
ordförandeskapet i det nordiska ministerrådet.

Övriga internationella 
engagemang 
DO har fortsatt att ingå och delta i flera 
internationella nätverk, däribland det europeiska 
nätverket för nationella institutioner för mänskliga 
rättigheter, European Network of National Human 
Rights Institutions (ENNHRI).
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Internationella konferenser
DO har under året deltagit på flera internationella 
konferenser på diskrimineringsområdet, bland 
annat Europarådets årliga seminarium för 
likabehandlingsorgan som i år hade fokus på att 
främja och skydda hbtqi-personers rättigheter. 
Särskilt kan också nämnas att DO deltog som talare 
vid Europaparlamentets konferens på temat att 
täppa till luckorna i diskrimineringslagstiftningen 
i EU:s medlemsstater. DO lyfte då vikten av olika 
former av upprättelse för individen i fall av 
diskriminering. DO deltog också som talare på en 
parlamentarisk konferens på temat diskriminering, 
rasism, mångfald och inkludering, anordnat av 
Europarådets parlamentariska församling och 
Sveriges riksdag. På konferensen lyfte DO bland 
annat exempel på etnisk diskriminering inom 
hälsovården och på bostadsmarknaden.

Internationell rapportering
DO har under året lämnat ett skriftligt bidrag till 
Sveriges rapportering, dels till FN:s kommitté om 
sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter, dels 
till ILO-konvention 100 angående lika lön för män 
och kvinnor för arbete av lika värde, och 
ILO-konvention 156 om jämställdhet mellan 
manliga och kvinnliga arbetstagare med familje-
ansvar. DO har också bidragit till det globala 
arbetet med diskriminerings- och jämlikhetsfrågor, 
bland annat genom att ha besvarat en enkät från 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
(Office of the High Commissoner of Human Rights, 
OHCHR) om diskriminering på bostadsmarknaden 
samt skickat in ett skriftligt bidrag till en OHCHR-
studie om statistik och datainsamling om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bedömning
DO har genom det internationella arbetet på 
olika sätt bidragit till utvecklingen av 
diskriminerings- och jämlikhetsområdet, 
både nationellt, inom EU och internationellt. 
Arbetet på europeisk nivå, inte minst det 
som rör EU-lagstiftningen, får direkt 
påverkan på oss nationellt. Vi har varit aktiva 
i samarbetet med EU-kommissionen och 
Europap arlamentet, bland annat genom att 
skicka in skriftliga bidrag till konsultationer 
och enkäter samt genom att delta aktivt på 
utvalda konferenser och möten. Vårt 
samarbete och engagemang inom Equinet 
och inom det nordiska samarbetet har också 
bidragit positivt till arbetet mot 
diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter. Det internationella arbetet har 
bidragit till att öka kunskaperna och 
stimulera erfarenhets utbytet, vilket har 
stärkt DO:s förmåga att fullgöra sitt uppdrag 
på nationell nivå.



Främjande

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 53

Information och 
vägledning genom 
DO:s upplysning 
Syftet med DO:s upplysningstjänst är att ge 
vägledning och information i juridiska frågor till 
våra målgrupper – enskilda, arbetsgivare, 
myndigheter och organisationer. Vägledningen sker 
muntligen via telefonsamtal samt skriftligen via 
e-post och brev. Upplysningstjänsten stöds också 
av information på vår webbplats.

Statistik över muntlig och 
skriftlig vägledning

Upplysning via telefon
Den muntliga upplysningstjänsten öppnade igen 
den 21 september 2021 efter att ha varit stängd 
sedan mitten av april 2020.46 Under de månader 
Under de månader som upplysningstjänsten var 
öppen besvarades 465 telefonsamtal (se tabell 9).

46 DO beslöt i april 2020 att stänga den muntliga upplysningstjänsten, då de flesta 
medarbetare arbetade hemifrån på grund av covid-19-pandemin. Eftersom arbetet 
genomfördes hemifrån medförde det praktiska svårigheter med att upprätthålla 
telefonupplysningen på ett ändamålsenligt sätt. För de personer som av tillgänglighetsskäl 
inte hade möjlighet att kontakta myndigheten på annat sätt har det fortfarande funnits 
möjlighet till telefonkontakt under hela 2020 och 2021.

Mer än vart femte samtal handlar om 
diskriminering som har samband med funktions-
nedsättning. Frågor som berör grunderna etnisk 
tillhörighet, kön och ålder förekommer också i hög 
omfattning. Av de samhällsområden som omfattas 
av diskrimineringslagen rörde flest frågor arbetsliv. 
Men i övrigt har frågor till upplysningstjänsten en 
stor bredd och berör hela DO:s verksamhets-
område.

Tabell 9. Muntlig vägledning 

Muntlig vägledning 2021 2020 2019

Totalt 465* 511** 2 403***

*Upplysningstjänsten var öppen under perioden 21 september 
2021–31 december 2021.
**Upplysningstjänsten var öppen under perioden 1 januari 
2020–14 april 2020.
***Upplysningstjänsten var öppen hela 2019. Detta år är därför 
inte jämförbart med 2020 eller 2021.

Upplysning via epost och brev
Under 2021 har drygt 2 450 frågor besvarats i den 
skriftliga upplysningstjänsten, vilket innebär en 
ökning i jämförelse med 2020 (se tabell 10).

Även i den skriftliga vägledningen har frågorna 
huvudsakligen handlat om arbetslivsområdet. 
Frågor om diskriminering som har samband med 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning har 
varit vanligast, följt av kön och etnisk tillhörighet. 
Många frågor till rådgivningen är också av 
övergripande eller allmän karaktär.

Vi har också fått in många frågor (cirka 200) som 
på något sätt berör covid-19-pandemin, till exempel 
krav på vaccin eller covidpass.

Under 2021 besvarades 94 procent av frågorna 
inom tio dagar. Svarstiden är i princip oförändrad i 
jämförelse med 2020.

Tabell 10. Skriftlig vägledning 

Skriftlig vägledning 2021 2020 2019

Totalt 2 458 2 064 1 572
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Vår kommunikation  
når allt fler 
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att öka 
kännedomen om diskrimineringslagen och dess 
innebörd. Allt fler söker sig fram till webbplatsen 
och vi når allt fler genom våra sociala medier. För 
att alla ska kunna ta del av kommunikationen är 
det centralt att den är tillgänglig.

Ny struktur och navigering  
på vår webbplats
Vi har flyttat över DO:s webbplats till en ny 
plattform. I samband med flytten genomförde vi 
också åtgärder för att utveckla informations-
strukturen och förenkla navigeringen på webb-
platsen. Under arbetets gång utfördes användar-
tester vilket ledde till ytterligare justeringar. 
Åtgärder syftade till att göra det lättare för 
besökare att hitta den information de letar efter.

Förbättringarna i informationsstruktur och 
navigering är särskilt viktiga för de närmare 
70 procent av våra besökare som kommer till do.se 
via mobilen.

Nytt är också att besökare nu kan hitta tillsyns-
beslut samt stämningar och domar på en plats med 
en gemensam sök och filtrerings funktion. Den 
gemensamma funktionen ska också underlätta att 
söka bland DO:s ärenden.

Besök till do.se under 2021 
Jämförelserna med föregående år görs för perioden 
1 januari–19 september för båda åren, eftersom vårt 
sökverktyg Google Analytics avaktiverades den 19 
september 2021 med anledning av den inträffade 
personuppgiftsincidenten.

Antal besök som kommer till webbplatsen via en 
sökmotor47 – så kallad organisk trafik – har under 
perioden 1 januari–19 september ökat med 97 577 
besök jämfört med motsvarande period 2020.

47 Google och Bing är exempel på sökmotorer.

Figur 1. Antal besök via organiska sökningar
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Fler tar del av innehåll med kunskap  
om diskriminering
DO mäter webbplatsens resultat bland annat genom 
statistik för antal besök som tar del av det 
innehåll48 som syftar till att ge kunskap om 
diskriminering samt antal besök som tar del av 
innehåll som syftar till att ge stöd i arbetet mot 
diskriminering. Statistiken visar att antalet besök 
som tar del av innehållet har ökat med cirka 27 000 
under 2021 jämfört med 2020.

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

Av alla besök totalt på do.se har 33 procent tagit del 
av innehåll som syftar till att ge kunskap om 
diskriminering och innehåll som syftar till att ge 
stöd i arbetet mot diskriminering.

Filmer som bidrar till ökad 
kännedom
”DO förklarar” är en serie av filmer som förklarar 
olika områden i diskrimineringslagen på en 
grundläggande nivå. Syftet är att filmerna ska 
uppmärksamma målgrupper om lagen och bidra till 
kunskap om diskrimineringslagen och miss-
gynnande enligt föräldraledighetslagen. Sedan 
tidigare finns åtta filmer i serien och under 2021 
har serien utökats med ytterligare två filmer.  
Dessa är:

 • Trakasserier är en form av diskriminering.

 • Att göra en lönekartläggning.

Under året har vi också producerat en film med 
röster från personer som upplevt diskriminering. 
Filmen innehåller en berättelse för respektive 
diskrimineringsgrund. Genom att visa dessa 
berättelser vill vi uppmärksamma tittaren på hur 
diskriminering kan yttra sig i ”vardagen” utifrån de 
olika diskrimineringsgrunderna.

De tre filmerna som producerats under 2021 har 
tolkats till teckenspråk och finns på DO:s Youtube
kanal för teckenspråk. Filmen med berättelser 
finns även syntolkad.

Figur 2. Antal besök (som accepterat cookies) som tagit del av innehåll som syftar till att ge 
kunskap om diskriminering eller innehåll som ska ge stöd i arbetet mot diskriminering.

■ Ökad stöd i arbetet mot diskriminering ■ Ökad kunskap om diskriminering
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Stillbilder från några av de filmer 
som DO har producerat 2021

DO:s huvudkanal på Youtube
Under 2021 har DO:s filmer på Youtube

• exponerats49 drygt 1 231 000 gånger för 
användare på Youtube vilket är en minskning 
med 8 procent jämfört med 2020.

• visats50 drygt 122 000 gånger vilket innebär en 
minskning med 8 procent jämfört med 2020 
(se tabell 11).

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

Tabell 11. Filmvisningar på DO:s huvudkanal 
på Youtube

Visningar 2021 2020 2019
Antal visningar 122 540 133 328 101 255

Antal timmar filmerna har 
visats 3 273 3 337 2 490*

*Uppgifterna är korrigerade jämfört med de som angavs i 
årsredovisningen för 2019.
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DO:s filmer används i utbildningssyfte
Vi får även externa förfrågningar från till exempel 
kommuner, regioner och skolor om att använda 
våra filmer. Förfrågningarna handlar oftast om att 
få tillgång till en eller fler filmer för att använda 
dem i utbildningssyfte i verksamheten.

Youtubekanal för filmer på 
teckenspråk 
DO startade en särskild Youtubekanal för filmer på 
teckenspråk för tre år sedan.51 I kanalen kan besökare 
dels hitta filmer med grundläggande information om 
diskriminering på teckenspråk, dels teckenspråks-
tolkade spelfilmer. Under 2021 har filmerna 
exponerats 212 000 gånger till användare på Youtube. 
Det är en nästan en fördubbling jämfört med före-
gående år då exponeringen var knappt 109 000. Antal 
gånger som besökarna har valt att titta på filmerna i 
den här kanalen har varit 8 000 gånger vilket är en 
ökning med 83 procent jämfört med 2020.

51 År 2019 strukturerade vi om vår Youtubekanal och i samband med det startade vi en 
särskild kanal för våra teckenspråksfilmer. Syftet var att göra det lättare att hitta och ta till 
sig den information man behöver.

Sociala medier
Under 2021 har vi fortsatt att vara aktiva på 
Facebook, Linkedin och Twitter. Vi får störst 
organisk spridning52 av vårt innehåll på Linkedin. 
Antal följare i våra sociala medier har också ökat, 
vilket framgår av tabell 12.

52 Organisk spridning innebär att ett inlägg sprids utan marknadsföring.

Vi använder oss av både av organiska och sponsrade 
inlägg53. Våra sponsrade inlägg har visats över 
5,4 miljoner gånger under 2021 (inklusive Snapchat).

53 Sponsrade inlägg är som annonserade inlägg som vi sprider genom marknadsföring. 
Organiska inlägg är inlägg som våra följare sprider.

Tabell 12. Antal följare i sociala medier

Kanal 2021 2020 2019
Facebook 9 655 9 436 8 867

Linkedin 9 322 6 691 3 580

Twitter 1 116 1 103 1 022

Facebook
Under 2021 fick vi över 1,1 miljoner visningar av 
våra sponsrade inlägg.54 Antalet följare ökade med 
drygt 200.

54 Denna siffra inkluderar även Instagram.

Vårt mest spridda organiska inlägg var en spelfilm 
som illustrerar hur trakasserier kan ta sig uttryck i 
högskolan. Inlägget fick över 4 900 visningar.

Det sponsrade inlägg som fick flest visningar riktade 
sig mot barn i åldrarna 13–16 år och informerade 
dem om deras rätt att inte bli diskriminerade i 
skolan. Inlägget fick 765 000 visningar.

Linkedin
Antalet följare ökade från cirka 6 700 till drygt 
9 300. Vi har fått över 660 000 visningar på våra 
sponsrade inlägg.

Det inlägg som fick störst organisk spridning var en 
kort spelfilm som illustrerar hur bristande 
tillgänglighet kan upplevas på restaurang av en 
person som använder rullstol. Inlägget fick över 
10 000 visningar.

Det sponsrade inlägg som fick flest visningar 
marknadsförde en kort film om repressalieförbudet 
och fick 69 000 visningar.

Twitter
Följarantalet ökade med ett tiotal följare och idag 
har vi drygt 1 100 följare. Vi har inte sponsrat några 
inlägg på Twitter under 2021.

Vår mest spridda tweet handlade om vår framgång 
i EU-domstolen där domstolen konstaterade att den 
som anser sig diskriminerad har rätt att få en 
domstolsprövning så länge motparten förnekar att 
diskriminering har skett. Den tweeten fick över 
3 700 visningar.
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Nyhetsbrev
Under 2021 startade DO ett digitalt nyhetsbrev som 
en ny extern kommunikationskanal. Syftet med 
nyhetsbrevet är att på ett resurseffektivt sätt skapa 
en direktkanal till DO:s målgrupper med intresse-
väckande och relevant innehåll, med målet att det 
ska leda till kunskap om vår verksamhet och stärka 
DO:s synlighet i de frågor vi verkar inom. Målet är 
också att nyhetsbrevet ska bidra till ökad trafik på 
do.se och på så sätt till större spridning av olika 
typer av information och verktyg. Nyhetsb revet 
utgör även en kanal för ombuds mannens budskap 
och synpunkter via en återkommande krönika. I 
juni gick det första nyhetsbrevet ut till våra 
målgrupper. Det ledde till att 800 anmälde sig som 
prenumeranter.

Press och media
Att Lars Arrhenius har tillträtt som ny ombudsman 
har återspeglats i medierapporteringen om DO. Det 
har framför allt under första halvåret varit fler som 

har velat tala specifikt med ombudsmannen, i 
specifika frågor men även för att skapa en bild av 
vem den nye ombudsmannen är och vad han vill 
göra inom ramen för uppdraget. Under året har 
Lars Arrhenius omnämnts i medierna vid cirka 
140 tillfällen.

Våra pressaktiviteter visas i tabell 13. Totalt under 
året fångades 712 artiklar av vår mediebevakare  
(i jämförelse med 878 under 2020). DO har under 
året skickat 13 egna pressm eddelanden, vilket är 
ungefär i nivå med antalet under 2020.

Tabell 13. Pressaktiviteter

Pressaktiviteter 2021 2020 2019
Skickade 
pressmeddelanden 13 15 6

Samtal från journalister 212 242 290

Publicerade artiklar om 
DO i media 712 878 1 600

Andel positiv eller neutral 
rapportering 93% 94% 94%
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Påverkan av Covid19pandemin
Covid-19-pandemin har också under 2021 påverkat 
karaktären på frågor vi får från media. Det har 
kommit många frågor som rör vaccinations-
programmet, krav på vaccinering eller 
vaccinations    bevis. När det handlar om krav på 
vaccinering eller vaccinationsbevis har det ibland 
varit med koppling till diskrimineringsgrund, men 
ofta utifrån en generell uppfattning att ett krav på 
vaccinering är orättvist mot personer som av olika 
anledning inte är vaccinerade.

DO:s remissvar på promemorian om vaccinations-
bevis som smittskyddsåtgärd har i vissa samman-
hang omnämnts i rapporteringen. En fråga som fick 
relativt stor uppmärksamhet var en kyrko-
församling som krävde vaccinering för att få delta i 
kyrkans körverksamhet för vuxna. Ett antal 
personer har uppmärksammat DO på detta. Flera 
medier har i sin rapportering särskilt följt hur DO 
har hanterat dessa uppgifter.

Frågor som fått uppmärksamhet 
Enskilda frågor som fått mycket uppmärksamhet 
under året är kanske främst domen mot Västra 
götalandsregionen, där tingsrätten konstaterade att 
regionen diskriminerade en man på ett sätt som 
har samband med etnisk tillhörighet när mannens 
akuta sjukdomstillstånd nedprioriterades.

Mycket stor uppmärksamhet har också DO:s 
tillsynsbeslut mot Försvarsmakten och Plikt- och 
prövningsverket fått. De gällde den automatiska 
uteslutningen av personer med adhd eller autism 
från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring. 
Även polisens efterföljande beslut att med 
hänvisning till de tillsynsbesluten ändra i reglerna 
för antagning till polisutbildningen 
uppmärksammades.

Andra frågor som har lett till medial 
uppmärksamhet är

• DN:s granskning som visade att många 
vårdgivare tillmötesgår vårdtagares krav på 
etnicitet vid val av bland annat läkare/
tandläkare samt Lars Arrhenius beslut att kalla 
regionerna till möte 

• domen mot en restaurang i södra Stockholm 
som vägrade att servera alkohol till en kvinna 
som använder rullstol

• regeringsuppdraget att DO ska kartlägga 
diskriminering som har samband med religion 
eller annan trosuppfattning

• nyheten att personuppgifter från DO:s 
webbformulär för tips och klagomål i vissa fall 
har överförts till, och lagrats på en 
tredjepartsleverantörs servrar

• Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) beslut 
att inleda tillsyn till följd av personuppgifts-
incidenten

• publiceringen av en rapport där forskare vid 
Karlstads universitet på uppdrag av DO 
djupintervjuat socialsekreterare om deras syn 
på vad som gör att socialtjänstens insatser 
skiljer mellan pojkar och flickor och beroende 
på etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.

Tre debattartiklar har publicerats under året:

• I Dagens Juridik den 16 april skrev Lars 
Arrhenius om domen i EU-domstolen som rörde 
en persons rätt att få ett diskriminerings mål 
prövat i domstol när motparten förnekar att 
diskriminering har skett och att domen innebär 
att diskrimineringsskyddet stärks.

• I anslutning till deltagandet i Mänskliga 
Rättighetsdagarna (MR-dagarna) skrev Lars 
Arrhenius tillsammans med Riksförbundet 
Attentions ordförande Anki Sandberg i 
Göteborgs-Posten den 7 december att 
föreställningar om normalitet utgör ett hinder 
för personer med funktionsnedsättning i 
arbetslivet, inte minst för personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

• Den 29 december skrev Lars Arrhenius i 
Dagens Nyheter om att DO ser att 
diskriminering i arbetslivet i samband med 
graviditet fortfarande är ett återkommande 
problem, trots att DO genom åren har drivit 
många sådana ärenden, och trots att Sverige 
har haft lagstiftning som förbjuder 
könsdiskriminering i över 40 år.
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Tre inriktningsområden 
avslutas
De tre inriktningsområden som DO har arbetat 
med under perioden 2017–2021 är

• arbetslivet

• bostadsmarknaden

• verksamhet inom socialtjänsten.

DO:s strategi inom dessa inriktningsområden var 
att synliggöra förhållanden på samhällelig och 
organisatorisk nivå som riskerar att leda till 
diskriminering av enskilda individer. Vi ville också 
bidra till att förändra förhållanden som riskerade 
att leda till diskriminering.

Inom varje inriktningsområde har vi fokuserat på 
ett antal problemområden som vi identifierat. 
Arbetet har genomförts i flera steg som byggde på 
och samspelade med varandra.

Utifrån de olika förutsättningar som råder inom 
varje inriktningsområde har vi genomfört insatser 
inom ett antal delprojekt och uppdrag. Vi har 
använt våra olika verktyg som tillsyn, utbildning, 
informationsinsatser och påverkansarbete i form av 
dialoger, skrivelser, debattartiklar med mera. 
Samtliga delprojekt och uppdrag har avslutats före 
eller under 2021.

Här nedan beskrivs vad vi har genomfört under 
2021 inom de tre inriktningsområdena.
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Inriktningsområde arbetsliv
Här följer en redovisning av årets arbete inom 
inriktningsområde arbetsliv som tar sikte på 
följande problemområden:

• Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om 
aktiva åtgärder.

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

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

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

Fler besökare till guide efter 
informationssatsning
DO:s digitala guide till aktiva åtgärder går igenom 
vad arbetsgivare behöver göra enligt lagen och ger 
exempel på hur ett arbete med aktiva åtgärder kan 
genomföras.

För att sprida kännedom om guiden har vi 
presenterat den i olika sammanhang, bland annat 
vid våra webbinarier för chefer, HR-ansvariga och 
fackliga organisationer.

Under hösten 2021 annonserade vi i sociala medier 
och i digitala nyhetstidningar särskilt inriktade på 
att nå chefer inom det privata näringslivet. Vi 
gjorde även mejlutskick till arbetsgivare.

Vi hade som mål att antalet besökare till guiden 
skulle öka med 5000. Kampanjen ledde till mer än 
dubbelt så många besök – närmare 12 000 klickade 
sig vidare till guiden.

Insatser inom arbetsliv – 
problemområde 2 och 3
Inom inriktningsområde arbetsliv, problemområde 
2 och 3, har DO genomfört insatser för att ta sig an 
problemområdet att arbetsgivare inte bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder enligt 
syftet med lagen. DO har genomfört insatser för att 
synliggöra förhållanden på samhällelig nivå som 
leder till eller riskerar att leda till diskriminering 
på individnivå i arbetslivet. Men syftet har också 
varit att förmå nyckelaktörer att beakta ett 
diskrimineringsperspektiv i beslut som påverkar 
förutsättningarna för arbetsgivares arbete med 
aktiva åtgärder.

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

Tabell 14. Kostnader för inriktningsområde arbetsliv (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning arbetsliv 2021 2020 2019
Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om aktiva åtgärder. 347 2 461 6 178

Arbetsgivare bedriver inte ett ändamålsenligt arbete enligt syftet med aktiva åtgärder. 6 629 6 533 7 987

Beslutsfattare inom arbetslivsområdet har inte tillräckliga kunskaper om vare sig 
lagstiftningen om aktiva åtgärder eller dess samband med annan arbetslivsrelaterad 
reglering.* - - -

Summa 6 976 8 994 14 165

*Arbetet med problemområde 3 slogs under 2019 samman med ett av projekten som bedrivs inom problemområde 2.
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DO-medarbetare och konsult förbereder 
webbinarium för statliga arbetsgivare om 
aktiva åtgärder.

DO har tagit fram rapporten ”Förebygga sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Vad visar forskning?” Det 
är en systematisk forsknings översikt som erbjuder 
kunskap om främjande och förebyggande arbete för 
att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Vi 
ser också att rapporten ska kunna ge vägledning 
och ny kunskap samt bidra till reflektioner och 
diskussioner som är till nytta för arbetstagare, 
HR-personal och arbetsgivare.

Forskningsöversikten omfattar 36 internationella 
forskningsartiklar som publicerades 2015–202055.

55 Det finns en del internationell forskning om det förebyggande arbetet, men ytterst 
begränsat med forskning i svensk kontext.

Sammanfattningsvis visar resultaten från 
forskningsartiklarna att det är viktigt att skapa ett 
klimat med nolltolerans mot sexuella trakasserier. 
Om arbetsplatsen har en kultur eller ett klimat som 
tillåter olika typer sexuella trakasserier såsom 
skämt, jargong, tafsande och anspelningar kan 
sexuella trakasserier få fritt spelrum. Att skapa en 
kultur som bygger på ömsesidig hövlighet och 
respekt är därför en nödvändig komponent i att 
förebygga sexuella trakasserier.

DO har samarbetat med Nationella sekretariatet för 
genusforskning och Kvinnsam vid Göteborgs 
universitet i arbetet med de systematiska 
sökningarna efter litteratur.
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Driva på nyckelaktörer för ett 
ändamålsenligt arbete
Under året har vi avslutat ett projekt som inleddes 
2018 och som syftat till att få

• arbetsgivare själva att bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder

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

Projektet har träffat strategiskt utvalda 
nyckelaktörer för att förbereda och sedan 
genomföra kunskapshöjande aktiviteter. Vi har 
vidare följt upp nyckelaktörernas fortsatta 
kunskapsbehov. Utifrån det har vi fortsatt att 
genomföra kunskapshöjande insatser. Projektet 
avslutades under 2021 med en slutredovisning som 
ska sammanfatta projektets arbete och slutsatser.

Under 2021 har arbetet fokuserat på kontakter och 
insatser i relation till Arbetsmiljöverket (AV), 
Arbetsmarknadsdepartementets partsråd, DO:s 
fackliga nätverk, Diversity Charter56, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt läns-
styrelserna i Stockholm och Örebro. Insatserna har 
till exempel inneburit att ge kunskapsstöd till de 
aktörer som behöver ta fram eller se över sin 
information om aktiva åtgärder. Projektet har 
också deltagit vid olika seminarier och utbildnings-
tillfällen om aktiva åtgärder, till exempel i regi av 
Diversity Charter Sweden och länsstyrelserna.

56 Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med 
mångfald i arbetslivet. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar 
aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt.

Tillsammans med AV har vi tagit fram en film om 
arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka 
sexuella trakasserier. Vi har också spridit filmen till 
viktiga målgrupper, bland annat genom nyhetsbrev 
och sociala medier.

Under hösten genomförde projektet två webbinarier 
för att öka arbetsgivares kunskaper och driva på 
arbetet med aktiva åtgärder. Ett var riktat till 
statliga arbetsgivare och det andra till arbetsgivare 
inom hotell- och restaurangbranschen. Båda 
webbinarierna sändes från DO:s lokaler. 
Sammanlagt deltog 120 personer som 
representerade både HR-handläggare och chefer. 
Under webbinarierna redogjorde DO för lagens 
krav. Denna programpunkt följdes av ett 
panelsamtal där branschföreträdare delade med sig 
av erfarenheter från det praktiska arbetet med 
aktiva åtgärder.
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Inriktningsområde bostad
Här följer en redovisning av årets arbete inom 
inriktningsområde bostad som tar sikte på följande 
problemområden:

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

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

Motverka diskriminering vid 
tillhandahållande av hyresbostäder
DO har under året inom inriktningsområde bostad 
arbetat för att motverka diskriminering vid 
tillhandahållande av hyresbostäder. Vi har i våra 
olika aktiviteter för att förändra och påverka haft 
stor nytta av den kunskap som vi tidigare har tagit 
fram inom projektet. Till exempel genom dialoger 
med civilsamhället, branschorganisationer, 
myndigheter och andra aktörer. På olika sätt har vi 
också ytterligare utvecklat vår kunskap inom 
området.

DO deltog på MR-dagarna i Uppsala 
Under våren deltog vi på Mänskliga Rättighets-
dagarna (MR-dagarna), vars tema denna gång var 
”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?” 
Forumet genomfördes på grund av covid-19-
pandemin helt digitalt.

Vi anordnade tre seminarier som alla på olika sätt 
handlade om diskriminering vid tillhandahållande 
av hyresbostäder: 

• ”Kan insatser mot segregation leda till 
diskriminering?

• ”Vad kan leda till diskriminering av 
bostadssökande?”

• ”Så förmedlar du bostäder utan att 
diskriminera”.

I de två förstnämnda seminarierna ingick ett 
panelsamtal där forskare och sakkunniga deltog. 
De tre seminarierna filmades och finns tillgängliga 
på do.se samt på DO:s Youtube-kanal för den som 
vill se seminarierna i efterhand.

Under våren gjorde vi två informationsinsatser om 
seminarierna. Det var ett mejlutskick riktat till 
företag som förvaltar och hyr ut bostäder57 och en 
artikel på do.se som DO:s första nyhetsbrev 2021 
länkade till.

57 Företagsregistret: branschkod ”uthyrning och förvaltning av bostäder”.

Tabell 15. Kostnader för inriktningsområde bostad (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning bostad 2021 2020 2019
Bristande transparens och förutsägbarhet i bostadsförmedlingssystemen.* 2 580 4 440 2 461

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

till diskriminering 
 • dels att hyresvärdar tillämpar uthyrningspolicyer och/eller uthyrningskriterier 

på ett diskriminerande sätt.* - - -

Bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder.** - - -

Summa 2 580 4 440 2 461

*Sedan 9 januari 2018 genomförs insatser inom projektet ”Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder”. Projektet driver 
förhållanden inom både problemområde 1 och 2 mot inriktningsområdets önskade läge. Kostnader för projektet redovisas under 
problemområde 1.
**Under 2018 slutförde vi arbetet för att motverka bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder.
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DO-medarbetare i webbinarium om 
diskriminering vid tillhandahållande av 
hyresbostäder under MR-dagarna i Uppsala.

Till MR-dagarna tog vi även fram två faktablad som 
riktar sig till hyresvärdar: 

• ”Uthyrning av bostäder utan diskriminering” 
– en sammanfattning av förbudet mot 
diskriminering inom bostadsområdet.

 • ”Vad du som hyresvärd kan göra för att 
förebygga diskriminering” – ett faktablad med 
tips för hur hyresvärdar kan förebygga 
diskriminering.

Kontakt med utredning och departement 
Vi har träffat utredningen ”En socialt hållbar 
bostadsförsörjning” och lämnat synpunkter på 
utredningens arbete utifrån ett diskriminerings-
perspektiv. Till utredningen har vi även lämnat 
olika skriftliga underlag om diskriminering på 
bostads marknaden, som våra analyser av inkomna 
anmälningar till DO och en promemoria om 
uthyrningskriterier och diskriminering.

Under året träffade vi den dåvarande bostads
ministern Märta Stenevi och medarbetare i 
Regerings kansliet för att redogöra för DO:s kunskap 
om diskriminering på hyresbostadsm arknaden.

Dialoger med civila samhället
Under hösten 2021 har vi haft dialog med 
Pensionärernas riksorganisation (PRO), muslimska 
organisationer och bostadsförmedlingarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyten. Vi har också löpande kontakt 
med antidiskrimineringsbyråer och andra aktörer i 
DO:s kontaktnätverk.

Kontakter med myndigheter 
Vi har samrått med Boverket kring deras regerings-
uppdrag som resulterade i rapporten ”Risk för 
diskriminering och hinder för etablering på 
bostads marknaden”. DO framförde synpunkter på 
rapporten i en skrivelse till myndigheten. Under ett 
uppföljande möte medgav Boverket att de gjort för 
långtgående diskrimineringsr ättsliga bedömningar 
i sin rapport, och att de planerade att göra en 
rättelse. Båda myndigheterna lyfte fram att den 
ömsesidiga relationen är viktig och att olika 
åtgärder ska genomföras för att stärka den.

Vi har också upprätthållit våra kontakter med 
Delegationen mot segregation under året.
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Vi har fortsatt att fördjupa vår kunskap
Den kunskap vi får genom anmälningar är 
betydelsefull för att identifiera och förstå hur 
företeelser i samhället kan riskera att leda till 
diskriminering av individer på bostadsmarknaden.

Vi har därför under året ställt samman samt både 
kvantitativt och kvalitativt analyserat de omkring 
67 anmälningar, tips och klagomål om 
diskriminering inom samhällsområde bostad som 
kom in till DO 2020.58

58 DO:s diarienummer LED 2017/525.

Vi har ställt samman en rapport59 som redogör för 
kunskapsläget när det gäller olika aspekter av 
diskriminering på hyresbostadsmarknaden. 
Rapporten fokuserar på hur utformning och 
tillämpning av bostadsförmedlingssystem och 
uthyrningskriterier kan bidra till diskriminering.  
I rapporten föreslår vi också ett antal åtgärder för 
att uppnå en förändring i riktning mot en bostads-
marknad fri från diskriminering.

59 DO:s diarienummer LED 2017/525.

Insatser för att sprida vår digitala 
guide för hyresvärdar
Under 2021 har vi genomfört ett antal 
kommunikations insatser om vår digitala guide 
”Din guide mot diskriminering vid uthyrning av 
bostad”60, som vi lanserade i slutet av 2020.

60 https://diskriminering-bostad.do.se/.

En av dessa insatser var två annonskampanjer på 
Linkedin, riktad till anställda hos över 80 olika 
privata och kommunala hyresvärdar. Storleken på 
målgruppen var 16 000 personer. Annonserna, som 
länkade vidare till guiden, fick nästan 29 000 
visningar och drygt 550 länkklick.

Vi har också gjort ett mejlutskick riktat till företag 
som förvaltar och hyr ut bostäder61. Totalt gick 
mejlet till drygt 1 600 mejladresser och omkring 
var fjärde mottagare öppnade mejlet. Av dessa var 
det drygt 80 mottagare som klickade sig vidare till 
guiden. Information om guiden fanns också med i 
DO:s nyhetsbrev.

61 Företagsregistret: branschkod ”uthyrning och förvaltning av bostäder”.

Vi presenterade även guiden under ett av våra 
seminarier under vårens MR-dagar.

Fram till och med september 2021 kan vi se att 
guiden har omkring 2 000 användare. Av dem var 
det 600 som kom från våra annonser i sociala 
medier och drygt 200 kom från andra sajter som 
do.se och fastighetsagarna.se. Vårt nyhetsbrev 
lockade cirka 200 nya användare.

Covid19pandemin påverkade 
verksamheten 
Covid-19-pandemin har påverkat vårt arbete även 
2021. Planerade fysiska möten med olika aktörer 
fick så långt det varit möjligt genomföras digitalt.

Det var dock två större satsningar som vi inte 
kunde genomföra på grund av den pågående 
pandemin. Det gäller de rättighetsbaserade 
utbildningar för civila samhället som vi planerat att 
genomföra i tre kommuner. Det handlar också om 
det stora forum – nationell plattform för dialog – 
som DO skulle arrangera för att bidra till att 
etablera ett diskrimineringsperspektiv på frågor 
som rör tillhandahållande av hyresbostäder. Vi 
ville också skapa dialog om både problem och 
lösningar utifrån ett diskrimineringsperspektiv 
mellan olika aktörer på bostadsmarknaden.

https://diskriminering-bostad.do.se/
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Inriktningsområde socialtjänst
Årets arbete inom inriktningsområde socialtjänst 
har avgränsats till följande problemområde:

• Att det förekommer skillnader i insatser och
behandling av barn och unga som kan utgöra
diskriminering när det gäller

– skillnader mellan flickor och pojkars
möjlighet till vård

– tillgång till olika frivilliga insatser.62

62 Sedan december 2020 genomförs arbetet inom problemområdena 1 och 2 samlat inom 
ramen för projekt Diskriminering inom samhällsområdet socialtjänst. Kostnader för hela 
projektet kommer från december 2020 redovisas under problemområde 2.

Covid19pandemin påverkade 
årets arbete 
Arbetet inom inriktningsområde socialtjänst har i 
stor utsträckning påverkats av restriktionerna 
under den pågående pandemin. Det har inte varit 
möjligt att genomföra flera av de insatser som vi 
planerat för att utveckla kunskap inom de olika 
problemområdena. Det handlar främst om den 
fördjupade dialogen med civilsamhället, då denna 
inte lämpar sig att genomföra digitalt.

Forskningsrapport om skillnader 
i insatser i verksamhet inom 
socialtjänsten
I december publicerade vi rapporten ”Skillnader 
som kan utgöra risk för diskriminering? En 
kvalitativ studie om faktorer som påverkar 
socialsekreterares bedömningar och beslut inom 
den sociala barn- och ungdomsvården.” 

För att utveckla kunskap om skillnader i 
verksamhet inom socialtjänsten hade DO 2019 gett 
forskare vid Karlstad universitet i uppdrag att 
genomföra en fördjupad intervjustudie med 
socialsekreterare. Syftet med studien var att 
undersöka och identifiera faktorer som kan påverka 
bedömningen av barnets behov och innebära 
osakliga skillnader i tillgång till insatser. Ytterligare 
kunskap om sådana faktorer behövs bland annat 
för att DO ska kunna avgöra om de identifierade 
skillnaderna kan utgöra risk för diskriminering.

Tabell 16. Kostnader för inriktningsområde socialtjänst (tkr)

Kostnader per problemområde inom inriktning socialtjänst 2021 2020 2019
Att det förekommer skillnader i insatser och behandling av barn och unga som kan 
utgöra diskriminering när det gäller 

• skillnader mellan flickor och pojkars möjlighet till vård
• tillgång till olika frivilliga insatser* 60 1 581 1 443

Att det inom socialtjänsten förekommer att man vid 
• utredning av föräldraförmåga
• utredning av placering i familjehem
• vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar

inte tillämpar individuell prövning och bedömning vilket utgör risk för 
diskriminering.* 596 1 074 2 914

Brister i skyddets omfattning.** - - 145

Summa 656 2 655 4 502

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



Främjande

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 68

Av studien framgår att socialtjänstens kompetens, 
resurser och förhållningssätt kan gynna vissa 
grupper och missgynna andra. Det framkommer 
också att socialsekreterares föreställningar om kön, 
ålder, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning 
kan påverka individens tillgång till socialtjänstens 
insatser. För att alla barn ska få samma tillgång till 
stöd och skydd – oavsett kön, ålder, etnisk 
tillhörighet och funktionsnedsättning – slår 
rapporten fast att det behövs en rad olika 
anpassningar i socialtjänstens utredningsarbete.

I intervjuerna som forskarna genomfört med 
socialsekreterarna lyfter även socialsekreterarna 
själva att det finns ett behov av kunskap om vad 
diskriminering innebär och hur diskriminering kan 
motverkas.

I samband med att DO publicerade rapporten 
intervjuades både ombudsmannen och en av 
forskarna i Sveriges Radios Ekot. Rapportens 
resultat spreds även i andra medier.
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Bedömning av DO:s 
främjande verksamhet 
DO har under året börjat att ställa om sitt 
främjande arbete i linje med den nya inriktningen 
för verksamheten. En viktig del har varit att 
fokusera på att utveckla, synliggöra och rapportera 
kunskap om förekomst av diskriminering och 
hinder för lika rättigheter och möjligheter. Vi har 
sammanställt ett antal olika rapporter och genom 
dem synliggjort problemområden inom olika 
samhällsområden. I rapporterna har vi också lyft 
fram kunskap om främjande och förebyggande 
arbete mot diskriminering. De kunskapssamman-
ställningar som vi tagit fram ger oss en grund för 
fortsatt arbete mot diskriminering inom olika 
samhällsområden. Vi bedömer också att de 
sammantaget har bidragit till både rättighets-
bärares och skyldighetsbärares medvetenhet om 
förekomst av diskriminering och insatser för att 
motverka diskriminering och främja allas lika 
rättigheter och möjligheter.

Centralt i vårt främjande arbete är dialog med 
företrädare för organisationer i civilsamhället samt 
med myndigheter och andra skyldighetsbärare. 
Under året har vi, trots de begränsningar som 
restriktionerna till följd av den pågående pandemin 
medfört, intensifierat arbetet med olika former av 
dialog. Dialog är en förutsättning för ömsesidigt 
utbyte av kunskap. De insatser som gjorts under 
året, genom möten med organisationer och 
myndigheter, har inneburit en allt större kontakt-
yta och därmed ökade förutsättningar att i 
främjande syfte sprida kunskap om skyddet mot 
diskriminering och att utveckla kunskapen om 
förekomst av diskriminering.

De planer som vi tagit fram för att återkommande 
rapportera om förekomst av diskriminering och 
kontinuerligt ha dialog med civilsamhället bedömer 
vi ytterligare kunna stärka vårt fortsatta främjande 
arbete i linje med den nya inriktningen.

Parallellt med att utveckla vårt främjande arbete 
enligt den nya inriktningen har vi under året 
genomfört vissa insatser inom DO:s tre 
inriktningsområden – arbetsliv, bostad och 
socialtjänst. Vi har också avslutat och slut-
rapporterat dem. Bedömningen nedan av arbetet 
inom inriktningsområdena gäller därför hela den 
period som arbetet med inriktningarna pågått 
(2017–2021).

Arbetsliv
För att arbetsgivare ska bedriva ett ändamålsenligt 
arbete med aktiva åtgärder behövs insatser för att 
på olika sätt synliggöra förhållanden på samhällelig 
nivå som leder till, eller riskerar att leda till, 
diskriminering på individnivå. Diskriminerings-
perspektivet behöver också beaktas vid de beslut 
som kan påverka förutsättningarna för arbets-
givares arbete med aktiva åtgärder. DO bedömer att 
insatserna inom inriktningsområde arbetsliv 
sammantaget har stärkt vår och andra aktörers 
kunskap om vilka hinder det kan finnas för att 
bedriva ett ändamålsenligt arbete med aktiva 
åtgärder.

Att det blivit tydligare var hindren finns har också 
gjort det möjligt att rikta insatser till de aktörer 
som vi bedömer kan undanröja dessa hinder. DO 
har genomfört informations- och kunskaps-
utvecklande insatser, till exempel om DO:s digitala 
guide för arbetsgivare, webbinarier riktade till 
arbetsgivare och den vägledande forsknings-
översikten om förebyggande arbete mot sexuella 
trakasserier. Vi har även haft fördjupade kontakter 
med centrala nyckelaktörer som vi bedömer kan 
påverka utvecklingen av hur arbetsgivare arbetar 
med aktiva åtgärder. Sammantaget bedömer vi att 
våra olika insatser och kontakter har lett till att fler 
arbetsgivare och beslutsfattare inom arbetslivs-
området känner till att lagen finns och har 
grundläggande kunskaper om vad den innebär. Det 
visas bland annat i att mer kunskap efterfrågas 
både i form av direkt stöd från DO:s handläggare 
och genom DO:s stödmaterial.
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Bostad
Olika kunskapsutvecklande insatser har varit 
fokus i arbetet inom inriktningsområde bostad. 
Det har handlat om dialog med företrädare för 
civils amhället, branschorganisationer, forskare 
och myndigheter. Syftet har varit att ta del av 
berördas erfarenheter och att bidra till ökad 
kunskap. De insatser som vi gjort för att sprida vår 
digitala guide för hyresvärdar, de samråd och 
möten med andra myndigheter som vi genomfört 
och vår medverkan i olika sammanhang har också 
bidragit till att synliggöra förekomsten av 
diskriminering på bostadsmarknaden. Detta 
resultat, att vi synlig gjort att diskriminering 
förekommer på bostads marknaden, är särskilt 
viktigt, då samhällsområde bostad i stort är 
oreglerat och det är svårt att upptäcka 
diskriminering på hyres marknaden. Vi kan också 
konstatera att både antalet frågor till vår 
upplysningstjänst och antalet anmälningar som 
rör samhällsområde bostad också har ökat under 
de senaste åren, parallellt med arbetet inom 
inriktningsområdet.

Den rapport som DO sammanställt redogör för 
kunskapsläget när det gäller olika aspekter av 
diskriminering på hyresbostadsmarknaden. 
Rapporten beskriver hur utformning och 
tillämpning av bostadsförmedlingssystem och 
uthyrningskriterier kan leda till diskriminering. I 
rapporten föreslår vi också ett antal åtgärder för 
att uppnå en förändring i riktning mot en bostads-
marknad fri från diskriminering. Rapporten har 
överlämnats till regeringen tillsammans med en 
skrivelse om de lagförslag som lyfts fram i 
rapporten. Sammantaget är vår bedömning att 
förutsättningarna att nå önskat läge – en bostads-
marknad fri från diskriminering – har ökat genom 
det arbete som bedrivits inom inriktningsområde 
bostad.

DO-medarbetare
håller upp rapporten 
Diskriminering vid 
tillhandahållande av 
hyresbostäder.

Socialtjänst
Arbetet inom inriktningsområde socialtjänst har i 
stor utsträckning påverkats av rådande 
omständigheter i och med den pågående 
pandemin. Det har medfört att några av de 

insatser som vi planerat för under året inte har 
kunnat genomföras, däribland de dialogmöten som 
vi planerat och förberett med representanter och 
organisationer i civilsamhället. Kunskapsutbyte 
och dialog med civilsamhället är en central del i 
arbetet mot diskriminering i verksamhet inom 
socialtjänst, där fysiska möten närmast är en 
förutsättning för en framgångsrik dialog. DO gör 
dock bedömningen att de dialoger med civil-
samhället som vi har senarelagt kommer att kunna 
genomföras inom ramen för DO:s kontinuerliga 
dialog med civilsamhället.

Den rapport som DO publicerade i december visar 
på förekomst av skillnader i insatser i verksamhet 
inom socialtjänsten och att det finns risk för att 
vissa skillnader kan ha samband med 
diskriminering. DO bedömer att rapporten har 
uppfyllt sitt syfte, att identifiera faktorer som kan 
påverka bedömningen av barnets behov och 
innebära osakliga skillnader i tillgång till insatser. 
Dessutom gör vi bedömningen att resultaten i 
rapporten har fått en bra spridning och genererat 
ett stort intresse bland olika yrkeskategorier och 
aktörer i samband med lanseringen. DO kommer 
under 2022 genomföra ytterligare insatser för att 
sprida rapportens innehåll. Vi bedömer också att 
studien kommer att utgöra ett viktigt underlag för 
vårt fortsatta arbete mot diskriminering inom 
samhällsområde socialtjänst.
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Övriga uppdrag och insatser

Regeringsuppdrag och 
återrapporteringskrav

Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck
Enligt regleringsbrevet för 2021 ska DO i egenskap 
av strategisk myndighet för hbtq-personers63 lika 
rättigheter och möjligheter redovisa de insatser 
som myndigheten genomfört inom ramen för 
uppdraget samt en bedömning av uppnådda 
resultat. DO ska även redovisa vilka insatser som 
har koordinerats och genomförts tillsammans med 
övriga hbtq-strategiska myndigheter. Här följer vår 
redovisning enligt detta återrapporteringskrav.

63 I DO:s regleringsbrev för år 2021 används begreppet hbtq. Den 21 januari 2021 kom 
regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Därför 
använder vi begreppet hbtqi i redovisningen.

Ett integrerat perspektiv  
i verksamheten
I DO:s uppdrag ingår att verka för att 
diskriminering som har samband med sexuell 
läggning samt könsidentitet eller könsuttryck inte 
förekommer i samhället. De insatser som 
reglerings brevet ställer krav på att återrapportera 
sammanfaller därför med insatser som vi genomför 
inom vårt uppdrag.

Här följer exempel från årets arbete.

Dialog med hbtqiorganisationer  
ger oss kunskap
För att skapa kontakt och inleda en dialog bjöds 
under våren olika hbtqi-organisationer in till ett 
dialogmöte. Ombudsmannen berättade om DO och 
gav exempel från vårt arbete som särskilt rör hbtqi-
området. Organisationerna informerade om sina 
verksamheter och aktuella frågor. Ombudsmannen 
lyssnade, betonade civilsamhällets roll i arbetet 
mot diskriminering och uttryckte sin önskan om en 
fortsatt och kontinuerlig dialog.

I nätverket med hbtqi-strategiska myndigheter har 
vi en gemensam återkommande dialog med hbtqi-
organisationer.

Samverkan med strategiska 
myndigheter
Nätverket för de myndigheter som regeringen 
utsett till så kallade strategiska myndigheter64 har 
fortsatt sin samverkan under året. DO har 
medverkat i två av nätverkets möten, varav i ett 
även hbtqi-organisationer från civilsamhället 
deltog. Syftet med detta var att ömsesidigt utbyta 
information och kunskap samt att identifiera 
möjligheter till gemensam kunskapsspridning och 
andra främjande insatser.

64 Regeringen har utsett elva myndigheter till hbtqi-strategiska myndigheter. Utöver DO är 
det Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, 
Migrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd 
och Statens skolverk.

Utöver det ömsesidiga kunskaps- och 
informationsutbytet har myndighetsnätverket lagt 
fokus på den nya handlingsplanen för hbtqi-
personers lika rättigheter och möjligheter som 
regeringen beslutade om i början av året.
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Vid nätverksträffarna har DO särskilt tagit upp 
situationen för personer med intersexvariation. 
Tillsammans med Folkhälsomyndigheten (FHM) 
initierade och genomförde vi också ett kunskapss-
eminarium för nätverkets myndigheter. 
Seminariets fokus var personer med 
intersexvariation.

Konferens gav stöd i skolans arbete
I början av året arrangerade DO tillsammans med 
Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) den digitala 
konferensen ”Så leder du hbtq-arbetet i förskola 
och skola”. Den gemensamma konferensen riktade 
sig till rektorer, skolchefer och skolhuvudmän över 
hela landet. Syftet var att stärka deltagarnas arbete 
för barns och elevers lika rättigheter och 
möjligheter – oavsett sexuell läggning, köns-
identitet eller könsuttryck. Konferensen blev snabbt 
fulltecknad och totalt deltog 300 personer.

Förmedlat kunskap och erfarenheter  
till andra myndigheter
Vi har under året också bidragit till andra 
myndigheters arbete som rör hbtqi-frågor.

DO ingår i en referensgrupp knuten till det 
regeringsuppdrag som Myndigheten för arbets-
miljö kunskap har, som gäller att inhämta och ställa 
samman kunskap om hbtq-personers arbetsmiljö. I 
referensgruppen har vi bidragit med kunskap om 
diskrimineringslagen och dess betydelse för hbtq-
personers arbetsmiljö. Vi har också förmedlat 
information om såväl svensk som internationell 
forskning på området.

DO har också blivit intervjuat av Statskontoret i 
samband med deras regeringsuppdrag om att 
analysera och föreslå en långsiktigt hållbar 
organisation för samordning och uppföljning av 
myndigheternas arbete med hbtqi-personers lika 
rättigheter och möjligheter.

Vi utövar tillsyn och driver process
Här redogör vi för två ärenden som rör 
diskriminering som har samband med 
diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och 
könsuttryck samt sexuell läggning.

Klinik nekade transperson konsultation  
utan individuell bedömning
DO konstaterar i ett tillsynsbeslut att det var en 
överträdelse av diskrimineringsförbudet när en 
klinik nekade att ta emot en kvinna för en 
konsultation inför ett byte av bröstimplantat. 
Kvinnan är transperson och föddes som man. 
Kliniken hänvisade i sitt beslut enbart till kvinnans 
kön utan att göra en individuell bedömning.65

65 Läs mer under avsnitt ”Tillsynsbeslut”, sidan 31.

Diskriminering när studio avbokade kund 
Varbergs tingsrätt konstaterade i en dom att det var 
diskriminering när ett företag som erbjuder musik-
produktionstjänster avbokade en musiktjänst med 
hänvisning till att den aktuella kunden var 
homosexuell. Domstolen dömde därför företaget att 
betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning 
till anmälaren.66

66 Läs mer under avsnitt ”Processer, domar och förlikningar”, sidan 23.
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Internationella seminarier har ökat  
vår kunskap
Inom ramen för DO:s internationella nätverk har vi 
deltagit i tre seminarier, som alla bidragit till att 
öka vår kunskap om rättigheter för och 
diskriminering av hbtqi-personer:

• Vid ”Equinet Roundtable on Implementing the 
EC LGBTIQ Strategy” diskuterades bland annat 
vilken roll likabehandlingsorgan kan ha i 
genomförandet av EU-kommissionens hbtqi-
strategi, som är den första i sitt slag. Hur 
likabehandlingsorgan kan samverka med civils-
amhället och andra nationella och europeiska 
institutioner i detta avhandlades också.

• Europarådets årliga seminarium för lika-
behandlings organ hade i år fokus på att främja 
och skydda hbtqi-personers rättigheter. Under 
seminariet ”Joining Forces to Promote and 
Protect the Human Rights of LGBTI Persons” 
utbytte olika aktörer erfarenheter – lika-
behandlings organ, Europarådet och 
organisationer i civilsamhället. Hur dessa 
aktörer kan samverka för att stärka hbtqi-
personers rättigheter avhandlades också.

• Det nordiska seminariet ”LGBTI People’s Safety 
and Well-being – Good Practices in the Nordics 
arrangerades inom ramen för det finska 

Öka kunskapen om och driva på  
arbetet med aktiva åtgärder
Vi har genomfört olika insatser gentemot 
arbetsgivare för att öka kunskaperna om och driva 
på arbetet med aktiva åtgärder. I arbetet med 
aktiva åtgärder ingår att förebygga och motverka 
diskriminering som har samband med sexuell 
läggning samt könsidentitet eller könsuttryck.

Under hösten arrangerade vi två webbinarier, ett 
för statliga arbetsgivare och ett annat för arbets-
givare inom hotell- och restaurang branschen.67

67 Läs mer under avsnitt ”Tre inriktningsområden avslutas”, sidan 63.

Vi genomförde också en informationssatsning med 
mejlutskick och annonser i sociala medier för att 
uppmärksamma fler arbetsgivare på vår digitala 
guide om aktiva åtgärder i arbetslivet.68

68 Läs mer under avsnitt ”Tre inriktningsområden avslutas”, sidan 61.

Bedömning
Genom att fatta tillsynsbeslut i ett ärende samt 
väcka talan i ett annat har DO bidragit till att öka 
kunskapen om förekomsten av diskriminering 
som har samband med könsöverskridande 
identitet eller uttryck och sexuell läggning. DO 
har också bidragit till upprättelse för den individ 
som utsatts för diskriminering.

Dialogen med organisationer inom civil-
samhället har gett oss fördjupad kunskap om 
förhållanden som rör diskriminering. Vi har 
också ökat vår kunskap genom att delta i 
internationella webbinarier. I nätverksträffar 
med de andra strategiska myndigheterna har vi 

fortsatt att utveckla och sprida kunskap om olika 
förhållanden som påverkar livsvillkoren för 
personer med intersexvariation.

Med våra riktade insatser gentemot arbetsgivare 
har vi ökat kunskapen om och drivit på arbetet 
med aktiva åtgärder. Den digitala konferensen ”Så 
leder du hbtq-arbetet i förskola och skola”, som vi 
arrangerade tillsammans med Skolverket och 
Myndigheten för ungdoms- och civil samhälles-
frågor (MUCF), bidrog till att stärka deltagarnas 
arbete för barns och elevers lika rättigheter och 
möjligheter – oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.
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Kunskapslyft för barnets 
rättigheter
Enligt regleringsbrevet för 2021 ska DO ingå i 
regeringens Kunskapslyft för barnets rättigheter. 
Uppdraget består av två delar. Det handlar om att 
göra en analys av vilket behov DO har vad gäller att 
utveckla hur vi praktiskt tillämpar FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen) i vår 
verksamhet. Det handlar även om att utifrån 
analysen förbättra den praktiska tillämpningen av 
barnkonventionen inom ramen för vårt uppdrag.

Under 2021 har vi genomfört ovan nämnda 
behovsanalys och utifrån resultatet av den tagit 
fram och beslutat om en åtgärdsplan, som bland 
annat omfattar bland annat följande åtgärder:

• Fördjupad analys om tillämpning av 
barnkonventionen på DO, genom

– plan för arbetet med anmälningar, tips, 
klagomål, tillsyn och process

 plan för det främjande och förebyggande 
arbetet.

–

• En analys av och ställningstagande till på 
vilket sätt vi kan möta och samtala med barn.

• Översyn och vid behov uppdatering av 
relevanta styrdokument.

• Produktion av kommunikationsmaterial som 
på ett målgruppsanpassat sätt (till barn och 
unga) berättar om DO och DO:s verksamhet.
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Vi har genomfört en gemensam utbildningsinsats 
om barnkonventionen för våra medarbetare genom 
föreläsningen ”Om kunskapslyftet för barnets 
rättigheter och Barnkonventionen, barnsyn och 
barnrättsperspektiv” med en extern föreläsare. Vi 
har också påbörjat produktion av kommunikations-
material. Resterande åtgärder i planen genomförs 
under 2022. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen senast den 1 mars 2022.

Lägesbeskrivning 
av situationen för 
intersexpersoner ur ett 
diskrimineringsperspektiv
I regleringsbrevet för 2021 fick DO i uppdrag av 
regeringen att göra en lägesbeskrivning av 
situationen för intersexpersoner ur ett 
diskrimineringsperspektiv. Uppdraget är en del av 
regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika 
rättigheter och möjligheter.

Utöver att inhämta information från rapporter, PM, 
artiklar och andra skrivelser har ett antal dialoger 
genomförts med relevanta organisationer inom 
civilsamhället, myndigheter och andra offentliga 
aktörer. Mötena ägde rum hösten 2021 och 
innefattade bland annat organisationerna RFSL, 
RFSU, Intersex Sverige, Svenska Klinefelternät-
verket, Riksföreningen CAH, och Svenska 
Turnerföreningen. I dialogen med offentliga aktörer 
har DO fört samtal med representanter för statliga 
myndigheter som, utifrån sina respektive uppdrag, 
kan ha kunskap i frågor som rör personer med 
intersexvariation. DO har också tagit del av 
forskning på område 

Rapporten om intersexpersoners livsvillkor 
färdigställs under våren 2022. Senast den 1 mars 
2022 ska uppdraget återrapporteras till regeringen.

Utveckla kunskap om 
diskriminering som har 
samband med religion eller 
annan trosuppfattning
I oktober 2021 gav regeringen DO ett uppdrag om 
att utveckla kunskap om diskriminering som har 
samband med religion eller annan trosuppfattning.

Uppdraget består av två delar. Den första delen 
handlar om att DO ska sammanställa och analysera 
anmälningar om diskriminering som har samband 
med religion eller annan trosuppfattning och hur 
denna diskriminering samspelar med 
diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. Den andra delen handlar om att ta 
fram ett kunskapsunderlag om vilka utmaningar 
och hinder som människor möter när de utövar sin 
religion eller är synliga i sin religion.

Inom ramen för uppdraget ska DO föra dialog med 
relevanta civilsamhällesorganisationer och 
inhämta synpunkter och erfarenheter från 
Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för stöd 
till trossamfund. Den första delen av uppdraget 
delredovisas senast 1 mars 2022 och uppdraget ska 
slutredovisas senast 1 juni 2022.69

69 DO:s diarienummer LED 2021/510.

Uppdrag att fortsatt 
ta emot personer med 
funktionsnedsättning för 
praktik 
I regeringsuppdraget att fortsatt ta emot personer 
med funktionsnedsättning för praktik i staten ska 
DO, precis som andra myndigheter, ställa praktik-
platser till förfogande åt Arbetsförmedlingen 
(AF).70

70 DO:s diarienummer LED 2020/523.

I uppdraget om praktikanter utgår vi både från 
verksamhetens behov och våra möjligheter att ta 
emot praktikanter på ett bra sätt. På grund av 
pandemin som medfört omfattande hemarbete har 
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vi inte haft möjlighet att ställa praktikplatser till 
AF:s förfogande under 2021. För att kunna ta emot 
praktikanter på ett bra sätt är vår bedömning att 
såväl praktikanter som handledare, chefer och 
övriga medarbetare behöver vara på plats på 
kontoret i en större omfattning än som varit möjligt 
under 2021. Vi samordnar arbetet i detta uppdrag 
med ”Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända 
arbetssökande för praktik”71.

71 DO:s diarienummer LED 2021/147.

Uppdrag att fortsatt ta emot 
nyanlända arbetssökande för 
praktik
I regeringsuppdraget att fortsatt ta emot nyanlända 
för praktik i staten ska DO, precis som andra 
myndigheter, ställa praktikplatser till förfogande åt 
AF.72

72 DO:s diarienummer LED 2021/147.

I uppdraget om praktikanter utgår vi både från 
verksamhetens behov och våra möjligheter att ta 
emot praktikanter på ett bra sätt På grund av 
pandemin som medfört omfattande hemarbete har 
vi inte haft möjlighet att ställa praktikplatser till 
AF:s förfogande under 2021. För att kunna ta emot 
praktikanter på ett bra sätt är vår bedömning att 
såväl praktikanter som handledare, chefer och 
övriga medarbetare behöver vara på plats på 
kontoret i en större omfattning än som varit möjligt 
under 2021. Vi samordnar arbetet i detta uppdrag 
med ”Uppdrag att fortsatt ta emot ta emot personer 
med funktionsnedsättning för praktik”73.

73 DO:s diarienummer LED 2020/523.

Uppdrag att vidta ytterligare 
åtgärder för att öka andelen 
anställda som arbetar hemifrån
Regeringen hade i slutet av föregående år, den 
22 december 2020, uppdragit åt de statliga 
myndigheterna att säkerställa att endast arbets-
tagare vars fysiska närvaro var nödvändig för att 
kunna bedriva verksamheten skulle befinna sig i 
myndighetens lokaler. Detta skulle gälla till och 
med den 24 januari 2021, men förlängdes sedan  
till den 7 februari.

I uppdraget ingick också att myndigheterna skulle 
vidta ytterligare åtgärder för att, fram till den 1 juli 
2021, göra det möjligt att så många som möjligt av 
de anställda kunde arbeta hemifrån. Dessutom 
skulle myndigheter med fler än tio anställda under 
perioden från den 1 januari 2021 till och med den 
30 juni 2021 månadsvis till Arbetsgivarverket 
redovisa hur stor andel av respektive myndighets 
anställda som arbetade hemifrån.74

74 DO:s diarienummer LED 2020/557.

Den uppskattade andelen anställda på DO som 
arbetade hemifrån under denna period var i 
genomsnitt 97 procent.

Uppdrag om att möjliggöra 
arbete hemifrån vid statliga 
myndigheter
I slutet av 2021 uppdrog regeringen på nytt åt 
statliga myndigheter att säkerställa att endast 
arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för 
att kunna bedriva verksamhet befinner sig i 
myndighetens lokaler. 75 När regeringen den 
22 december beslutade om att ändra uppdraget att 
arbeta hemifrån gick DO över till att endast arbets-
tagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att 
kunna bedriva verksamheten ska befinna sig på 
kontoret.

75 DO:s diarienummer LED 2021/606.
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Tillsyn med anledning av 
personuppgiftsincident
Analysverktyget Hotjar76 fanns installerat på DO:s 
webbplats till och med den 18 september. Hotjar är 
ett verktyg som används i syfte att kunna optimera 
och förbättra funktionaliteten på webbplatsen. 
Verktyget var aktiverat på hela DO:s webbplats, 
inklusive på de webbsidor där besökaren via ett 
webbformulär kunde lämna tips- och klagomål. 
Med hänsyn till DO:s verksamhet är det sannolikt 
att det har förekommit känsliga personuppgifter i 
de ifyllda och färdigställda anmälningarna.

76 Företaget Hotjar Ltd har sitt huvudsäte på Malta. 

Fredagen den 17 september uppmärksammades DO 
på att det sannolikt fanns säkerhetsbrister i 
verktyget. DO vidtog omedelbara åtgärder parallellt 
med felsökning- och utredningsarbete. Det innebar 
att både webbformulär och analysverktyg stängdes 
ner inom 48 timmar.

Den 19 september bekräftades det att slumpmässigt 
urval av information skickats ej anonymiserad men 
säkert till den betrodda avtalsparten Hotjar Ltd.

DO ser mycket allvarligt på den inträffade 
incidenten och anmälde det inträffade som en 
personuppgiftsincident till Integritetsskydds-
myndigheten (IMY) den 20 september.

IMY meddelade den 6 oktober sitt beslut om att 
inleda tillsyn mot DO. Tillsynen förväntas avslutas 
under juni 2022.

DO välkomnar tillsynen och ser det som angeläget 
att händelsen blir allsidigt belyst av ansvarig 
tillsynsmyndighet.
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Våra engagerade medarbetare
Det är väsentligt att vi har en väl fungerande 
kompetensförsörjning för att fullgöra vårt uppdrag, 
både på kort och lång sikt. Komplexiteten i 
uppdraget ställer särskilda krav på medarbetarskap 
och ledarskap. Medarbetarna behöver ha en aktiv 
roll och ta ansvar både för sitt eget arbete och för att 
utveckla verksamheten. Cheferna behöver skapa 
rätt förutsättningar för detta. I detta avsnitt 
redovisar vi vad vi genomfört inom vårt interna 
arbete med kompetensförsörjning, aktiva åtgärder 
och för en hållbar arbetsmiljö.

Vår kompetens
örsörjningf

Vi rekryterar nya medarbetare
Rekryteringsbehovet har varit högt under året. Det 
beror på att flera medarbetare har slutat sin 
anställning, alternativt varit tjänst- eller föräldra-
lediga. DO:s bedömning är att, trots att vi anställt 
många nya medarbetare, har vi inte kunnat rekrytera 
vakanta befattningar i önskad omfattning för att 
säkerställa DO:s kompetensförsörjning utifrån 
verksamhetens behov och myndighetens uppdrag.

Personalomsättningen har ökat 
Under 2021 har 22 anställda avslutat sin anställning 
och 22 medarbetare börjat sin anställning på DO. 
Det innebär att personal omsättningen låg på 
18 procent och har ökat med 3 procentenheter 
jämfört med 2020. Se tabell 17.

Fem enhetschefer har slutat sin anställning 2021. 
Två av dessa chefer bytte tjänst och innebär alltså 
intern rörlighet. Många medarbetare har varit 
tjänst- eller föräldralediga, vilket också har bidragit 
till många vakanta befattningar.

För att fylla de vakanser som uppstått har DO 
anställt 22 nya personer som börjat sin anställning 
under 2021. Tre av de vakanta chefstjänsterna 
tillsattes av tre interna kandidater inom 
myndigheten. Ytterligare två enhetschefer 
rekryterades under året. De påbörjar sina 
anställningar först 202277.

77 Eftersom de båda enhetscheferna börjar sin anställning först 2022 ingår de inte i 2021 års 
personalomsättning.

Trots alla anställningar kan vi konstatera att vi inte 
lyckats med att tillsätta vakanta tjänster som 
planerat. Det gäller främst tjänster med jurist-
kompetens inom tillsynsverksamhet, men det har 
även varit svårt att få rätt kompetens till vissa 
befattningar inom stödverksamheten.

Tabell 17. Tabellen beskriver personalomsättningen under året78

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

Personalomsättning* 2021 2020 2019
Total rörlighet (%) 18 14 16

Antal som avslutat sin anställning 22 17 19

Antal som börjat sin anställning 22 15 20

Antal identiska individer/befattningar** 75 79 78

*Personalomsättningen beskriver den totala rörligheten exklusive tjänstlediga. Ombudsmannen ingår i statistiken.
**Raden identiska individer visar antalet anställda på samma befattning exklusiva tjänstlediga.
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Tabell 18. Antal anställda och medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (ÅAK) * 

Anställda 2021 2020 2019

Kön

Antal 
anställda 

31/12

Medel  antal 
anställda 

under året

Antal års   
arbets
krafter

Antal 
anställda 

31/12

Medel  antal 
anställda 

under året

Antal års   
arbets
krafter

Antal 
anställda 

31/12

Medel  antal 
anställda 

under året

Antal års   
arbets
krafter

Kvinnor 77 80 66 80 83 65 85 84 70

Män 27 26 22 24 23 21 21 20 17

Totalt 104 106 88 104 106 86 106 104 88

*Tjänstlediga och föräldralediga ingår i statistiken för antal anställda samt för medelantal anställda.

Antalet anställda
Vid årets slut hade DO 104 anställda, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år. Av de 
anställda är 74 procent kvinnor, vilket innebär att 
andelen män har ökat med 3 procentenheter jämfört 
med 2020. Antalet årsarbetskrafter var 88, vilket 
innebär att antalet ökat med två årsarbetskrafter 
jämfört med 2020. Se tabell 18.

Vi kompetensutvecklar våra 
medarbetare
Den pågående pandemin har delvis påverkat vår 
möjlighet att genomföra kompetensutveckling. 
Aktiviteter har fått ställas in, som till exempel de 
årliga personaldagarna, då vi både brukar dela 
kunskap internt och bjuda in externa föreläsare. 
Men många kompetensutvecklande insatser har 
kunnat realiseras, de flesta digitalt. Bland annat 
ställde vi om våra introduktionsutbildningar och 
genomförde dem digitalt. Detsamma gällde ett par 
föreläsningar som planerats för våra personaldagar.

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

Kompetensutveckling för samtliga 
medarbetare
Vi genomförde bland annat följande föreläsningar 
för alla medarbetare:

• ”Diskriminering och arbete mot diskriminering 
ur ett historiskt perspektiv”

• ”Kunskapslyftet för barnets rättigheter  
– ett uppdrag från regeringen”

• ”Barnkonventionen, barnsyn och 
barnrättsperspektiv”

• ”Hur går det till att må bra i covid-19 tider?” 

• ”Nationella minoriteter – samråd, tolkning och 
översättning”.

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

• ”Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga 
grundförutsättningar”

• ”Förhörsteknik som arbetsredskap”

• ”EU-stadgan och direktiven”

• ”Enkäter som metodval”.

Vi arbetar för att erbjuda 
flexibilitet
Erfarenheterna och samhällsutvecklingen under 
pandemin har bidragit till att DO vill kunna erbjuda 
medarbetare möjlighet att arbeta på distans. Det 
handlar om att ge våra medarbetare större 
flexibilitet och också att DO ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. En riktlinje för distansarbete fastslogs 
därför i slutet av året som gör det möjligt för 
medarbetare att – om verksamheten tillåter – på 
regelbunden basis kunna växla mellan arbete på 
kontoret och i hemmet. Kontoret kommer fortsatt att 
vara medarbetarnas huvudarbetsplats.
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Följ upp och 
utvärdera

Undersök

Analysera
Åtgärda

Vårt fortlöpande arbete 
med aktiva åtgärder
Under 2021 har vi bedrivit ett fortlöpande arbete 
med aktiva åtgärder för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Vi har arbetat inom följande 
fem områden: 

• arbetsförhållanden

• bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor

• rekrytering och befordran

• utbildning och övrig kompetensutveckling

• möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Inom respektive område har vi arbetat i fyra steg:

• undersöka

• analysera

• åtgärda

• följa upp och utvärdera.

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

Här beskrivs exempel på hur årets arbete med 
aktiva åtgärder bedrivits.

Vidareutvecklat våra 
arbetsmetoder
Under året har vi vidareutvecklat metoden för hur 
arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas internt. 
Med stöd av myndighetens rättsenhet har bland 
annat dokumentationsformen setts över för att se 
till att den på bästa sätt bidrar till att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter.

Utbildat chefer
Under våren genomfördes en utbildning inom 
området aktiva åtgärder för alla myndighetens 
chefer. Utbildningens syfte var att öka kunskapen 
om hur en arbetsgivarföreträdare ska agera när 
den får kännedom om identifierade risker och 
hinder i verksamheten samt om vår utrednings- 
och åtgärdsskyldighet som arbetsgivare.

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

Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet
Under 2021 har vi arbetat aktivt och systematiskt 
för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö på 
myndigheten.

För att effektivisera det systematiska arbets
miljöarbetet har vi genomfört ett särskilt 
utvecklingsarbete i skyddskommittén. Syftet har 
varit att göra roller, ansvar och strukturer tydliga 
så att allt sammantaget bidrar på bästa sätt till vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete.

Chefer och skyddsombud har också deltagit i en 
gemensam utbildning om organisatorisk och social 
arbetsmiljö79. Syftet med utbildningen var att öka 
förståelsen för och kunskaperna om området.

79 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Vi har följt upp arbetsmiljön
Vi har kontinuerligt följt upp arbetsmiljön, dels vid 
de årliga medarbetarsamtalen, dels vid myndig-
hetens tertialuppföljningar. Cheferna har fort-
löpande följt upp arbetsmiljön vid sina regelbundna 
avstämningsmöten med medarbetarna.

Det övergripande arbetsmiljöarbete som genom-
förts inom organisationen följs även upp i 
skyddskommittén.

Förebyggande insatser och stöd
I förebyggande syfte har vi erbjudit medarbetarna 
friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och kostnadsfri 
vaccination mot influensa.

Vi har ett nytt avtal om företagshälsovård. Alla 
medarbetare har haft möjlighet till stödsamtal på 
företagshälsovården. Vi har även anlitat 
företagshälsovården i situationer där stöd behövts, 
oavsett om det varit fråga om insatser vid längre 
sjukdom eller tillfälliga behov. Som tidigare har vi i 

förebyggande syfte erbjudit nyanställda en översyn 
av arbetsplatsen av en ergonom och andra 
medarbetare när detta behov uppstått. Under 
pandemin har vi även erbjudit en översyn av 
arbetsplatsen digitalt av en ergonom.

Hållbar arbetsmiljö under pandemin
Pandemin har fortsatt inneburit särskilda 
utmaningar. Fram till början av hösten har 
majoriteten av medarbetare och chefer arbetat 
hemifrån. Därefter inledde vi en succesiv återgång 
till arbetsplatsen. Detta har inneburit en 
omställning och krävt en nära dialog mellan 
medarbetare och chefer.

För att bidra till en god arbetsmiljö under 
pandemin har DO genomfört olika åtgärder. Det 
har till exempel funnits en beredskapsgrupp som 
träffats regelbundet under året. Beredskapsgruppen 
har regelbundet haft möten och informerat alla 
anställda på intranätet om vad Folkhälso-
myndighetens (FHM:s) allmänna råd och 
rekommendationer inneburit för vårt arbete samt 
om de åtgärder vi genomfört med anledning av 
dem. På intranätet publicerades även samlad 
information för anställda om vad som gällde vid 
arbete i hemmet eller på kontoret.

För att bidra till en god arbetsmiljö vid hemarbetet 
har vi också skickat hem utrustning till 
medarbetarna, som till exempel datorer, 
tangentbord, datorskärmar och kontorsstolar.

Vi har även installerat ett digitalt pausprogram i 
alla medarbetares datorer. Programmet erbjuder 
enkla rörelse-, stretchnings-, andnings- och 
avslappningsövningar som visas på ett 
användarvänligt sätt.
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Tillgängligt och verksamhets
nära medarbetar och 
ledarskap

Hemarbete under pandemin
Hemarbetet under den pågående pandemin har 
ställt höga krav på ledarskapet inom 
organisationen. Att leda tillgängligt och 
verksamhetsnära på distans medför särskilda 
utmaningar. Perioden då många arbetat hemifrån 
har inneburit färre eller inga möjligheter till fysiska 
möten i det dagliga arbetet. Det har resulterat i att 
fler avstämningar mellan chef och medarbetare har 
behövts, och då via digitala verktyg.

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

Skapa förutsättningar för 
samverkan
Under året har vi fortsatt att arbeta för att skapa 
goda förutsättningar för ett lokalt samverkansavtal 
på myndigheten. Det har handlat om att ta fram 
arbetsformer och strukturer som på bästa sätt ska 
göra en samverkan möjlig. Ett exempel är det 
inledda arbetet för att tydliggöra både ansvars-
fördelningen och beslutsstrukturerna inom 
myndigheten. Vi har även genomfört följande 
aktiviteter som vi tror kommer att bidra till en god 
och hållbar samverkan på myndigheten:

• Cheferna har utbildats om arbetsgivarens 
informations- och förhandlingsskyldighet 
enligt Medbestämmandelagen (MBL).

• En ny struktur har tagits fram för hantering av 
MBL-information och arbetsmiljöfrågor inom 
myndigheten.

• Vi har inhämtat kunskap om hur 
Konsumentverket, som har lång erfarenhet av 
samverkan, arbetar med detta i praktiken.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 3,8 procent 2021, 
vilket innebär en minskning med 0,6 procent-
enheter. Detta framgår av tabell 19.

Tabell 19. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat  
på kön och ålder

Sjukfrånvaro 2021 2020 2019

Total sjukfrånvaro 3,8% 4,4% 5,9%

Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 44,4% 37,9% 43,2%

Kvinnor 3,1% 4,4% 5,4%

Män 5,8% 4,5% 7,7%

Anställda 29 år eller yngre** - - -

Anställda 30–49 år 2,8% 3,6% 4,8%

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

*Procentandel av den totala sjukfrånvaron
**Sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år eller yngre redovisas inte särskilt, eftersom gruppen omfattar färre än tio personer.
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Finansiell redovisning
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Sammanställning över 
väsentliga uppgifter
Uppgift 2021 2020 2019 2018 2017
Låneram i Riksgälden: Beviljad 8 500 8 500 8 500 9 000 9 500

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 8 395 7 343 6 858 8 874 8 099

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

Räntekontokredit i Riksgälden: Utnyttjad - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Ränteintäkter - - - - -

Räntekonto i Riksgälden: Räntekostnader - 0 28 87 79

Avgiftsintäkter som disponeras 126 333 1 606 689 1 256

Anslagskredit: Beviljad 3 835 3 788 3 729 3 693 3 339

Anslagskredit: Utnyttjad - - - - -

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 6 877 6 311 813 667 5 036

Personal: Antal årsarbetskrafter* 88 86 88 83 83

Personal: Medelantal anställda* 106 106 104 98 94

Personal: Driftskostnad per årsarbetskraft 1 407 1 388 1 453 1 527 1 354

Årets kapitalförändring - - - - -

Balanserad kapitalförändring - - - - -

Utgående myndighetskapital - - - - -

*Anger antal anställda och inte tkr.
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Resultaträkning (tkr)
Typ av intäkt eller kostnad Not 2021 2020
Intäkter av anslag 1 124 718 120 776

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 126 333

Intäkter av bidrag 3 1 152 568

Finansiella intäkter 4 0 0

Summa intäkter 125 996 121 677

Kostnader för personal 5 -89 445 -86 183

Kostnader för lokaler -13 363 -13 523

Övriga driftskostnader 6 -20 978 -19 657

Finansiella kostnader 7 -10 -3

Avskrivningar och nedskrivningar -2 200 -2 311

Summa kostnader 125 996 121 677

Verksamhetsutfall - - 

Årets kapitalförändring - -
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar, kapital och skulder Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 5 127 2 676

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 421 501

Summa 5 548 3 177

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 1 239 2 040

Maskiner, inventarier, installationer med mera 11 1 647 2 023

Pågående nyanläggningar 12 - 133

Summa 2 886 4 196

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 -

Fordringar hos andra myndigheter 13 1 111 1 741

Summa 1 114 1 741

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 4 851 5 299

Summa 4 851 5 299

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 15 -6 804 -6 182

Summa 6 804 6 182

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 16 16 772 14 566

Summa 16 772 14 566

Summa tillgångar 24 367 22 797
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Tillgångar, kapital och skulder Not 2021-12-31 2020-12-31

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 17 30 30

Summa 30 30

Avsättningar

Övriga avsättningar 18 1 835 1 671

Summa 1 835 1 671

Skulder med mera

Lån i Riksgäldskontoret 19 8 395 7 343

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2 528 2 627

Leverantörsskulder 20 3 632 3 230

Övriga kortfristiga skulder 21 1 211 1 339

Summa 15 766 14 539

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 22 6 621 6 325

Övriga förutbetalda intäkter 23 115 232

Summa 6 736 6 557

Summa kapital och skulder 24 367 22 797

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag

Ingående 
överförings-
belopp

Årets tilldelning 
enligt reglerings-
brev Indragning

Totalt 
disponibelt 
belopp Utgifter

Utgående 
överförings-
belopp

Uo 13 2:1 (ap.1 
Diskriminerings-
ombudsmannen) 6 311 127 863 2 523 131 651 124 774 6 877

Summa 6 311 127 863 2 523 131 651 124 774 6 877

Finansiella villkor 13 2:1.
Beviljad anslagskredit 3 835 tkr.
Anslagsbehållning som disponeras är 3% av tilldelade medel.
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Tilläggsupplysningar

Kommentarer till noter
Belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat ej anges. Detta medför att 
summeringsdifferenser kan uppstå.

Redovisnings och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag.

Myndighetens redovisning följer god redovisningssed enligt förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring.

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

Periodavgränsningsposter
För periodiseringar tillämpas en beloppsgräns på 20 tkr.

Brytdag
DO har tillämpat brytdag 2022-01-05 i enlighet med regelverk för statliga myndigheter. 
Begreppet brytdag syftar på den dag då den löpande bokföringen för räkenskapsåret i 
fråga ska vara avslutad. Efter brytdagen sker bokföring på räkenskapsåret men då i form 
av periodiseringar eller rättningar.

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

Tillämpade avskrivningstider
Datorer med tillhörande utrustning samt bil 3 år
Övriga kontorsmaskiner samt immateriella tillgångar 5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 år
Övriga inventarier 7 år
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Ledande befattningshavare och rådsledamöter 
Enligt DO:s instruktion ska det vid myndigheten finnas ett råd. Rådet har till uppgift att ge 
myndigheten råd och stöd genom att tillföra sakkunskap och bredd i diskriminerings frågor 
samt i andra frågor som har betydelse för verksamheten. Rådet består av ombuds mannen, 
som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen.

DO:s råd
Nytillkomna medlemmar under 2021 är Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i 
diskrimineringsfrågor på Amnesty International och Olivia Novotny Bill, verksamhets-
ledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU).

Rådets sammansättning samt 
befattningar
Namn Befattning
Fredrik Malmberg Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Helen Lundkvist Nymansson Sektionschef avdelningen för vård och omsorg,  
Sveriges Kommuner och Regioner

Samuel Engblom Samhällspolitisk chef, Tjänstemännens centralorganisation

Olivia Novotny Bill Verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Johanna Westeson Jurist och sakkunnig diskrimineringsfrågor,  
Amnesty International

Ersättning till diskrimineringsombudsman
Namn Befattning Ersättning (kr)

Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman 1 184

Ersättningen till diskrimineringsombudsmannen består av lön.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifterna om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen under avsnitt 
”Sjukfrånvaro”, sidan 83.
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Noter (tkr)
Not 1. Intäkter av anslag* 2021 2020
Intäkter av anslag 124 718 120 776

Summa 124 718 120 776

*Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen på 56 tkr beror på semesterlöneskuld 
intjänad till och med 2008 som redovisats mot anslag enligt överenskommelsen till 12 § anslagsförordningen.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 3 3

Ersättning rättegångskostnader förlorade domar - 248

Ersättning rättegångskostnader vunna domar 78 38

Reavinst anläggningstillgång - 16

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 45 28

Summa 126 333

Not 3. Intäkter av bidrag 2021 2020
Bidrag Kammarkollegiet regeringsuppdrag* 1 050 -

Övriga bidrag** 102 568

Summa 1 152 568

*Avser tre regeringsuppdrag år 2021: Kunskapslyft för barnets rättigheter, Lägesbeskrivning av situation för intersexpersoner samt 
Utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.
**År 2020 avsåg 452 tkr kompensation för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan med anledning av Covid-19-pandemin.  
År 2021 är motsvarande belopp 36 tkr.

Not 4. Finansiella intäkter 2021 2020
Ränta på lån i Riksgäldskontoret - 0

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret - -

Övriga finansiella intäkter 0 0

Summa 0 0

Not 5. Kostnader för personal 2021 2020
Lönekostnader
(exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) -54 851 -53 275
– varav arvode till råd och ej anställd personal -18 -25

Sociala avgifter -32 317 -31 138

Övriga kostnader för personal -2 277 -1 770

Summa 89 445 86 183

*Personalkostnaderna har ökat mellan åren främst med anledning av att antalet årsarbetskrafter har ökat.



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 92

Not 6. Övriga driftskostnader 2021 2020
Inköp av tjänster* -19 609 -18 289

Inköp av varor -614 -537

Information -304 -565

Resekostnader -101 -52

Övriga kostnader -350 -205

Reaförlust anläggningstillgång - -9

Summa 20 978 19 657

*Kostnaden för tjänster ökade under året främst med anledning av ökade kostnader som uppstått i samband med 
personuppgiftsincidenten.

Not 7. Finansiella kostnader 2021 2020
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret - -1

Övriga finansiella kostnader -10 -2

Summa 10 3

Not 8. Balanserade utgifter för utveckling* 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 954 4 241

Årets anskaffningar* 1 227 713

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde** -2 408 -

Summa anskaffningsvärde 3 773 4 954

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 507 -2 886

Årets avskrivningar -562 -621

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar** 2 408 -

Summa ackumulerade avskrivningar 1 661 3 507

Pågående balanserade utgifter för utveckling***

Ingående anskaffningsvärde 1 229 322

Årets anskaffning 1 786 907

Omklassificering till färdig anläggning - -

Summa anskaffningsvärde pågående balanserade utgifter för utveckling 3 015 1 229

Utgående bokfört värde 5 127 2 676

*Noten har ändrats från föregående år och det har tillkommit ett avsnitt om pågående balanserade utgifter för utveckling. Beloppet 
för ingående balalans och årets anskaffningsvärde år 2020 har korrigerats och flyttats ner till pågående balanserade utgifter för 
utveckling.
**Under året har den gamla externwebben utrangerats.
***De pågående balanserade utgifterna för utveckling avser ärendehanteringssystemet Evolution.
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Not 9. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar* 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 403 -

Årets anskaffningar* - 403

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -

Summa anskaffningsvärde 403 403

Ingående ackumulerade avskrivningar -47 -

Årets avskrivningar -80 -47

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - -

Summa ackumulerade avskrivningar 127 47

Pågående rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar**

Ingående anskaffningsvärde 145 -

Årets anskaffning - 145

Omklassificering till färdig anläggning - -

Summa anskaffningsvärde pågående rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 145 145

Utgående bokfört värde 421 501

*Noten har ändrats från föregående år och det har tillkommit ett avsnitt om pågående rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar. Beloppet för årets anskaffningsvärde år 2020 har korrigerats och flyttats ner till pågående rättigheter och 
andra immateriella anläggningstillgångar.
**Den pågående anläggningen avser licens till ärendehanteringssystemet Evolution.

Not 10. Förbättringsutgifter på annans fastighet* 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 769 4 769

Årets anskaffningar* 16 -

Årets färdigställande från pågående anläggning 120 -

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -

Summa anskaffningsvärde 4 905 4 769

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 849 -2 054

Årets avskrivningar -817 -794

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - -

Summa ackumulerade avskrivningar 3 666 2 849

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet*

Ingående pågående anläggning 120 -

Årets anskaffning - 120

Omklassificering till färdig anläggning -120 -

Summa anskaffningsvärde pågående förbättringsutgifter 0 120

Utgående bokfört värde 1 239 2 040

*Noten har ändrats från föregående år och det har tillkommit ett nytt avsnitt om pågående förbättringsutgifter på annans fastighet. 
Beloppet för årets anskaffningsvärde år 2020 har korrigerats och flyttats ner till avsnittet om pågående förbättringsutgifter på 
annans fastighet.
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Not 11. Maskiner, inventarier, installationer med mera 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 252 6 505

Årets anskaffningar 231 -

Årets färdigställande från pågående anläggning 133 -

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde - -253

Summa anskaffningsvärde 6 616 6 252

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 229 -3 624

Årets avskrivningar -740 -849

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar - 244

Summa ackumulerade avskrivningar 4 969 4 229

Utgående bokfört värde 1 647 2 023

Not 12. Pågående nyanläggningar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 133 -

Årets anskaffning - 133

Omklassificering till färdig anläggning Maskiner, inventarier, installationer med mera -133 -

Summa 0 133

Not 13. Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt 1 111 1 741

Summa 1 111 1 741

Not 14. Förutbetalda kostnader 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 294 3 244

Förutbetalda licenskostnader 780 864

Övriga förutbetalda kostnader 777 1 191

Summa 4 851 5 299

Not 15. Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde -6 311 -813

Redovisat mot anslag 124 774 120 773

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -127 863 -126 271 

Återbetalning av anslagsmedel 2 523 -

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 6 877 6 311

Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 129 126

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -56 3

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 73 129

Totalt 6 804 6 182
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Not 16. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 16 772 14 566

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

Not 17. Statskapital 2021-12-31 2020-12-31
Statskapital utan avkastningskrav*

Ingående balans 30 30

Årets förändring - -

Summa statskapital 30 30

*Avser tilldelat vårdansvar för konst från Statens konstråd.

Not 18. Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31

Avsättning för lokalt omställningsarbete*

Ingående avsättning 1 671 1 483

Årets förändring 164 188

Utgående avsättning 1 835 1 671

Avsättning beslutad dom

Ingående avsättning - 120

Årets förändring - -120

Utgående avsättning  0

Summa utgående avsättning 1 835 1 671

*Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med det avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de 
centrala fackliga parterna. För år 2022 har en bedömning gjorts att cirka 150 tkr kommer att regleras.

Not 19. Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31
Ingående balans 7 343 6 858

Under året nyupptagna lån 3 252 2 805

Årets amorteringar -2 200 -2 320

Utgående balans 8 395 7 343

Beviljad låneram för år 2021 är 8 500 tkr.

Not 20. Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31
Leverantörsskulder 3 632 3 230

Summa 3 632 3 230

Not 21. Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Personalens källskatt 1 213 1 339

Övriga kortfristiga skulder -2 0

Summa 1 211 1 339
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Not 22. Upplupna kostnader 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 501 501

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 685 5 012

Övriga upplupna kostnader 435 812

Summa 6 621 6 325

Not 23. Övriga förutbetalda intäkter* 2021-12-31 2020-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 115 232

Summa 115 232

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

Statistiken kommenteras i denna bilaga enbart kortfattat. Under våren 2022 kommer 
DO att publicera en statistikrapport över anmälningar för år 2015–2021, som innehåller 
mer utförliga förklaringar av hur statistiken ska tolkas.

Förändringar av begrepp
I denna bilaga redovisar vi statistik för de anmälningar, tips och klagomål som 
inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under perioden 2017–2021. Under 
större delen av denna period tog DO emot anmälningar om diskriminering. Den 1 
september 2020 ändrade DO begreppet anmälningar till tips och klagomål. Från och 
med den 1 januari 2022 övergår DO till att åter använda begreppet anmälningar. I 
bilagan kommer begreppet anmälningar genomgående att användas som beteckning, 
även för den period (1 september 2020–31 december 2021) då DO använde begreppet 
tips och klagomål.

Enskilda kan göra anmälningar genom 
DO:s webbformulär 
Den 1 september 2020 infördes möjligheten att lämna information om diskriminering 
via ett webbformulär. Införandet av webbformuläret bedöms ha bidragit till att till att 
fler anmälningar inkommit till DO. I samband med införandet av webbformuläret 
infördes särskilda formulär för anmälningar om brister i aktiva åtgärder och för tips om 
diskriminering som uppgiftslämnaren själv inte blivit utsatt för. Under perioden 17 
september 2021–31 december 2021 var webbformuläret nedstängt till följd av att DO fick 
kännedom om ett säkerhetsproblem i vår webbmiljö.1 Under tiden då webbformuläret 
varit stängt har personer kunnat lämna anmälningar via e-post, vanlig post eller telefon. 
Det var också möjligt att ladda ner en anmälningsblankett och skicka in den via e-post 
eller vanlig post.

1 Mer information om stängningen av webbformuläret finns här: https://www.do.se/om-do/
pressrum/aktuellt/2021/2021-09-22-do-stanger-ner-webbformularet-for-tips-och-klagomal

https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2021/2021-09-22-do-stanger-ner-webbformularet-for-tips-och-klagomal
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Anmälningar
År 2021 inkom 5 010 anmälningar. Det är det klart högsta antalet inkomna anmälningar 
de senaste fem åren (figur 1). Både 2021 och 2020 skedde kraftiga ökningar av antalet 
inkomna anmälningar. Ökningen 2020 beror sannolikt på införandet av webbformuläret 
som skedde den 1 september 2020. Ökningen under 2021 kan även den till viss del 
förklaras av införandet av webbformuläret, men en stor andel av den totala ökning av 
inkomna anmälningar under 2021 förklaras av att DO i november och december tog emot 
ett stort antal anmälningar som avser införandet av vaccinationsbevis. I texten nedan 
som är kopplad till tabell 1 finns en mer utförlig beskrivning av ökningen år 2021.

Figur 1. Antal anmälningar till DO 2017–2021
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Majoriteten av anmälningarna handlar  
om diskriminering
De inkomna anmälningarna kan delas in i de fyra kategorier som finns i tabell 1. 
Majoriteten av inkomna anmälningar 2021 handlar om diskriminering. I kategorin 
diskriminering ingår de anmälningar som handlar om diskriminering som har samband 
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller handlar om sexuella trakasserier.

En del av ökningen beror på att antalet inkomna anmälningar i kategorin Övriga 
anmälningar har ökat. Dessa anmälningar saknar uppgifter om samband med någon 
diskrimineringsgrund, sexuella trakasserier, repressalier eller missgynnande enligt 
föräldraledighetslagen och hamnar därför i kategorin Övriga anmälningar. Ökningen 
kan till stor del förklaras av att det inkommit ett ansenligt antal anmälningar om 
införandet av vaccinationsbevis under november och december. Ökningen kan också bero 
på att DO under större delen av 2021 tog emot anmälningar i ett webbformulär, där vissa 
delar av formuläret saknade frågor om diskrimineringsgrund.
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Tabell 1. Antal inkomna anmälningar 2017–2021

Inkomna anmälningar 2017 2018 2019 2020 2021
Anmälningar om diskriminering 1 995 2 025 2 166 2 882 3 278

Anmälningar om repressalier 27 48 35 58 61

Anmälningar om missgynnande som har samband 
med föräldraledighet* 75 78 82 72 98

Anmälningar om övrigt** 360 423 424 594 1 673

*Missgynnande som har samband med föräldraledighet är förbjudet enligt föräldraledighetslagen (1995:584). 
**I kategorin anmälningar om övrigt ingår de som inte passar in i någon av de andra kategorierna. Det 
kan exempelvis bero på ofullständig information i anmälningarna. Anmälningar om brister avseende 
aktiva åtgärder ingår i kategorin anmälningar om övrigt om de inte har samband med en specifik 
diskrimineringsgrund. Anmälningar om aktiva åtgärder som har samband med någon diskrimineringsgrund 
ingår i kategorin anmälningar om diskriminering.

Fördelningen av anmälningar som rör kvinnor,  
män och personer med annan könsidentitet 
År 2021 lämnade totalt 487 kvinnor och 359 män anmälningar till DO. Antalen avser 
samtliga kategorier av anmälningar. Även tidigare år har fler kvinnor än män lämnat 
anmälningar till DO.

I samband med införandet av webbformulär den 1 september 2020 gjorde DO en 
förändring som påverkar statistiken över uppgiftslämnarnas kön. År 2018, 2019 och 
perioden januari−augusti 2020 avser statistiken alla uppgiftslämnare. Från den 1 
september 2020 efterfrågar DO endast uppgift om kön för de personer som lämnar en 
anmälan om att de själva utsatts för diskriminering. Uppgiftslämnare har numera också 
möjligheten att vara anonym i sin anmälan. Dessa förändringar har medfört att antalet 
uppgiftslämnare där kön anges har minskat kraftigt, vilket tydligt framgår år 2021.

Tabell 2. Antal uppgiftslämnare uppdelat efter angivet kön

Angivet kön 2018 2019 2020 2021
Kvinna 1 195 1 339 941 487

Man 1 152 1 203 820 359

Annan könsidentitet eller ej definierad 14 11 15 15

Uppgift saknas 265 211 1 842 4 206
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Antalet anmälningar om diskriminering har ökat
År 2021 inkom 3 278 anmälningar om diskriminering till DO. Det är det högsta antalet 
anmälningar under de senaste fem åren. Jämfört med 2020 har antalet anmälningar om 
diskriminering ökat med 396.

Figur 2. Antal inkomna anmälningar om diskriminering 2017–2021.
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Flest anmälningar om diskriminering har samband 
med funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet
Flest anmälningar från 2021 handlar om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning. Näst vanligast var anmälningar som handlar om diskriminering 
som har samband med etnisk tillhörighet. Jämfört med år 2020 har antalet anmälningar 
om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och ålder ökat mest till 
antalet. Antalet anmälningar som har samband med könsöverskridande identitet eller 
uttryck samt sexuell läggning är jämförelsevis få, men det har skett en ökning från år 
2020 till 2021.

Tabell 3. Antal anmälningar om diskriminering uppdelat efter diskriminerings-
grunder och sexuella trakasserier

Anmälningar per diskrimineringsgrund 2017 2018 2019 2020 2021
Funktionsnedsättning 742 729 801 916 1 212

Etnisk tillhörighet 686 709 724 1 146 1 033

Kön 339 376 397 676 585

Ålder 256 294 301 497 624

Religion eller annan trosuppfattning 211 143 183 237 222

Sexuell läggning 66 79 62 62 96

Könsöverskridande identitet eller uttryck 59 67 53 49 78

Sexuella trakasserier* 171 195 185 152 177

*Skälet till att sexuella trakasserier redovisas enskilt är att de inte kräver samband med någon 
diskrimineringsgrund.
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Flest anmälningar rör arbetsliv, utbildning  
samt varor och tjänster
I likhet med tidigare år rör flest anmälningar 2021 samhällsområdena arbetsliv, 
utbildning samt varor och tjänster. Jämfört med 2020 har antalet anmälningar som rör 
hälso- och sjukvård ökat. Ökningen av anmälningar inom samhällsområdet hälso- och 
sjukvård har ett samband med covid-19-pandemin. Uppgiftslämnare anmälde under 
våren att de upplevde sig bli diskriminerade, då de med hänvisning till sin ålder enbart 
blev erbjudna en viss typ av vaccin.

Tabell 4. Antal anmälningar om diskriminering uppdelat efter samhällsområden2

Anmälningar per samhällsområde 2017 2018 2019 2020 2021
Arbetsliv 489 555 626 988 849

Utbildning 458 540 527 586 624

Varor och tjänster 334 297 359 427 490

Hälso- och sjukvård 130 138 129 193 439

Socialtjänst med mera 132 148 144 191 208

Bemötande inom offentlig verksamhet 75 99 132 118 121

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 44 44 56 72 53

Bostäder 61 70 57 67 96

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 49 35 45 58 45

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

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 2 4 8 10 12

Värnplikt och civilplikt 4 9 5 5 19

Övriga samhällsområden* 206 179 179 316 559

2 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet

*Denna kategori består främst av anmälningar som handlar om ett annat samhällsområde än de tolv som 
omfattas av diskrimineringslagen samt anmälningar för vilka DO inte registrerat något samhällsområde 
överhuvudtaget. I kategorin ingår dock även ett mindre antal anmälningar inom de samhällsområden som 
omfattas av diskrimineringslagen men där den situation som beskrivs inte täcks av diskrimineringslagens skydd.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Flest anmälningar handlar om direkt eller indirekt 
diskriminering
Av de anmälningar som inkom 2021 handlar flest om någon av formerna ”direkt 
diskriminering” eller ”indirekt diskriminering”. Det stämmer väl överens med mönstret 
för 2019 och 2020.

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

Antalet anmälningar som handlar om direkt eller indirekt diskriminering ökade kraftigt 
mellan 2017–2018. Det beror på att DO ändrat principerna för hur vi registrerar form av 
diskriminering. Från 2018 registreras alla former av diskriminering som skulle kunna 
vara aktuella utifrån informationen i en anmälan. Tidigare skedde registreringen enligt 
en annan princip som innebar att många anmälningar inte har någon form av 
diskriminering registrerad. Anmälningar som registrerats utan någon form av 
diskriminering ingår i tabell 5 i kategorin uppgift saknas. Ändringen av princip 
påbörjades under 2017, vilket även syns i statistiken. Förändringen kan även ha bidragit 
till att antalet anmälningar om respektive form av diskriminering ökat, eftersom fler 
anmälningar registreras med flera former av diskriminering. Antalet anmälningar per 
diskrimineringsform ligger på en något högre nivå år 2021 jämfört med 2020. Det har 
dock skett en ökning i kategorin uppgift saknas.

Tabell 5. Antal anmälningar om diskriminering uppdelat efter form av 
diskriminering

Anmälningar per diskrimineringsform 2017 2018 2019 2020 2021
Direkt eller indirekt diskriminering 724 1 306 1 475 2 136 2 184

Bristande tillgänglighet 262 362 389 372 437

Trakasserier 314 404 371 446 565

Sexuella trakasserier 171 195 185 152 177

Instruktioner att diskriminera 1 4 4 1 4

Uppgift saknas 790 169 169 314 483
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Antalet anmälningar som har samband med 
respektive diskrimineringsgrund varierar mellan  
olika samhällsområden
Anmälningar som har samband med respektive diskrimineringsgrund var 2021 olika 
vanliga inom olika samhällsområden, vilket framgår i tabell 6. Exempelvis handlar flest 
anmälningar som rör arbetslivet om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. Av de anmälningar som rör utbildning respektive varor och tjänster handlar 
flest om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Inom samhälls
området Hälso- och sjukvård är det vanligast med anmälningar som har samband med 
ålder och funktionsnedsättning.

Tabell 6. Antal anmälningar om diskriminering inom respektive samhälls-
område uppdelat efter diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier, 2021.3
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Arbetsliv 327 190 266 152 74 22 14 69

Utbildning 185 313 68 23 45 26 23 97

Varor och tjänster 122 209 74 110 21 11 15 2

Socialtjänst med mera 64 122 28 27 9 7 2 3

Bemötande inom offentlig verksamhet 62 46 11 15 5 2 3 3

Hälso- och sjukvård 75 163 41 184 26 6 10 2

Bostäder 46 40 6 21 4 3 2 0

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring 
och studiestöd 11 28 12 9 1 1 1 0

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 11 25 8 5 2 1 1 2

Medlemskap i arbetstagar- yrkes- och 
arbetsgivarorganisationer 7 4 2 1 0 0 0 0

Start och bedrivande av näringsverksamhet 6 3 2 1 0 0 1 0

Värnplikt och civilplikt 2 36 6 3 0 2 0 0

Övriga samhällsområden 195 172 92 120 56 23 12 4

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

3 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Anmälningar om bristande tillgänglighet,  
trakasserier och sexuella trakasserier är vanliga  
inom utbildningsområdet
Inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen var det 2021 vanligast 
med anmälningar om direkt eller indirekt diskriminering, vilket framgår i tabell 7. Inom 
kategorin övriga samhällsområden var det vanligast att anmälningar saknade uppgift om 
form av diskriminering.

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

Tabell 7. Antal anmälningar om diskriminering inom respektive samhälls-
område uppdelat efter form av diskriminering, 2021.4

4 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet.
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Arbetsliv 689 51 182 69 0 12

Utbildning 297 195 212 97 0 2

Varor och tjänster 426 94 54 2 2 0

Socialtjänst med mera 190 27 42 3 1 0

Bemötande inom offentlig verksamhet 103 18 41 3 0 0

Hälso- och sjukvård 415 42 47 2 0 1

Bostäder 89 11 12 0 0 1

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 50 14 6 0 0 0

Arbetsförmedling och annan arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 38 9 5 2 0 0

Medlemskap i arbetstagar-, yrkes- och 
arbetsgivarorganisationer 9 0 5 0 0 0

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 12 0 0 0 0 0

Värnplikt och civilplikt 19 1 0 0 0 0

Övriga samhällsområden 74 12 10 4 1 467

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet


Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2021 | 107

Anmälningar om repressalier
År 2021 inkom 61 anmälningar om repressalier till DO. Det är det högsta antalet 
anmälningar om repressalier under de senaste fem åren. Antalet anmälningar är dock 
relativt litet och har omväxlande ökat och minskat under de senaste fem åren.

Figur 3. Antal anmälningar om repressalier 

Vanligast att anmälningar om repressalier  
rör arbetslivet
Av de anmälningar om repressalier som kom in 2021 rör flest arbetslivet och näst flest 
utbildning, vilket framgår i tabell 8. Få anmälningar om repressalier rör något av de 
andra samhällsområdena.

Tabell 8. Antal anmälningar om repressalier uppdelat på samhällsområden

Samhällsområde 2017 2018 2019 2020 2021
Arbetsliv 15 44 24 32 42

Utbildning 9 5 9 19 14

Varor och tjänster 1 0 0 1 0

Hälso- och sjukvård 0 0 1 1 3

Socialtjänst med mera 0 0 0 4 3

Bemötande inom offentlig verksamhet 0 0 0 3 1

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 0 0 0 0 0

Bostäder 0 0 0 0 0

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2 0 1 0 2

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

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

Värnplikt och civilplikt 0 0 0 0 0

Övriga samhällsområden* 0 0 0 1 0

*Kategorin övriga samhällsområden består i denna tabell främst av anmälningar som handlar om ett annat 
samhällsområde än de tolv som omfattas av diskrimineringslagen samt anmälningar för vilka DO inte 
registrerat något samhällsområde överhuvudtaget. I kategorin ingår även ett mindre antal anmälningar inom 
de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen men där den situation som beskrivs inte täcks av 
diskrimineringslagens skydd.
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Frågor till DO:s upplysningstjänst
Under 2021 besvarade DO upplysningstjänst 2 923 muntliga och skriftliga frågor. Det är 
fler än under 2020 men betydligt färre än övriga år under den senaste femårsperioden. 
Det är de muntliga frågorna som har minskat och det beror på att telefonupplysningen 
har varit stängd en stor del av året  på grund av covid-19-pandemin. Antalet skriftliga 
frågor har ökat, men inte så mycket att det motsvarar minskningen av de muntliga 
frågorna. Mer information finns i årsredovisningen under avsnitt ”DO:s upplysning ska 
vägleda”, sidan 53.

5

Tabell 9. Antal besvarade frågor i DO:s upplysningstjänst

Förfrågningar 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antal* 5 129 4 535 3 975 2 575 2 923

*Cirka 10 procent av de muntliga frågorna har inte klassificerats i DO:s diariesystem och utgör därför ett 
bortfall i följande två tabeller.

Flest frågor om diskriminering som har samband  
med funktionsnedsättning
Under 2021 handlade flest frågor om diskriminering som har samband med funktions
nedsättning. Även tidigare år har frågor om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning varit vanligast. Näst vanligast var diskrimineringsgrunden kön 
följd av etnisk tillhörighet.

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

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

Förfrågningar per diskrimineringsgrund 2017 2018 2019 2020 2021
Etnisk tillhörighet 606 591 473 217 233

Funktionsnedsättning 866 682 661 374 476

Kön 418 403 296 179 263

Ålder 261 265 201 174 153

Religion eller annan trosuppfattning 146 138 92 37 56

Sexuell läggning 53 52 38 19 29

Könsöverskridande identitet eller uttryck 51 41 28 26 23

Missgynnande som har samband med 
föräldraledighet* 212 176 169 115 146

*Missgynnande som har samband med föräldraledighet är inte en diskrimineringsgrund utan är förbjudet 
enligt föräldraledighetslagen (1995:584)

5 1 januari – 20 september.
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Allmänna förfrågningar är vanligast
Av de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen rörde flest frågor 2021 
arbetsliv, följt av utbildning samt varor och tjänster. Även sett till de senaste fem åren har 
flest frågor rört dessa tre områden. De allra flesta frågorna hade dock en mer över
gripande eller allmän karaktär.

Tabell 11. Antal frågor uppdelat efter samhällsområden6

Förfrågningar per samhällsområde 2017 2018 2019 2020 2021
Arbetsliv 1 500 1 434 1 090 635 769

Utbildning 406 418 321 208 239

Varor och tjänster 398 352 255 140 165

Hälso- och sjukvård 156 117 91 55 97

Socialtjänst med mera 123 95 79 37 66

Bemötande inom offentlig verksamhet 47 63 43 14 19

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 52 44 40 27 20

Bostäder 159 144 92 58 84

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 48 47 22 13 25

Medlemskap i vissa organisationer 8 11 3 0 4

Start och bedrivande av näringsverksamhet 6 4 3 2 2

Värnplikt och civilplikt 3 1 1 1 -

Övrigt/Allmänna förfrågningar 1 692 1 367 1 611 1 321 1 397

6 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde fnns på DO:s webbplats, 
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Beslut om 
årsredovisning 2021
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Solna den 21 februari 2022

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman
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