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Diskrimineringsombudsmannen 
har ordet

Det har varit ett händelserikt år där vi tagit flera 
kraftfulla steg framåt för att fler som vänder sig till 
DO ska få sin sak prövad. Utgångspunkten för oss 
är att vår verksamhet är till för de som är 
diskriminerade eller de som riskerar att bli 
diskriminerade. För mig som ombudsman är det 
särskilt viktigt att vi tar vårt ansvar för att bidra till 
att lagens skydd mot att bli diskriminerad är och 
upplevs vara verkligt för dem som utsätts.

Myndighetens strategiska utvecklingsarbete har 
fortsatt i linje med den inriktning som tidigare 
fastställts. Kärnan i det är att DO ska utreda fler 
anmälningar i syfte att de människor som utsatts 
för diskriminering ska få upprättelse. Det innebär 
att begära diskrimineringsersättning och driva fler 
processer i domstol. Mot denna bakgrund fattade 
jag beslutet att återgå till att använda begreppet 
anmälningar och till att hantera anmälningar på 
ett nytt sätt. En annan viktig del av utvecklings
arbetet är att vi under året startat utredningar i 
betydligt fler ärenden som handlar om 
diskriminering i skolan och särskilt bristande 
tillgänglighet.

Med utgångspunkt i inriktningen har jag under 
2022 beslutat om strategiska långsiktiga mål för 
verksamheten. Dessa mål styr vårt fortsatta arbete 
med att genomföra verksamheten för att fullfölja 
DO:s uppdrag. Något som jag tror har haft särskilt 
stor betydelse för att säkerställa att vi går i rätt 
riktning är de organisatoriska förändringar som vi 
genomfört och de riktlinjer vi tagit fram för DO:s 
tillsyn och processverksamhet. Det är tydligt att vi 
är på rätt väg bland annat genom att vi under 2022 
öppnade utredningar i närmare 600 fall, vilket är 
en stor ökning jämfört med föregående år. Viktigt 
att säga är att vi dock inte är nöjda förrän långt fler 
upplever att de får upprättelse.

Under 2022 har vi tagit fram och börjat arbeta 
efter en plan för att föra en kontinuerlig dialog med 
civilsamhället. Den dialogen är avgörande i vårt 
arbete för att fler individer ska få kunskap om 
skyddet mot diskriminering och vilja anmäla 
diskriminering till DO. Den ömsesidiga kunskaps
utvecklingen är också en av grunderna för DO:s 
arbete med att synliggöra förekomst av 
diskriminering.

DO har under året deltagit i samhällsdebatten för 
att lyfta aktuella fall där människor utsatts för 
diskriminering. Vi har arbetat aktivt med medie
frågor för att uppmärksamma diskriminering och 
vikten av att arbeta mot diskriminering och för 
allas lika rättigheter och möjligheter.

Det internationella arbete som DO bedrivit genom 
åren har varit och är viktigt. Det har bland annat 
bidragit i processen som lett fram till de förslag till 
direktiv om standarder för likabehandlingsorgan 
som EUkommissionen lämnade i december. 
Förslagen innebär att medlemsländerna ska leva 
upp till vissa minimikrav för likabehandlings
organens funktion i syfte att öka deras effektivitet 
och garantera deras oberoende. Det handlar bland 
annat om att ge stöd till de som har diskriminerats, 
utreda anmälningar och agera i domstols
förfaranden genom rätten att företräda individer i 
diskrimineringsmål.

Jag vill slutligen särskilt understryka att en 
förutsättning för att skapa de goda resultat som 
framgår av denna årsredovisning är den 
professionalitet och det engagemang som finns hos 
DO:s medarbetare för att genomföra vårt uppdrag.

Lars Arrhenius
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Vi redovisar så här 
Under 2022 fortsatte genomförandet av 
inriktningen för verksamheten som 
diskriminerings ombudsman Lars Arrhenius 
beslutade om under hösten 2021.

DO:s inriktning tar sikte på att bidra till att 
individer som blivit utsatta för diskriminering ska 
få upprättelse och verka för allas tillgång till lika 
rättigheter och möjligheter. DO bidrar till 
individens upprättelse bland annat genom att 
utreda anmälningar för att kunna begära 
diskrimineringsersättning eller för att driva 
process i domstol.

2022 är det första hela året med inriktningen  
och den präglar hur vi redovisar årets resultat i 
resultat redovisningen. Det innebär bland annat  
att det inte finns några jämförelsetal för tidigare  
år när det gäller antal anmälningar och kostnader. 
Följande fyra områden i års  redovisningen utgör 
centrala delar i vår strategi och är ledande för 
verksamheten:

• Insatser för individens upprättelse

• Dialog med och utbildning för rättighetsbärare 
och skyldighetsbärare

• Återkommande rapportering om diskriminering

• En synlig och aktiv aktör.

Bedömning av resultaten redovisas i respektive 
avsnitt. Bedömning av andra resultat som är 
relevanta redovisas i avsnittet med rubriken ”Andra 
insatser och uppdrag”.

DO:s verksamhet och kostnader är indelad i 
verksamhetsgrenarna tillsyn och främjande på ett 
sätt som är jämförbart över åren när det gäller 
redovisning av kostnader.

När det gäller kravet på att individbaserad statistik 
ska vara uppdelad1 på kön i resultatredovisningen, 
redovisar vi könsuppdelad statistik i statistik bilagan 
så långt det är möjligt. Vi redovisar däremot inte 
könsuppdelad statistik för till exempel våra tillsyns
ärenden i resultatredovisningen. Det beror dels på 
att det inte alltid är relevant att registrera på kön, 
dels att vi inte har uppgift om kön.

Enligt förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheten redovisa och 
bedöma verksamhetens resultat2. Med DO:s 
uppdrag är det komplicerat att mäta resultat av 
verksamheten. Arbete mot diskriminering är ett 
långsiktigt och komplext förändringsarbete.

En del insatser styr vi över själva medan andra 
också påverkas av samhällshändelser eller andra 
aktörer, och orsakssambanden kan inte alltid 
analyseras på ett sätt som ger säkra slutsatser.

Detta sammanhang är väsentligt att ta hänsyn till 
vid bedömningen av vad våra insatser har bidragit 
till. Alla insatser som DO utför görs enligt vår 
vision i syfte att uppnå ett samhälle fritt från 
diskriminering.

1 Enligt 3 kapitlet 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 
2 Enligt 3 kapitlet 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
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Kort om DO
DO har ett viktigt samhällsuppdrag som är 
fastställt i lagen om Diskriminerings
ombudsmannen.

DO har i uppdrag att utöva tillsyn över 
diskrimineringslagen som bland annat förbjuder 
diskriminering inom olika samhällsområden. Vi ska 
också verka för att diskriminering inte förekommer 
på några områden av samhällslivet och i övrigt 
verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.

Vi har rätt att företräda enskilda individer som har 
blivit diskriminerade i diskrimineringslagens 
mening men även enskilda som har blivit 
missgynnande i strid med familjeledighetslagarna3.

Eftersom DO:s uppdrag är reglerat i lag krävs 
riksdagens godkännande för att ändra det. Det ger 
DO en särställning bland förvaltnings
myndigheterna.

Diskrimineringslagen har sin grund i FN:s  
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Både diskrimineringslagen och lagen om 
Diskriminerings  ombudsmannen anknyter dessutom 
till regeringsformen, flera FNkonventioner, 
Europakonventionen, EUrättens grundläggande 
rättigheter och flera EUdirektiv. Att vårt uppdrag 
anknyter till regeringsformen ger det också en 
konstitutionell dimension.

Utifrån de lagar och internationella ramverk som 
reglerar DO:s uppdrag har ombudsmannen slagit 
fast en tydlig inriktning för verksamheten. Kärnan 
för vår verksamhet är enligt inriktningen att utreda 
anmälningar, begära diskrimineringsersättning och 
driva processer i domstol för att bidra till 

upprättelse för enskilda som utsatts för 
diskriminering. Vi bidrar också till att fler individer 
får förutsättningar att ta tillvara sina rättigheter 
och möjligheter genom dialog med och utbildning 
för rättighets och skyldighetsbärare samt att 
synliggöra förekomst av diskriminering genom 
återkommande rapportering.

Verksamhetsindelning 
Verksamheten var under 2022 indelad i tre grenar:

Tillsyn omfattar granskning av att diskriminerings
lagen följs och att föra talan i domstol. Kärnan i 
verksamheten består av insatser för att bidra till 
upprättelse för enskilda som utsatts för 
diskriminering. Våra utredningar inriktas därför 
främst mot att se om det finns förutsättningar för 
att begära diskriminerings ersättning, träffa 
förlikningar eller driva process i domstol. I 
verksamhetsgrenen ingår också att fatta 
tillsynsbeslut.

Främjande omfattar att samordna, planera, 
genomföra, följa upp och utveckla DO:s främjande 
insatser för att motverka diskriminering och verka 
för allas lika rättigheter och möjligheter. I 
verksamhets grenen ingår att utveckla kunskap om 
och synliggöra förekomst av diskriminering och att 
genomföra dialog med civilsamhället samt 
myndigheter och andra skyldighetsbärare. Även att 
bedriva samhällsinriktat förändringsarbete hör till 
denna gren av verksamheten.

Stöd och ledning omfattar interna funktioner för 
stöd, ledning, styrning samt intern och extern 
kommunikation. Verksamheten inom stöd och 
ledning syftar till att DO ska kunna genomföra sitt 
uppdrag med effektiva, rättssäkra, ändamålsenliga 
och samordnade insatser.

3 Sedan den 2 augusti 2022 omfattar denna ärendekategori missgynnande enligt föräldra ledighets
lagen, lagen om ledighet för närståendevård och lagen om rätt till ledighet för trängande familjeskäl.
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DO:s råd
DO:s råd är ett rådgivande organ knutet till 
myndigheten. Rådet ska tillföra sakkunskap och 
bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor 
som har betydelse för verksamheten. Ombuds
mannen, Lars Arrhenius, är ordförande. Under  
året har ombudsmannen utökat rådet till nio 
ledamöter. Rådet har haft två möten och diskuterat 
bland annat genomförandet av DO:s inriktning  
för verksamheten och den så kallade 
Sanktionsutredningens slutbetänkande4.

4 Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94, se även avsnitt ”Vi svarar på remisser”, 
sidan 54.
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DO under 2022
Vi börjar året med att återgå till att ta emot 
anmälningar mot diskriminering och inför 
samtidigt en rutin med en tydligare och 
snabbare kommunikation till alla anmälare 
om vad deras anmälan leder till. För att göra 
det enklare att anmäla återinför vi också 
möjligheten att anmäla via formulär på vår 
webbplats.

Under året arbetar vi för att öka kännedomen 
om vår verksamhet och de ärenden vi driver för 
individers upprättelse. Det bidrar till att våra 
frågor blir mer synliga och debatteras både i 
traditionella och sociala medier. Över 1  700 
artiklar fångas upp av vår mediabevakning 
under 2022, vilket är mer än en fördubbling i 
jämförelse med året tidigare.

DO beslutar att väcka talan mot Försvars makten. 
Grunden för talan är att Försvars makten har  
fortsatt att automatiskt utesluta personer med 
autism spektrum diagnoser, utan möjlighet till 
individuell prövning.

Vi träffar ett 60tal civil samhällesorganisationer 
som var och en representerar olika grupper eller 
på andra sätt kan belysa erfarenheter som hör 
samman med de olika diskriminerings grunderna. 
Denna fördjupade dialog möjliggör ett ömsesidigt 
utbyte av kunskap. Dialogen bidrar både till DO:s 
kunskap om förekomst av diskriminering och till 
att fler känner till skyddet mot diskriminering och 
möjligheten att anmäla till oss när någon utsätts för 
diskriminering.

DOmedarbetare 
håller upp rapporten 
”Undersök, åtgärda 
och utbilda”.

Vår granskning av totalt 24 lärosäten 
visar att inget av dem levde upp till 
lagens krav på aktiva åtgärder. 
Allvarligt, konstaterar DO, då det kan 
leda till ökad risk för att sökande eller 
studenter utsätts för diskriminering. Vår 
fördjupande rapport om skälen till de 
stora bristerna får stor uppmärksamhet 
i media. Webbinariet vi genomför för 
högskole och universitetsanställda får 
också genomslag och lockar nära 
300 deltagare.
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DO inleder tre gånger så många 
tillsynsutredningar under 2022 
(582) som under 2021 (180). Det 
är ett resultat av vår inriktning 
med fokus på individens 
upprättelse. Våra utredningar 
inriktas främst mot att se om det 
finns förutsättningar att begära 
ersättning för den som utsatts för 
diskriminering.

Tre av våra utredningar leder till att elever får 
ersättning för den diskriminering de blivit utsatta för 
i skolan. Fallen sätter ljuset på olika diskriminerings
grunder och situationer i skolan. En av eleverna får inte 
sin könsidentitet respekterad av skolans personal. Ett 
annat fall handlar om en elev med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som inte får tillgång till det 
särskilda stöd som eleven behöver och har rätt till. Ett 
tredje fall handlar om en skola som skuldbelägger en 
kvinnlig elev för att manliga elever pratar sexistiskt och 
objektifierande om henne och hennes klädsel.

DOmedarbetare vid 
Equinetkonferens.

Vi är engagerade i det europeiska 
samarbetet för ett bättre skydd mot 
diskriminering. Inför de två nya lagförslag 
om standarder för likabehandlingsorgan 
som EUkommissionen presenterar i 
december arbetar vi tillsammans med 
andra Equinetmedlemmar för att se till 
att likabehandlingsorganens perspektiv 
kommer med.

För att stärka skyddet mot diskriminering i EU 
är det centralt att ge medlemsstaternas lika
behandlings organ större befogenheter. Det 
betonar vi i vårt remissvar på EUkommissionens 
lagförslag om gemensamma standarder för 
lika behandlings organ. Samtidigt för vi fram 
att förslagen inte får leda till försämrade 
förutsättningar för DO:s arbete.

2020 2021 2022
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Resultatredovisning
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Ekonomisk översikt
De totala kostnaderna för 2022 har ökat med cirka 
6,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Den enskilt 
största kostnadsökningen kan härledas till Övriga 
driftkostnader som har ökat med cirka 3,8 miljoner 
kronor jämfört med 2021. Ökningen av drift
kostnader beror främst på att kostnaderna för köp 
av tjänster har ökat med cirka 3 miljoner kronor 
under 2022. De köpta tjänsterna avser främst 
konsultkostnader för bland annat arbete med DO:s 
webbplatser, ärendehanteringssystem, 
rättegångskostnader och bemanning.

Även personalkostnader har ökat med cirka 
1,4 miljoner kronor jämfört med 2021 och beror på 
ökade rekryteringskostnader.

Övriga intäkter har under 2022 ökat med cirka 
1,4 miljoner kronor jämfört med 2021 och ökningen 
beror på ersättning till DO för rättegångskostnader.

Tabellen nedan visar totala intäkter och kostnader 
fördelade på verksamhetsgrenarna tillsyn och 
främjande.5

Tabell 1. Intäkter för Tillsyn och Främjande (tusen kronor).

Intäkter per verksamhetsgren 2022 2021 2020
Intäkter av anslag Tillsyn 62 841 50 571 49 329

Övriga intäkter Tillsyn 1 577 133 567

Summa Tillsyn 64 418 50 704 49 895

Intäkter av anslag Främjande 66 385 74 147 71 447

Övriga intäkter Främjande 1 340 1 145 334

Summa Främjande 67 725 75 292 71 782

Summa Totalt 132 143 125 996 121 677

Tabell 2. Kostnader för Tillsyn och Främjande (tusen kronor).

Kostnader per verksamhetsgren 2022 2021 2020
Kostnader Tillsyn 64 418 50 704 49 895

Kostnader Främjande 67 725 75 292 71 782

Summa Totalt 132 143 125 996 121 677

5 I tidigare årsredovisningar har motsvarande gren benämnts ”Kunskap”.
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Vi genomför vår inriktning
DO har under 2022 fortsatt utvecklingsarbetet 
inom den inriktning för verksamheten som 
ombudsmannen slog fast 2021. Kritiska 
utgångspunkter för hela DO:s verksamhet i detta 
arbete är:

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

• DO ger ett bemötande som visar att vi tar 
individen på allvar.

Ett viktigt led i utvecklingen är att ombudsmannen 
under hösten 2022 har beslutat om DO:s vision, 
strategi och strategiska långsiktiga mål. Det 
tydliggör inriktningen och att DO:s strategi är att 
verka för upprättelse för individer som utsätts för 
diskriminering och allas tillgång till lika rättigheter 
och möjligheter. Detta ska ske med utgångspunkt i 
det lagstadgade skyddet mot diskriminering samt  
i kunskap om diskriminering och om hinder för 
allas lika rättigheter och möjligheter. 

Vi gör detta genom insatser som bidrar till 
upprättelse för individer som utsätts för 
diskriminering. Det innebär att vi utreder 
anmälningar, fattar tillsyns beslut, begär 
diskrimineringsersättning samt driver processer 
i domstol. I myndighetens strategi ingår att 
bidra till att fler individer får förutsättningar 
att ta tillvara sina rättigheter och möjligheter, 
vilket görs genom dialog med och utbildning för 
rättighets och skyldighetsbärare samt genom 
att synliggöra förekomsten av diskriminering 
genom åter kommande rapportering. Strategin 
slår också fast att DO ska vara en aktiv och 
synlig aktör i samhället med en kommunikation 
som stödjer arbetet med insatser för individers 
upprättelse. I strategin ingår även att DO 
ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Andra exempel på viktiga steg vi tagit för att 
genomföra DO:s inriktning är vår övergång till att 
från den 1 januari 2022 åter ta emot anmälningar 
om diskriminering, men också de insatser vi 
genomfört för att göra det enkelt att anmäla 
diskriminering. Ett annat steg är att vi under  
året inlett den kontinuerliga dialogen med civil
samhället med syftet att bidra till att fler individer 
får förutsättningar att ta tillvara sina rättigheter 
och möjligheter. Av dialogerna får också DO 
kunskaper om diskriminering och hinder för  
allas lika rättigheter och möjligheter i samhället. 
Ytterligare ett exempel är det arbete som påbörjats 
med sikte på att under våren 2023 kunna publicera 
den första årliga rapporten om förekomst av 
diskriminering i samhället. Under året har vi också 
utifrån inriktningen sett över vår egen interna 
organisation och genomfört tre verksamhets
förändringar för att kunna arbeta på ett ändamåls
enligt och effektivt sätt. Samtliga dessa exempel 
kommer vi att beskriva närmare längre fram i 
denna redovisning.
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Insatser för individens 
upprättelse
Insatser för att bidra till upprättelse för 
individer som utsätts för diskriminering är 
centrala för att förverkliga den inriktning av 
vårt uppdrag som ombudsmannen beslutade 
om 2021.6 Vi utreder därför anmälningar för att 
se om det finns förutsättningar för att begära 
diskriminerings ersättning. Om det finns sådana 
förutsättningar kan DO för enskildas räkning 
begära diskriminerings  ersättning, ingå förlikning 
och driva process i domstol. De utredningar där 
det inte är aktuellt att begära diskriminerings
ersättning eller föra talan för den enskilde i 
domstol avslutas med ett tillsynsbeslut.

Anmälningar om  
diskriminering,  
utredningar och  
tillsynsbeslut
Sedan den 1 januari 2022 har DO återgått till att ta 
emot anmälningar. Det innebär att vi inte längre 
använder begreppen ”tips och klagomål”. Vi har 
därmed velat tydliggöra att insatser som bidrar till 
upprättelse för individer som utsatts för 
diskriminering är centrala för vår verksamhet, och 
att anmälningar om diskriminering är det primära 
underlaget för DO:s tillsyn och processverksamhet. 
Detta är en förändring i förhållande till vår tidigare 
inriktning när arbetet huvudsakligen var inriktat 
på att motverka diskriminering genom 
förändringar på strukturell nivå i samhället samt 
att ge vägledning om diskrimineringsfrågor. För 
den som blivit utsatt för diskriminering är det 
också en skillnad att kunna göra en anmälan till en 

myndighet som kan utreda händelsen som en 
möjlig lagöverträdelse och inte enbart ta emot den 
som ett ”tips”.

Vårt förhållningssätt till 
anmälningar
DO har också ändrat sitt förhållningssätt när det 
gäller att välja ut vilka anmälningar som ska 
utredas. Det innebär att vi inlett betydligt fler 
utredningar än tidigare år. Vi utreder i första hand 
för att se om det finns förutsättningar att begära 
diskrimineringsersättning och föra talan för den 
som blivit utsatt. Upprättelseperspektivet är 
centralt. Övergången till anmälningar innebär 
också att alla anmälare nu får svar om vad deras 
anmälan leder till. DO skickade svar endast i 
enstaka fall till de som lämnat tips eller klagomål.

Det återstår ytterligare arbete för att vi ska kunna 
slutföra ännu fler utredningar. Vi befinner oss i en 
förändring som kommer att ta viss tid innan den 
visar fullt resultat. Utvecklingen av effektivare 
arbetssätt är en viktig del i detta arbete.

Nytt webbformulär för 
anmälan
Den 1 januari 2022 publicerade vi på vår webbplats 
nerladdningsbara blanketter för anmälan om 
diskriminering. I februari publicerade vi ett 
omarbetat webbformulär för anmälan. För att 
ytterligare förenkla för anmälare gjorde vi det 
möjligt i september att välja mellan två olika 
formulär, ett för att anmäla diskriminering och ett 
för att anmäla brister i arbetet med aktiva åtgärder. 

6 Läs mer i avsnitt ”Vi genomför vår inriktning”, sidan 16.
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Arbetet med anmälningar 
under 2022
Under 2022 tog DO emot 4 458 anmälningar. Det 
är en minskning jämfört med 2021 (då antalet var 
5 010 ”tips och klagomål”).

DO bedömde att 806 av årets anmälningar inte 
omfattades av diskrimineringslagen. Det var 
anmälningar som till exempel rörde verksamheter 
som inte omfattas av diskrimineringslagens förbud 
eller händelser som saknar samband med någon 
diskrimineringsgrund.

DO bedömde att 3 248 anmälningar omfattades av 
diskrimineringslagen eller familjeledighetslagarna7 
och inledde tillsynsutredningar i 15 procent av 
dessa. Det är en ökning av andelen inledda 
utredningar jämfört med 2021 när det var cirka 
5 procent.

DO gör ett urval för att vi inte har möjlighet att 
utreda alla anmälningar, även om de omfattas av 
lagen. Vid urvalet väger vi in flera olika faktorer 
som till exempel om det finns en enskild person 
som lidit skada, om händelserna ligger för långt 
tillbaka i tiden eller om ärendet utreds av en  
annan aktör, till exempel ett fackförbund som i 
första hand har rätt att företräda sina medlemmar  
i arbetstvister. 

DO prioriterar särskilt att utreda anmälningar som 
rör allvarliga kränkningar av individer.

Tabell 3. Balans för antalet anmälningar.* 

Anmälningar 2022
Inkomna 4 458**

Gått vidare till tillsynsutredning eller 
process 499

Avslutade utan att tillsynsutredning eller 
process inletts 3 557***

Utgående balans 402

*DO återgick 2022 till att ta emot anmälningar och ändrade 
vårt förhållningssätt när det gäller att välja ut vilka anmälningar 
som ska utredas. Tabellen visar därför endast år 2022.
**I statistikbilagans figur 1 anges 4 451 som det totala antalet 
inkomna anmälningar. Skillnaden beror på att underlaget 
till statistikbilagan baseras på ett tidigare uttag av data 
jämfört med resultatredovisningen och att sju anmälningar 
kategoriserats om däremellan.
***Siffran innehåller anmälningar som inte omfattas av lagen, 
återkallade anmälningar samt övriga anmälningar som inte 
valts ut för tillsyn eller process.

Tabell 4. Kostnader för anmälningar  
och utredningar.*

Kostnader (tusen kronor) 2022
Anmälningar 17 961

Utredningar 30 220

Summa 48 181

*DO återgick 2022 till att ta emot anmälningar och ändrade 
sitt förhållningssätt när det gäller att välja ut vilka anmälningar 
som ska utredas. Tabellen visar därför endast år 2022.

7 Den 2 augusti 2022 genomfördes det så kallade balansdirektivet i svensk rätt genom att 
tillägg gjordes i föräldraledighetslagen, lagen om ledighet för närståendevård och  
lagen om rätt till ledighet för trängande familjeskäl.
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Alla får besked
DO tar emot omkring 400 anmälningar i månaden. 
De flesta anmälare får besked inom en månad om 
vad som händer med anmälan, det vill säga om vi 
går vidare med ett ärende eller inte. Ett besked om 
att DO inte inleder en tillsynsutredning innebär 
inte att vi har bedömt att en anmälan är omotiverad 
eller att den saknar grund.

Ibland kan en anmälare få vänta längre än en 
månad på besked, exempelvis om vi saknar 
information i en anmälan och därför behöver 
komplettera den.

Vi inleder fler utredningar
Här redogör vi för våra ärendebalanser samt för 
statistik över vilka diskrimineringsgrunder och 
samhällsområden som berörs i de tillsynsärenden 
vi inlett under året.

Tabell 5 visar ärendebalansen, det vill säga antalet 
pågående (öppna) tillsynsärenden i början och 
slutet av året. Antalet inledda tillsynsutredningar 
har ökat kraftigt under de senaste tre åren,  
i linje med vår inriktning att utreda så många 
anmälningar som möjligt för att bidra till att fler 
som drabbats av diskriminering ska få upprättelse. 
Vi har 2022 inlett omkring tre gånger så många 
utredningar som 2021. Antalet avslutade 
tillsynsutredningar har också ökat något jämfört 
med 2021, men inte lika mycket. I 25 av de 
tillsynsärenden som avslutades under 2022 
bedömde DO att det förekommit överträdelser  
av diskriminerings lagen. Sju av dessa ledde till  
att DO begärde diskrimineringsersättning.8

Ökningen av antalet inledda tillsynsutredningar  
i jämförelse med tidigare år gäller för samtliga 
samhällsområden. Det framgår av tabell 6.

Tabell 5. Balanser för tillsynsärenden.

Balanser för tillsyn  2022 2021 2020
Ingående balans 108 53 65

Inledda 582* 180 64

Avslutade 176 125 76

Utgående balans 514 108 53

*Antalet tillsynsärenden som inletts under året är inte samma som antalet anmälningar som gått vidare till tillsyn, se tabell 3. Till det 
finns olika förklaringar. Det kan till exempel handla om att en anmälan lett till flera tillsynsutredningar eller att en tillsynsutredning 
inletts med anledning av ett tips eller klagomål som inkom 2021.

Tabell 6. Totalt inledda och avslutade utredningar av anmälningar om diskriminering.

Tillsynsärenden - Inledda och avslutade 2022 2021 2020

Område Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv, inklusive arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 124 63 66 58 26 34

Utbildning 280 64 76 35 20 21

Andra samhällsområden 178 49 38 34 22 23

Totalt 582 176 180 125* 64** 76*

*Två ärenden har tagits bort från totalen eftersom de ingår både i siffran för område arbetsliv och för utbildning.
**Fyra ärenden har tagits bort från totalen eftersom de ingår både i siffran för område arbetsliv och för utbildning.

8 Läs mer i avsnitt ”DO:s processverksamhet”, sidan 24.
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Av tabell 7 framgår antalet utredningar fördelade 
på de olika diskrimineringsgrunderna. Årets 
inledda tillsynsutredningar omfattar händelser som 
rör diskriminering som har samband med var och 
en av de sju diskrimineringsgrunderna. De flesta 
inledda utredningarna rör diskriminering som har 
samband med funktionsnedsättning eller etnisk 
tillhörighet.

Som tabell 8 visar har DO:s utredningar rört 
diskriminering som skett inom alla de samhälls
områden som omfattas av diskriminerings lagen. 
Under 2022 har vi inlett flest ärenden inom 
området utbildning.

Tabell 7. Inledd särskild tillsyn uppdelat efter diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier.*

Inledd tillsyn per diskrimineringsgrund  2022 2021 2020
Kön 71 37 6

Könsöverskridande identitet eller uttryck 22 10 

Etnisk tillhörighet 130 51 24

Religion eller annan trosuppfattning 32 12 9

Funktionsnedsättning 258 58 15

Sexuell läggning 20 3 3

Ålder 35 13 9

Sexuella trakasserier** 65 30 11

*Siffrorna i denna tabell ger tillsammans ett högre värde än antalet unika ärenden eftersom ett ärende kan falla in under flera kategorier.
**Skälet till att sexuella trakasserier redovisas enskilt är att de inte kräver samband med någon diskrimineringsgrund.

Tabell 8. Inledd särskild tillsyn uppdelat efter samhällsområden.*

Inledd tillsyn per samhällsområde*  2022 2021 2020
Arbetslivet 120 64 26

Utbildning 280 76 20

Varor, tjänster och bostäder 95 23 14

Hälso och sjukvård samt socialtjänst med mera 61 16 3

Bemötande inom offentlig verksamhet 10 1 3

Arbetsförmedling och annan arbetsmarknadspolitisk verksamhet 4 2 1

Övriga områden** 15  3

*Siffrorna i denna tabell ger tillsammans ett högre värde än antalet unika ärenden eftersom ett ärende kan falla in under flera kategorier.
**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.
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Positiva effekter redan under  
inledd tillsyn
Under våra utredningar har vi kontakt med den 
anmälda verksamheten som får yttra sig i ärendet. 
Vi har vid dessa kontakter noterat att redan vår 
pågående utredning kan medföra positiva effekter  
i form av att den berörda verksamheten rättar sig 
enligt lagen. Exempelvis svarade ett trafikföretag 
att de med anledning av vår tillsyn om bristande 
tillgänglighet tydliggjort vilka typer av rullstolar 
och hjälpmedel som får tas med ombord på buss, att 
samtliga förare informerats om detta direkt efter 
incidenten och att de skulle anordna en särskild 
utbildning för förare och bussvärd personal.9 Ett 
annat exempel var en region som blivit anmäld för 
bristande tillgänglighet eftersom det saknades 
personlyft i undersökningsrummen. Regionen 
svarade att de efter att DO:s tillsyns ärende inletts 
hade gjort en genomgång av samtliga sina 
vårdcentraler och rehabmottagningar och att man 
funnit att endast 28 av dessa har en lyft. Enligt 
deras riktlinjer för tillgänglighet och fysisk standard 
ska det på varje vårdavdelning finnas minst ett 
vårdrum med en personlyft. En generell översyn 
skulle därför genomföras.10

Några tillsynsbeslut från året

Äldre sökande prioriterades ned vid 
uthyrning av bostad
En stiftelse som driver seniorboenden överträdde 
förbudet mot diskriminering som gäller vid 
tillhandahållande av bostäder genom att ge yngre 
sökande företräde i ansökningsförfarandet vid 
tilldelning av hyreslägenhet. Syftet med 
prioriteringen har enligt seniorboendet varit att 
skapa en jämn åldersfördelning och säkerställa att 
det fanns en tillräckligt stor andel hyresgäster som 
kunde bidra till de aktiviteter som anordnades.

Enligt DO har stiftelsens metod att använda en 
prioriteringsordning med hänvisning till ålder 
inneburit ett missgynnande i lagens mening. 
Missgynnandet har drabbat äldre sökande  
när dessa har försatts i ett sämre läge genom  
ned  prioriteringen. DO bedömde att ålders
prioriteringen inte var ett lämpligt och nödvändigt 
medel för att uppnå syftet att främja de boendes 
hälsa och att den därför stod i strid med förbudet 
mot direkt diskriminering vid tillhandahållande  
av bostäder.11

Undantag till förbudet

Det finns ett undantag avseende förbudet mot 
diskriminering som har samband med ålder 
inom samhällsområde bostad. Undantaget 
innebär att det kan vara tillåtet att behandla 
människor olika utifrån ålder om det finns ett 
berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga.

9 DO:s diarienummer TIL 2021/26.
10 DO:s diarienummer TIL 2022/32.
11 DO:s diarienummer TIL 2020/49.
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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 med visst kön, viss könsöverskridande 
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
viss religion eller annan trosuppfattning, visst 
funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss 
ålder. Det är dock 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.

Krav på visst språk som modersmål 
ledde till besked om omplacering
DO konstaterar i ett beslut att en kommun hade 
diskriminerat en kvinna på ett sätt som har 
samband med etnisk tillhörighet. Kommunen hade 
gett besked om att omplacera kvinnan som 
arbetade som modersmålslärare, eftersom hon inte 
uppfyllde kravet på att ha det aktuella språket som 
sitt eget modersmål. DO menar att även om språk i 
sig inte är en diskrimineringsgrund finns en 
indirekt koppling mellan språk och nationellt eller 
etniskt ursprung. Det krav som kommunen hade 
ställt upp för modersmålslärare i spanska 
missgynnade personer som inte har nationellt eller 
etniskt ursprung i länder där spanska är vanligt 
förekommande som modersmål. Kravet har därför 
enligt DO en indirekt diskriminerande effekt för 
vissa personer utifrån deras etniska tillhörighet.12

Bristande tillgänglighet i skolan
Under året har DO fattat beslut i ärenden som 
handlar om utbildningsanordnares skyldigheter 
gällande tillgänglighet. Ett av dessa ärenden 
handlade om bristande åtgärder för att tillgänglig
göra läromedel för en gymnasieelev med dyslexi. DO 
bedömde att eleven hade missgynnats genom att inte 
få tillgång till utbildningen på ett sätt som var 
jämförbart med andra elever utan elevens funktions
nedsättning. DO bedömde därför att utbildnings
anordnaren hade överträtt diskrimineringsförbudet 
i form av bristande tillgänglighet.13

Trakasserier och sexuella trakasserier  
i skolan
DO har fattat flera beslut som handlar om 
utrednings och åtgärdsskyldighet – det vill säga 
om hur utbildningsanordnare agerat när de fått 
kännedom om att ett barn eller en elev upplevt 
trakasserier eller sexuella trakasserier. I dessa 
ärenden har DO bedömt bland annat om 
utbildnings  anordnare har levt upp till kraven att 
skyndsamt utreda upplevda trakasserier och vidta 
åtgärder för att få trakasserierna att upphöra.

12 DO:s diarienummer TIL 2020/53.
13 DO:s diarienummer TIL 2020/27.
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DO:s process
verksamhet
Syftet med DO:s processverksamhet är att  
bistå människor som diskriminerats enligt 
diskriminerings  lagen eller missgynnats enligt 
någon av familjeledighetslagarna14 att få 
upprättelse. Vårt främsta verktyg i detta arbete  
är att begära diskrimineringsersättning eller  
skade stånd för den som drabbats.

Vårt arbetssätt innebär att vi som regel inleder en 
process med att vi begär att den som diskriminerat 
(motparten) betalar ersättning till den som 
drabbats. Om motparten medger kravet avslutas 
ärendet efter att betalning har skett. Om motparten 
inte medger kravet lämnar DO in en 
stämningsansökan till domstol. 

I vissa fall krävs det en domstolsprövning även om 
motparten inte motsätter sig kravet. Det kan 
handla om att den enskilde behöver ett erkännande 
av diskrimineringen för att få upprättelse och  
att detta inte kan uppnås genom en frivillig 
uppgörelse.15 Det kan även vara fråga om 
situationer där lagstiftningen är otydlig och det 
därför behövs klargöranden från en domstol.

Diskriminerings ersättning

Den som bryter mot förbuden i 
diskriminerings lagen är skyldig att betala 
diskriminerings ersättning till den som 
utsatts. Det är bara arbets givare och 
andra verksamhetsutövare som kan 
bli skyldiga att betala diskriminerings
ersättning, inte arbetstagare eller enskilda 
privatpersoner. Det är en domstol som 
beslutar om diskriminerings ersättningens 
storlek. Men, om parterna är överens, kan 
ersättningens storlek bestämmas utan en 
domstolsprövning (till exempel när DO begär 
att den som brutit mot förbudet ska betala 
ersättning och denne går med på det kravet).

Ersättningen ska i första hand bidra till 
att ge den enskilde upprättelse för den 
kränkning som personen har utsatts för. 
Men ersättningen har också till syfte 
att avskräcka, eller effektivt motverka, 
förekomsten av diskriminering i samhället.

Diskrimineringsersättningen har alltså 
två olika komponenter och ligger därmed 
generellt på en betydligt högre nivå än de 
ersättningar som till exempel betalas ut vid 
kränkning på grund av brott.

14 Sedan den 2 augusti 2022 omfattar denna ärendekategori missgynnande enligt 
föräldraledighetslagen, lagen om ledighet för närståendevård och lagen om rätt till 
ledighet för trängande familjeskäl.

15 EUdomstolens dom i mål C30/19. Se DO:s diarienummer ANM 2017/1260.
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Begäran om diskriminerings
ersättning
Tabell 9 visar att vi under året har begärt 
diskrimineringsersättning för sex personer via 
kravbrev och för en person via stämningsansökan.16  
Sex av dessa ärenden har avslutats genom en 
frivillig uppgörelse, det vill säga att motparten 
antingen har medgett kravet på ersättning eller 
förlikts med DO. 

Tabell 9. Diskrimineringsersättning. 

Beslut 2022 2021 2020
Begäran om 
diskrimineringsersättning 6 * *

Stämningsansökningar 1 2 2

Domar 1 6 2

Medgivna krav och 
förlikningar** 8 4 3

*DO ändrade sitt arbetssätt 2022, därför finns inga 
motsvarande siffror för 2021 och 2020.
**Här redovisas även förlikningar som fastställts genom dom.

Här redogör vi för några ärenden där vi under året 
har begärt diskriminerings ersättning.

Diskriminering när sjukvårdspersonal 
nedprioriterade akut sjukdomstillstånd
Tingsrätten konstaterade i en dom 2021 att Västra 
Götalandsregionen hade diskriminerat en man 
när han nedprioriterades av ambulanspersonal 
trots att han hade en hjärnblödning. Mannen avled 
senare av sina skador. DO överklagade domen 
till hov      rätten och begärde att diskriminerings
ersättningen till dödsboet efter mannen skulle 
höjas från 80 000 kronor till 300 000 kronor. 
DO och Västra Götalandsregionen förliktes 
innan förhandlingen i hovrätten. Förlikningen 
innebar dels att tingsrättens dom stod fast, dels att 
Västra Götalandsregionen betalade den begärda 
diskrimineringsersättningen till dödsboet.17

DO menar att målet har stor betydelse. Händelsen 

visar på den risk som diskriminering inom vården 
innebär för den enskilde. Det höga ersättnings
beloppet är en tydlig signal om hur allvarligt 
samhället ser på den här typen av händelser.

Fallet har fått stor uppmärksamhet både i sociala 
och traditionella medier samt debatterats av såväl 
myndigheter som civilsamhället. Bland annat 
genomförde Västra Götalandsregionen ett 
seminarium på MRdagarna om aktiva åtgärder 
mot diskriminering och rasism i vården. Regionen 
hade bjudit in DO, forskare och representanter från 
civilsamhället för ett samtal om hur man hanterar 
diskriminering och rasism inom vården.

Diskriminering när skolan brister i 
tillgänglighet i relation till elev med 
funktionsnedsättning
Målet handlar om att en kommun underlät att ge en 
elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
det särskilda stöd som eleven behövde för att kunna 
ta del av undervisningen på jämförbara villkor som 
andra elever. DO stämde kommunen 2020 och 
begärde att den skulle betala 90 000 kronor i 
diskrimineringsersättning till eleven. Inför tings
rätts f örhandlingen, som skulle inledas i oktober 
2022, erkände kommunen att den hade 
diskriminerat eleven och betalade den begärda 
ersättningen.18

Skolans erkännande av 
diskrimineringen hade stor 
betydelse för eleven och hens familj. 
De hade kämpat under många år 
för att bli lyssnade på och få det 
stöd eleven hade rätt till.

16 Eftersom vi hade ett annat arbetssätt tidigare år finns det inga jämförelsesiffror.  
17 DO:s diarienummer PRO 2019/7.
18 DO:s diarienummer PRO 2020/1.
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DO får många anmälningar från vårdnadshavare  
till barn med olika funktionsnedsättningar. För 
eleverna och deras familjer är det viktigt att skolan 
säker ställer att diskrimineringen upphör. Det är 
därför helt avgörande att skolhuvudmännen tar sitt 
ansvar enligt lag att utreda och i förekommande fall 
vidta åtgärder för att förhindra att diskrimineringen 
fortsätter. 

Skola agerade för sent när lärare 
vägrade acceptera elevs ickebinära 
identitet
Ett fall handlar om en elev i grundskolan som 
identifierar sig som ickebinär. Trots att vårdnads
havarna hade informerat skolan om att elevens 
pronomen är hen använde en lärare fel pronomen 
under mer än en termin. DO bedömde att skolan 
hade diskriminerat eleven och brustit i sin 
utrednings och åtgärdsskyldighet. Skolan erkände 
diskrimineringen och betalade 150 000 kronor till 
eleven i diskrimineringsersättning.

Genom att begära diskrimineringsersättning  
i fallet bidrog DO till att sätta fokus på frågan om 
diskriminering som har samband med köns över
skridande identitet eller uttryck.

DO har bland annat genom sina dialoger med 
civilsamhället fått bekräftat att skolmiljön är ett 
särskilt utsatt område för hbtqipersoner. Av 
anmälningarna som DO tagit emot under året 
framgår att användning av oönskat pronomen  
även förekommer på andra samhällsområden, till 
exempel inom hälso och sjukvården.

Diskriminering när kvinnlig elev 
ombads att täcka sig
DO ansåg att en skola diskriminerade en kvinnlig 
elev när hon blev ombedd att ”täcka sig” eftersom 
hon enligt skolan bar för utmanande kläder.

DO menade att skolan lade skulden på den 
kvinnliga eleven för att manliga elever pratade 
sexistiskt och objektifierande om henne. I samtalen 
med eleven ifrågasatte skolan elevens val av  
stil – och därmed även hennes person. DO  
begärde att skolan skulle betala 50 000 kronor  
i diskriminerings ersättning till eleven, vilket 
skolan också gjorde.19

Diskriminering att automatiskt utesluta 
personer med diagnosen autism
DO har väckt talan mot Försvarsmakten för att 
myndigheten automatiskt vid antagnings
förfarandet till värnpliktstjänstgöring uteslöt en 
man på grund att han som barn hade diagnostiserats 
med Asperger20. Enligt DO innebär den automatiska 
bedömningen som mannen utsatts för att han har 
diskriminerats på ett sätt som har samband med 
funktionsnedsättning.21

Fallet illustrerar på ett tydligt sätt 
vad diskriminering ofta handlar 
om, det vill säga att vägras rätten 
att bli bedömd utifrån sina 
individuella förutsättningar. 

19 DO:s diarienummer DO 2022/880.
20 Personer som tidigare skulle ha fått diagnosen Asperger får numera diagnosen autism 

(Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism).
21 DO:s diarienummer 2022/4076.
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Diskriminering när kvinnas 
provanställning avbröts
En kommun avslutade provanställningen för en 
kvinna som var gravid. Kommunens motivering var 
att kvinnan hade haft för hög frånvaro. En del av 
frånvaron var relaterad till hennes graviditet och en 
del hade samband med att hon vårdade ett barn 
med funktionsnedsättning. DO ansåg att kvinnan 
hade utsatts för diskriminering som har samband 
både med kön och funktionsnedsättning. DO 
begärde att kommunen skulle betala 100 000 
kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.22 
Kommunen betalade ersättningen och erkände att 
de hade gjort fel.23

Diskriminering när städföretag nekade 
57åring arbete
En kvinna som sökte arbete hos ett städföretag fick 
efter en tid beskedet att hon inte var aktuell för en 
intervju eftersom bolaget ville ha yngre kvinnor. 
DO bedömde att bolagets besked innebar att 
kvinnan utsatts för åldersdiskriminering och 
begärde att företaget skulle betala 50 000 kronor i 
diskrimineringsersättning till henne. Företaget 
betalade begärd ersättning.24

22 DO:s diarienummer DO 2022/1673.
23 Intervju med kommunens HRchef i radio P4 Sjuhärad. Publicerad den 25 oktober 2022.
24 DO:s diarienummer DO 2022/3278.
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Missgynnande enligt 
någon av familje
ledighetslagarna
Under 2022 har det kommit in cirka 80 ärenden till 
DO som har bedömts röra en överträdelse av någon 
av familjeledighetslagarna.25

DO har trätt in som part i nio av dessa fall och 
begärt ersättning i fyra fall26. I ett av dem har vi 
även lämnat in en stämningsansökan till 
Arbetsdomstolen som också meddelat dom. 
Eftersom DO inte har någon tillsynsbefogenhet när 
det gäller familjeledighetslagarna behöver DO 
träda in som part innan någon utredning kan 
göras. Det är skälet till att antalet ärenden vi träder 
in som part i är högre än antalet ärenden vi senare 
begär ersättning i.

Tabell 10. Familjeledighetsärenden.

Beslut 2022 2021 2020
Begäran om skadestånd 4  

Stämningsansökningar 1 1 1

Domar 2 0 1

Medgivna krav och 
förlikningar 3 0 0

Den 2 augusti 2022 genomfördes det så kallade 
balansdirektivet27 i svensk rätt genom att tillägg 
gjordes i

• föräldraledighetslagen

• lagen om ledighet för närståendevård

• lagen om rätt till ledighet för trängande 
familjeskäl.

I och med att balansdirektivet genomfördes i 
svensk rätt fick DO behörighet att företräda 
arbetstagare som missgynnats för att de utnyttjat 
sin rätt att vara lediga för vård av barn eller 
närstående, eller av annat trängande familjeskäl. 
Förändringen innebär att skyddet för arbetstagare 
som utnyttjar sin rätt till ledighet enligt någon av 
lagarna stärktes.

Rättigheter som infördes med balans
direktivet (familjeledighetslagarna)

Flexibla arbetsformer
En arbetstagare som är förälder till barn 
under åtta år eller har en närstående 
som är svårt sjuk med omsorgsbehov 
har rätt att begära och nyttja flexibla 
arbetsformer. Rätten till flexibla arbets
former för att vårda ett barn under 
åtta år eller en närstående regleras i 
föräldraledighetslagen och lagen om 
ledighet för närståendevård.

Ledighet för närståendevård
En arbetstagare som vårdar en närstående 
som är svårt sjuk har rätt till ledighet. 
Rätten till vård av en närstående som är 
svårt sjuk regleras i lagen om ledighet för 
närståendevård.

Ledighet av trängande familjeskäl
En arbetstagare har rätt till ledighet i 
samband med sjukdom eller olycksfall 
inom familjen som gör arbetstagarens 
närvaro absolut nödvändig. Rätten 
till ledighet i samband med sjukdom 
eller olycksfall inom familjen regleras i 
lagen om rätt till ledighet av trängande 
familjeskäl.

25 Det går inte att få fram något exakt antal eftersom många anmälningar kan röra både en 
överträdelse av diskrimineringslagen och ett missgynnande enligt någon av 
familjeledighetslagarna.

26 Eftersom vi hade ett annat arbetssätt tidigare år finns det inga jämförelsesiffror.
27 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans 

mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.
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Bedömning av DO:s 
insatser för individens 
upprättelse 

Anmälningar och tillsyn av 
diskrimineringsförbuden
I början av året övergick vi till att ta emot 
anmälningar om diskriminering och att införa en 
rutin med tydligare och snabbare svar till alla 
anmälare om vad deras anmälan leder till – om vi 
utreder den eller inte. Vi bedömer att övergången 
sammantaget har bidragit till ökade förutsättningar 
för att fler kan uppleva att det är meningsfullt att 
vända sig till DO. Det beror både på att fler 
anmälningar nu leder till en utredning och att DO 
ger tydligare återkoppling till den som har anmält. 
Genom den dialog vi har med civilsamhället får vi 
också positiv återkoppling på vårt sätt att nu 
hantera anmälningar28.

28 Läs mer i avsnitt ”Kontinuerlig dialog med civilsamhället”, sidan 33.

Vårt ändrade förhållningssätt när det gäller urvalet 
av vilka anmälningar vi utreder innebär att DO har 
inlett tre gånger så många tillsynsutredningar 
under 2022 (582) som under 2021 (180). Det är  
en kraftig ökning och betyder att DO skapar 
förutsättningar för att fler individer än tidigare  
kan få upprättelse. I ett skede när vi genomfört  
en förändring av vår inriktning för verksamheten 
och utvecklar våra arbetssätt påverkar det också 
den utgående ärendebalansen som därför är 
förväntat hög.

Enligt vår bedömning kan redan beskedet om att vi 
inleder en utredning medföra positiva effekter i form 
av att den berörda verksamheten rättar sig enligt 
lagen. Det kan vara som i våra exempel med 
trafikföretaget och regionen som båda tog initiativ 
till rättelser efter att DO inlett tillsyn. Trafik
företaget skulle genomföra en utbildning för sin 
personal som behöver kunna identifiera vilka typer 
av rullstolar och hjälpmedel som får tas med ombord 
på buss. Regionen skulle göra en generell översyn av 
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sina vårdcentraler och rehab m  ottagningar för att 
försäkra sig om att de uppfyllde regionens riktlinjer 
för tillgänglighet och fysisk standard.29

DO:s ärenden får uppmärksamhet och utgör 
underlag för vår dialog med civil samhället. Båda 
dessa är viktiga delar i vårt arbete med samhälls
förändring.

I de tillsynsbeslut där DO konstaterat att 
diskrimineringslagen överträtts kan vi se att flera 
fall bidragit till upprättelse för den som anmält. 
Sådana beslut kan dessutom leda till att den berörda 
verksamheten och även liknande verksamheter 
ändrar regler, rutiner eller förhållningssätt. DO 
bedömer att sådana förändringar bidrar till att färre 
individer drabbas av diskriminering. Ett exempel är 
ett beslut om att en hyresvärds kösystem till ett 
seniorboende var åldersdiskriminerande i 
förhållande till äldre sökande. Efter att DO fattat sitt 
beslut har hyresvärden ändrat sina köregler så att de 
inte längre är diskriminerande.30

DO företräder enskilda
DO har under året begärt ersättning i elva ärenden, 
varav sju rör en överträdelse av diskriminerings
lagen och fyra missgynnande enligt föräldra
ledighets lagen. Huvuddelen av dessa ärenden  
har lett till en frivillig uppgörelse. I ett ärende  
– det som rör diskriminering inom Försvarsmakten 
– har DO valt att lämna in en stämningsansökan 
till Stockholms tingsrätt utan att först framställa 
ett krav.31

Ett ytterligare ärende har gått vidare till en dom 
stolsprövning32, som slutade med en tredsko dom33. 
Utöver detta har DO i två stora mål träffat 
förlikningar som båda varit fördelaktiga för den 
enskilde anmälaren.34

Det kan konstateras att DO under året har bistått 
fler människor att få upprättelse i form av 
diskrimineringsersättning eller skadestånd än 
under föregående år. Vi ser även att våra processer 
har fått stor uppmärksamhet i media och bidragit 
till debatten som rör diskriminering i samhället.35 
Vi har genom vår processföring åskådliggjort att 
diskriminering förekommer inom flera samhälls
områden och kan drabba människor var de än de 
befinner sig i livet.

Ett pågående utvecklingsarbete
Även om antalet avslutade tillsynsutredningar och 
processer under 2022 inte är på den nivå som vi 
strävar mot på sikt bedömer vi att resultatet hittills 
av DO:s arbete är rimligt gott. Resultatet bör ses i 
ljuset av att den pågående förändringen är 
omfattande och att det utvecklingsarbete som vi 
inlett tar tid.

DO har under 2022 i flera avseenden utvecklat och 
genomfört ett effektivare arbetssätt och andra 
åtgärder för att uppnå större effektivitet. Viktiga 
utgångspunkter i detta arbete har varit att vi ska 
fortsätta att ge ett gott bemötande till dem som vi 
är i kontakt med samt att vår handläggning ska 
fortsätta att vara rättssäker och att våra tillsyns
utredningar och yttranden i rättegångar ska hålla 
god kvalitet.

29 Läs mer i avsnitt ”Positiva effekter redan under inledd tillsyn”, sidan 22.
30 Läs mer i avsnitt ”Några tillsynsbeslut från året”, sidan 22.
31 DO:s diarienummer DO 2022/4076.
32 DO:s diarienummer PRO 2021/6.
33 När en tredskodom meddelas mot någon förlorar hen målet, utan att domstolen prövat 

sakfrågan. En tredskodom kan meddelas när någon inte kommer in med svaromål eller inte 
kommer till en förhandling.

34 DO:s diarienummer PRO 2019/7 och PRO 2020/1.
35 Läs mer i avsnitt ”Deltagit i debatten“, sidan 42.
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Dialog och utbildning

DO:s dialog och utbildning ska bidra till att öka 
kunskapen om DO och skyddet mot diskriminering. 
Det kan handla om att rättighetsbärare ska känna 
till och kunna använda sig av möjligheten att 
anmäla till oss när någon utsätts för diskriminering. 
Insatserna ska också bidra till att skyldighetsbärare 
och ansvariga, till exempel myndigheter eller 
branschorganisationer, ska få kunskap om rätten 
att inte bli diskriminerad och de skyldigheter som 
följer av diskrimineringslagen. Det handlar också 
om att skyldighetsbärare ska få kunskap om 
förekomst av diskriminering.

Dialog med rättighets
bärare och ansvariga 
myndigheter

Kontinuerlig dialog med 
civilsamhället
Dialogen med civilsamhället är avgörande i vårt 
arbete för att fler individer ska få kunskap om 
skyddet mot diskriminering och vilja anmäla 
diskriminering till DO. Dialogen möjliggör också 
ett ömsesidigt utbyte av kunskap. Den ska bidra till 
att stärka förutsättningarna för att anmälningar 
ska innehålla de uppgifter som behövs för att vi ska 
kunna utreda om diskriminering har skett och 
kräva upprättelse för kränkningen. Dessutom är 
dialogen en central källa till kunskap om 
upplevelser av diskriminering.

Under 2022 har vi tagit fram och börjat arbeta efter 
en plan36 för att föra och upprätthålla en 
kontinuerlig dialog med civilsamhället. Vi har inom 
ramen för den genomfört följande dialogmöten37:

• Diskriminering som har samband med sexuell 
läggning och könsidentitet eller könsuttryck

• Diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet

• Diskriminering som har samband med ålder

• Diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning

• Diskriminering inom skollagsreglerad 
verksamhet.

Till varje dialogmöte har flera representanter eller 
organisationer bjudits in med utgångspunkt i 
diskrimineringsgrunderna och civilsamhällets 
organisering. Genom mötena har vi träffat ett 
60tal organisationer. Dialogerna har bidragit till 
ökad kunskap om och insikt i hur diskriminering 
påverkar människors liv och begränsar deras 
möjligheter och förutsättningar att ta tillvara sina 
rättigheter. Den kunskapen är viktig både för att 
kunna utforma och planera vår verksamhet och 
också som ett underlag till vår återkommande 
rapportering om diskriminering.38 Under 
dialogerna har vi delat med oss av vår kunskap om 
diskriminering och konkreta diskrimineringsfall. 
Vi har också berättat om hur DO:s inriktning har 
slagit igenom i vårt arbete med anmälningar och 
processer. Vidare har vi fått ta del av hur 
organisationerna önskar att den fortsatta dialogen 
ska utvecklas i framtiden för att de ska uppleva den 
som meningsfull.

36 DO:s diarienummer LED 2021/509.
37 I planen har DO delat in den kontinuerliga dialogen in i två delar: årlig dialog utifrån 

diskriminerings grund och civila samhällets organisering samt årlig dialog utifrån samhälls
område. Arbetet fortsätter nästa år då vi har planerat in dialogmöten med utgångspunkt i 
fler diskrimineringsgrunder.

38 Läs mer i avsnitt ”Återkommande rapportering om diskriminering”, sidan 38.



Dialog och utbildning

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 34 

Vi genomför också dialoger som utgår från 
identifierade problemområden inom enskilda 
samhällsområden.39 Under 2022 har vi genomfört 
en sådan dialog. Fokus för det dialogmötet var 
diskriminering i skolan av elever med neuro
psykiatrisk funktionsnedsättning. Vid mötet deltog 
sex organisationer.

Fördjupad dialog med 
antidiskrimineringsbyråer
Vi har fördjupat dialogen med de lokala anti
diskrimineringsbyråerna 40 för att stärka våra 
respektive verksamheter. En del av den fördjupade 
dialogen handlar om att genomföra återkommande 
seminarier som ger plats för kunskaps och 
erfarenhetsutbyten.

DO och antidiskrimineringsbyråerna (ADB:erna) 
har olika roller i och med att DO är en myndighet 
och ADB:erna en del av civilsamhället, men vi är i 
behov av utbyte med varandra för att kunna 
genomföra våra respektive verksamheter.

Under årets två halvdagsseminarier har vi delat 
information om aktuella händelser, diskuterat 
arbetssätt, roller och förutsättningar i våra 
respektive verksamheter. Vi har även utbytt 
erfarenheter i avgränsade temafrågor som 
diskriminering i skolan av elever med neuro
psykiatrisk funktionsnedsättning. En annan viktig 
fråga har varit att diskutera hur dialogen mellan 
DO och byråerna kan utvecklas.

39 DO:s diarienummer LED 2021/509.
40 Antidiskrimineringsbyråer (ADB:er) drivs av civilsamhällesorganisationer utan vinstintresse. 

Medel för ADB:ernas verksamhet fördelas enlig förordningen 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 opinionsbildning, 
arrangera kurser och seminarier och ge information om diskrimineringslagen.

Olika former av samarbeten och 
kontakter
Utöver seminarieformen sker utbytet med anti
diskrimineringsbyråerna (ADB:erna) på olika 
nivåer i DO:s löpande verksamhet. ADB:erna finns 
sedan 2021 representerade i DO:s råd som är ett 
rådgivande organ som ska tillföra sakkunskap och 
bredd i diskrimineringsfrågor.

Under året har diskrimineringsombudsman Lars 
Arrhenius på ADB:ernas inbjudan medverkat vid 
olika arrangemang som de ordnat. Vi har som ett 
led i arbetet bjudit in representanter för ADB:erna 
till både våra personaldagar och ett personalmöte 
för att medverka som talare.

Samarbetet kan även omfatta enskilda fall. Ett 
exempel på det är ett fall som drivits av Anti
diskrimineringsbyrån Norra Skåne och som byrån 
lämnade över till DO. DO har gått vidare med 
ärendet och nyligen beslutat att väcka talan mot 
Försvarsmakten med anledning av en överträdelse 
av diskrimineringslagen som har samband med 
funktionsnedsättning.41

41 Läs mer i avsnitt ”Diskriminering att automatiskt utesluta personer med diagnosen autism”, 
sidan 26.
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Antidiskrimineringsbyråer (ADB:er) förebygger och motverkar diskriminering, framför allt lokalt, 
bland annat genom att driva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier och ge information om 
diskrimineringslagen. DO ser ADB:erna som 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.
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Dialog med ansvariga 
myndigheter
DO har också haft dialoger med ansvariga 
myndigheter och skyldighetsbärare i form av 
samverkan och i dialogmöten. Här redogör vi för 
några av dessa.

DO samverkar med Skolinspektionen
DO och Skolinspektionen har ingått ett nytt 
samverkansavtal. Vår samverkan handlar främst 
om att säkerställa en gemensam tolkning och 
tillämpning av lagstiftningen som gäller 
trakasserier, sexuella trakasserier respektive 
kränkande behandling i skolan. Det ska bli tydligt 
vilken myndighet som ska hantera en händelse 
(eller del av en händelse) som anmälts. När det 
behövs ska myndigheternas handläggare ha 
samråd om vilken myndighet som ska hantera 
enskilda fall. Dessutom ska DO och Skol
inspektionen inrätta en samverkansgrupp med 
representanter från båda myndigheterna. 
Samverkansgruppen kan utifrån behov ta fram 
rutiner för myndigheternas samverkan om  
andra frågor, exempelvis informations, 
kompetens och erfarenhetsutbyte.

DO fördjupar samverkan med 
Arbetsmiljöverket
DO och Arbetsmiljöverket har fortsatt att samverka 
utifrån fjolårets förnyade överenskommelse. 
Vi har bland annat gemensamt undersökt hur 
olika aktörer presenterar aktiva åtgärder och 
systematiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis 
på webbsidor, för att se var det finns behov 
att motverka felaktigheter och missförstånd. 
Vi har även utrett möjligheten att dela 
information mellan våra respektive tillsyns
verksamheter. I förlängningen handlar det om 
att arbetstagare inte ska riskera att utsättas för 
diskriminering eller en ohälsosam arbetsmiljö.

DO samverkar med Jämställdhets
myndigheten
DO och Jämställdhetsmyndigheten har fortsatt 
haft en nära dialog under 2022. Samverkan mellan 
myndigheterna har utvecklats till att omfatta 
framför allt främjande verksamhet. I vår 
samverkan ingår ett generellt informations och 
erfarenhets utbyte, möjlighet att samverka kring 
exempelvis stöd och vägledningsmaterial samt 
möjlig medverkan vid externa aktiviteter. Under 
2022 har DO bistått Jämställdhetsmyndigheten 
med att tydliggöra de krav som finns enligt 
diskriminerings lagen i förhållande till kraven på 
att arbeta med jämställdhetsintegrering.42

Ytterligare dialoger
Några andra exempel på dialoger med skyldighets
bärare är våra dialoger med

• Skolverket, Specialpedagogiska skol
myndigheten (SPSM) och Skolinspektionen 
inom arbetet med skollagsreglerad verksamhet

• Barnombudsmannen (BO) inom vårt arbete med 
barnkonventionen

• Socialstyrelsen inom bland annat ett 
regeringsuppdrag om jämlik vård

• Polismyndigheten

• Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

• Forum för levande historia.

Utbildning för  
rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare
Vi har tagit fram ett koncept för utbildning för 
rättighets och skyldighetsbärare. Med rättighets
bärare menar vi de som har rättigheter enligt 
diskrimineringslagen och med skyldighets bärare de 
som på något sätt har skyldigheter enligt samma  
lag. Konceptet ska bidra till att DO kan genomföra 
insatser för att öka kunskapen om rätten till icke
diskriminering, möjligheten att anmäla och om 
arbetet för att motverka och förebygga diskriminering.

42 Läs mer i avsnitt ”Jämställdhetsintegrering”, sidan 71.
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Bedömning av dialoger  
och utbildningar 
Vi har under året påbörjat arbetet med att 
genomföra vår plan för kontinuerlig dialog med 
företrädare för organisationer i civilsamhället. DO 
har, i samtal med organisationerna, börjat sätta 
formerna för hur dialogen ska föras framöver.

Vi har fått in viktig kunskap från organisationerna 
om förekomsten av diskriminering och hinder för 
lika rättigheter som deras medlemmar möter  
och vi har förmedlat kunskap om skyddet mot 
diskriminering.

Kunskapen är viktig både för att kunna utforma och 
planera vår verksamhet och som ett underlag till vår 
återkommande rapportering om diskriminering. DO 
kommer att arbeta vidare utifrån den kunskap vi fått 
in från organisationerna.

Det koncept för fördjupad dialog och utbildning för 
rättighets och skyldighetsbärare som vi tagit fram 
ger en bra grund för det fortsatta arbetet.

Kontakterna och utbytet med organisationer i 
civilsamhället har ökat påtagligt under året.  
Genom att vi har lagt större vikt vid dialog med 
civilsamhället och börjat genomföra fördjupade 
dialoger har vi utvecklat förutsättningarna för en 
ömsesidig kunskapsutveckling. Det har bidragit till 
ökad kunskap hos rättighetsbärarna om skyddet 
mot diskriminering och möjligheten att anmäla till 
DO. Det har också lett till att vår kunskap om 
upplevelser av diskriminering har ökat. 
Sammantaget är vår bedömning att vårt arbete 
med dialoger och utbildning har stärkt 
förutsättningarna för att bedriva ett aktivt arbete 
för att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter, både hos oss och 
organisationerna.
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Återkommande rapportering 
om diskriminering
En viktig del i DO:s uppdrag är att identifiera och 
synliggöra förekomsten av diskriminering. 
Kunskapen ger möjligheter för olika aktörer i 
samhället att vidta åtgärder för att motverka och 
förebygga diskriminering samt att främja lika 
rättigheter och möjligheter. Kunskapen är också 
grunden för vårt arbete gentemot till exempel 
myndigheter och beslutsfattare på olika nivåer och 
inom olika samhällsområden. Den är också viktig i 
vårt arbete med civilsamhället.

Vi har lagt grunden för 
en årlig rapport
DO har under 2022 lagt grunden för att synlig göra 
och sprida kunskap om förekomsten av 
diskriminering genom en årlig rapport. Den ska 
vara en kunskaps grund för DO:s och andra  
aktörers arbete för att motverka och förebygga 
diskriminering samt främja lika rättigheter och 
möjligheter. Vi har bland annat slagit fast de 
principer som kommer vara grund läggande för 
arbetet med rapporteringen, till exempel ska 
rapporten

• ge en bild av hur utbredd diskriminering är i 
samhället och hur diskriminering kommer till 
uttryck

• baseras på en kombination av olika källor som 
till exempel statistik över anmälningar till DO, 
DO:s dialog med civilsamhället och forskning

• som huvudregel publiceras årligen.

Rapporten kommer att ha återkommande delar 
som gör att det går att följa utvecklingen över 
tid. Dessutom ska den innehålla två till fyra 

fördjupningar inom områden där DO anser att 
det är angeläget att synliggöra diskriminering.

Vi planerar att publicera den första rapporten i 
samband med att DO arrangerar en konferens om 
jämlikhetsdata under Sveriges EUordförandeskap 
våren 2023.

Rapport om  
diskriminering på 
bostadsmarknaden
Vi publicerade en rapport som redogör för 
kunskaps läget när det gäller olika aspekter av 
diskriminering på hyresbostadsmarknaden.43 
Rapporten fokuserar på hur utformning och 
tillämpning av bostads förmedlings system och 
uthyrningskriterier kan bidra till diskriminering. 
I rapporten föreslår vi också ett antal åtgärder och 
lagändringar för att uppnå en förändring i riktning 
mot en bostads marknad fri från diskriminering.

I samband med att rapporten publiceras lämnar vi 
en skrivelse till regeringen med bland annat förslag 
till lagändringar. Förslagen handlar till exempel om 
att inkludera diskrimineringsformen bristande 
tillgänglighet inom samhällsområdet bostad och att 
införa en direkt hänvisning till diskriminerings
lagen i hyreslagen.

Vi presenterade rapporten vid vårt webbinarium 
”Diskriminering och bristande tillgänglighet på 
bostadsmarknaden – röster från civila samhället”. 
Webbinariet genomfördes i samarbete med 
representanter från civilsamhället som också deltog 
som talare och delade med sig av sina erfarenheter. 
Vid webbinariet deltog drygt 110 deltagare. 

43 Rapporten togs fram under 2021 men publicerades 2022.
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Bedömning av 
återkommande 
rapportering om 
diskriminering
Att synliggöra förekomsten av diskriminering är ett 
strategiskt verktyg för att motverka diskriminering 
och främja allas lika rättigheter och möjligheter. 
Att identifiera diskrimineringsproblem och hinder 
inom olika samhällsområden är många gånger en 
viktig utgångspunkt för ett framgångsrikt arbete.

DO har därför tagit beslut om att återkommande 
rapportera om förekomst av diskriminering inom 
olika samhällsområden. Årets förberedande arbete 
för att ta fram en sådan rapport över förekomsten 
av diskriminering ser DO som särskilt viktigt för 
att kunna följa utveckling över tid.

En av de rapporter som DO publicerat under året, 
”Diskriminering vid tillhandahållande av hyres
bostäder”, har bidragit till att fördjupat belysa 
situationen på hyresmarknaden och de hinder som 
kan finnas för allas tillgång till lika rättigheter och 
möjligheter till bostad utan diskriminering. Med 
utgångspunkt i rapportens resultat har DO till 
exempel för olika ansvariga aktörer kunnat påtala 
de risker för diskriminering som förekommer. 
Därigenom har vi bidragit till en positiv utveckling 
för en hyresmarknad fri från diskriminering. 
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En synlig och aktiv aktör
DO:s kommunikation ska stödja arbetet med 
insatser för individers upprättelse. Den ska också 
bidra till verksamhetens andra delar som dialog, 
utbildning och återkommande rapportering om 
diskriminering. 

Fler möten och 
kontakter
DO:s verksamhet har under året inneburit ett stort 
antal kontakter med civilsamhället, myndigheter 
och andra aktörer. Vår dialog med och utbildning 
för rättighets och skyldighetsbärare är central i 
vår inriktning. Stora delar av organisationen har 
många externa kontakter.44 Enbart ombudsmannen 
Lars Arrhenius har varit delaktig i över ett 50tal 
olika dialoger, möten och konferenser. Här redogör 
vi för några av dem:

• Under sommaren deltog vi under Almedals
veckan. Lars Arrhenius medverkade i flera 
aktiviteter i Visby, till exempel i seminarier om 
frågor som berörde åldersdiskriminering och 
hbtqiungdomars levnadsvillkor.

• Vid Järvaveckan arrangerade DO ett 
seminarium om diskriminering som har 
samband med religion eller annan tros
uppfattning. I seminariets panelsamtal deltog 
representanter från civilsamhället.

• Under MRdagarna höll DO flera egna 
seminarier, bland annat om risker för 
diskriminering när AI används av myndigheter 
och om hur DO arbetar för individens upprättelse. 
Vi deltog även i andras arrangemang. Under 
forumets två dagar samtalade vi i vår monter 
med ungefär 250 besökare.

• DO medverkade i en rad olika aktiviteter under 
det Svenska ordförandeskapet i International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), bland 
annat i konferensen ”Genocide of the Roma and 
Combating Antigypsyism”, en internationell 
konferens om folkmordet på romer, kampen mot 
antiziganism samt om dagens diskriminering i 
ljuset av tidigare övergrepp.

Högt deltagande på 
våra webbinarier
Under året har vi arrangerat sex webbinarier som 
sammanlagt har samlat cirka 1 400 deltagare. 
Genom våra webbinarier vill vi 

• sprida kunskap och skapa dialog om olika 
diskrimineringsfrågor 

• bidra till kunskapsutveckling och kunskaps
utbyte mellan olika intressenter 

• nå ut till våra målgrupper i hela landet 

• vara en synlig och aktiv aktör i samhälls
debatten.

IHRA är en sammanslutning av 35 medlemsländer och arbetar med utbildning av och forskning 
om Förintelsen. Den 1 mars 2022 tog Sverige över det ettåriga ordförandeskapet för IHRA. Under 
rubriken ”Together for Impact” ska ordförandeskapet arbeta för att främja hågkomst av Förintelsen 
och bekämpa antisemitism och antiziganism genom dialog och samarbete.

44 Se även avsnitt ”Dialog med rättighetsbärare och ansvariga myndigheter”, sidan 33.



En synlig och aktiv aktör

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 41

DOmedarbetare håller ett 
seminarium under Järvaveckan.

DOmedarbetare samtalar med besökare
 i DO:s monter vid MRdagarna.
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På webbinarierna har vi till exempel presenterat 
våra rapporter och diskuterat resultaten med 
inbjudna gäster som gett sina perspektiv på 
frågorna. Det har också handlat om aktuella 
ärenden, om det främjande arbetet för att motverka 
diskriminering eller regeringsuppdrag. 

Vi har fått goda omdömen när vi utvärderat 
webbinarierna. Vi har även fått värdefulla tips om 
hur vi kan utveckla dem ytterligare. 

Årets webbinarier
• AI och risker för diskriminering45

• Vad kan ledarskap, medarbetarskap och 
hövlighet ha för betydelse i förebyggande arbete 
mot sexuella trakasserier?

• Vad säger statistik om individers utsatthet?46

• Diskriminering och bristande tillgänglighet på 
bostadsmarknaden – röster från civila 
samhället 47

• Kan skillnader i socialtjänstens insatser 
innebära risk för diskriminering?

• Hur förebygger lärosäten diskriminering av 
studenter?48

Press och medier
DO har under året arbetat aktivt med pressfrågor 
och ökat antalet egna pressmeddelanden för att 
uppmärksamma diskriminering i Sverige och hur 
vi arbetar mot den.

Våra pressaktiviteter redovisas i tabell 11 och visar 
att den mediala rapporteringen har ökat. Över 
1 700 artiklar publicerades under 2022 vilket är 
mer än en fördubbling jämfört med förra året. En 
och samma artikel kan publiceras i olika medier 
och därför är antalet publiceringstillfällen högre 
och hamnar på drygt 2 700. Att antalet artiklar 

ökat kan bero på att DO utrett fler ärenden under 
2022 än tidigare år. Vi har också kommunicerat 
mer både om våra ärenden och om vår övriga 
verksamhet. Något som också har kunnat påverka 
statistiken är att vi har gått över till en ny tjänst för 
mediebevakning. 

Tabell 11. Pressaktiviteter.

Pressaktiviteter 2022 2021 2020
Publicerade artiklar om  
DO i medier 1 736* 712 878

Debattartiklar 3 3 0

*DO bytte i januari 2022 verktyg för mediebevakning, vilket i 
viss mån kan ha påverkat utfallet.

Deltagit i debatten
Ett ämne som väckte stor uppmärksamhet rörde 
diskriminering som har samband med könsöver
skridande identitet eller uttryck. Bland annat 
deltog diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius 
i en debatt i Svt Aktuellt för att tydliggöra vår 
bedömning i ett ärende. Vi replikerade även på 
en ledare i GöteborgsPosten i samma fråga. 
I det aktuella beslutet konstaterar vi att en 
elev i skolan blivit diskriminerad. Eleven vill 
bli omnämnd med pronomenet hen vilket inte 
respekterades av skolans personal. En av frågorna 
som togs upp i debatten handlade om huruvida 
storleken på den diskrimineringsersättning 
som skolan betalade till eleven var rimlig i 
förhållande till kränkningen. Reaktionerna i 
media visar också att henordet fortfarande 
är laddat. Det är för DO viktigt att förklara att 
någon som identifierar sig som ickebinär kan 
uppleva det kränkande att återkommande och 
medvetet bli benämnd med ett pronomen som 
inte överensstämmer med hens könsidentitet.

45 Läs mer i avsnitt ”Dialog och kunskapsspridning om AI”, sidan 54.
46 Läs mer i avsnitt ”Årlig statistik”, sidan 52.
47 Läs mer i avsnitt ”Rapport om diskriminering på bostadsmarknaden”, sidan 38.
48 Läs mer i avsnitt ”Vi granskar, analyserar och uppmärksammar aktiva åtgärder inom 

utbildningsområdet”, sidan 50.



En synlig och aktiv aktör

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 43

En annan fråga som fått stor uppmärksamhet och 
skapat debatt i både traditionella och sociala 
medier är DO:s beslut att väcka talan mot Försvars
makten. Grunden för talan är att Försvarsmakten 
har fortsatt att automatiskt utesluta personer med 
autismspektrumdiagnoser, utan möjlighet till 
individuell prövning. Frågan har också breddats till 
att handla om andra funktionsnedsättningar och 
möjligheten att antas till såväl Försvarsmakten som 
till polisutbildningen.

DO har under året deltagit på debattsidor inom 
olika områden för att lyfta aktuella problem
ställningar. Som exempel kan nämnas artikeln i 
Dagens Nyheter Kultur den 2 augusti, tillsammans 
med Forum för levande historia. Där 
uppmärksammade vi minnesdagen för de romska 
offren under Förintelsen, och vikten av att fortsätta 
insatserna för att motverka den systematiska 
diskrimineringen av romer i Europa.

Under hösten debatterades DO:s uppdrag och 
diskrimineringslagen i både traditionella medier 
och sociala medier. En av frågorna som togs upp 
var om ett likabehandlingsorgan som DO 
överhuvudtaget behövs. Debatten rörde också om 
fler diskrimineringsgrunder borde införas i lagen, 
men även om kravet på ett samband med en 
diskrimineringsgrund borde tas bort. DO behövde 
på olika sätt föra fram grunden för vårt uppdrag 
och vad uppdraget innebär, bland annat i en replik 
på Svenska Dagbladets ledare den 12 oktober.

DO skrev också en debattartikel i samma tidning 
den 22 december om EUkommissionens förslag 
om gemensamma standarder för lika behandlings
organ i länder inom EU.49

Stor uppmärksamhet 
Flera frågor och ämnen har fått stor 
uppmärksamhet i medierna under året. Av dem  
kan till exempel nämnas följande:

• Förlikningen med Region Västra Götaland i ett 
ärende där regionen nedprioriterade en mans 
akuta sjukdomstillstånd vilket ledde till att 
mannen inte fick den akutsjukvård han behövde 
inom tillräcklig tid.

• DO för talan för en elev som blev diskriminerad 
när utbildningsanordnaren ifrågasatte hennes 
val av kläder, samt utbildningsanordnarens 
beslut att betala ersättning till eleven.

• DO för talan för en kvinna som nekades arbete 
på ett sätt som hade samband med ålder. 
Kvinnan var 57 år och enligt arbetsgivaren var 
hon därmed för gammal.

• DO väcker talan mot Försvarsmakten för att den 
rutinmässigt uteslutit en man med neuro
psykiatrisk diagnos som ville göra värnplikt.

• DO:s rapport om högskolegranskningen och att 
inget av de granskade lärosätena levde upp till 
lagens krav.

49 Läs mer i avsnitt ”Vårt internationella arbete”, sidan 58.



En synlig och aktiv aktör

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 44 

DO i sociala medier
Under 2022 har vi fortsatt att vara aktiva i våra 
sociala mediekanaler. Det gäller särskilt Linkedin, 
där vi märker att vårt innehåll får stor organisk 
spridning50. Antal följare i våra sociala medier har 
också ökat. På Linkedin har vi nästan fördubblat 
antalet följare under de senaste två åren. I den 
kanalen har vi idag över 12 300 följare.

Det inlägg som fick störst organisk spridning var 
när vi delade en artikel där Lars Arrhenius berättar 
om vår kommande årliga rapport om förekomsten 
av diskriminering. Inlägget fick över 11 000 
visningar på Linkedin.

Många såg våra filmer om 
diskrimineringsgrunderna
I början av 2022 slutförde vi arbetet med sju filmer 
om diskrimineringsgrunderna. Varje film utgår 
från en diskrimineringsgrund och visar en person 
som berättar om den diskriminering hen upplevt.51

Under hösten genomförde vi en kampanj i sociala 
medier för att sprida filmerna med berättelser. 
Kampanjen pågick under två månader på Facebook 
och en månad på Linkedin52. Kampanjens annonser 
visades över 800 000 gånger och filmerna sågs 
117 000 gånger (hela filmvisningar)53. Flest hela 
visningar fick filmen om diskriminering som har 
samband med kön. Den filmen fick över 50 000 
hela filmvisningar på Facebook.

Genom att visa filmerna ville vi uppmärksamma 
tittaren på hur diskriminering som har samband 
med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan tros
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder kan yttra sig i vardagen. Syftet 
var också att öka kännedomen om diskriminering, 

och väcka intresse för att ta reda på mer genom att 
till exempel besöka vår webbplats.

Viktigt att barn känner 
till sina rättigheter
Barn ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet 
att känna till DO, diskrimineringslagen, vilka 
rättigheter de har och vad de kan göra om de 
upplever sig diskriminerade. Därför har DO 
påbörjat ett arbete med att utveckla målgrupps
anpassad information till barn, bland annat en 
webbsida och en film.

I oktober träffade medarbetare från DO nio elever i 
årskurs fyra för att prata om diskriminering, vad 
DO gör och att det går att anmäla till oss. Vi visade 
material, till exempel filmer från DO, och lyssnade 
in elevernas synpunkter.

Vi har under året bjudit in experter på området för 
att öka kunskapen hos medarbetarna om 
barnkonventionen.  

Vi nådde elever via sociala 
medier
Under hösten genomförde vi en kampanj i sociala 
medier för att nå ut till elever i främst högstadiet. 
Kampanjens syfte var att öka kännedomen om 
rätten att inte bli diskriminerad i skolan och 
skolans ansvar.

Kampanjens annonser bestod av två korta filmer 
som spreds under tre veckor i november och 
december på Instagram, SnapChat och TikTok. 
Totalt visades filmerna drygt 1,8 miljoner gånger.

50 Organisk spridning innebär att ett inlägg sprids utan marknadsföring.
51 Berättelserna i filmerna är autentiska och bygger på verkliga händelser men det är 

skådespelare som berättar om upplevelsen.
52 Facebook (31 augusti–31 oktober 2022), Linkedin (31 augusti–30 september 2022).
53 En hel filmvisning innebär att någon har sett hela filmen.
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Stillbild från DO:s filmserie 
”Röster om diskriminering”.

Stillbild från DO:s filmserie 
”Röster om diskriminering”.
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DO:s webbplats
Vår webbplats do.se är central i vår externa 
kommunikation. Det är här vi möter flest 
människor som vill göra en anmälan eller som på 
olika sätt behöver vår kunskap om diskriminering 
och hur den kan motverkas. Vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra sökbarheten och 
göra innehållet mer begripligt och tillgängligt.

Under årets fyra sista månader har do.se haft drygt 
110 000 besök som kommit till webbplatsen via en 

sökmotor (så kallad organisk trafik).54 Denna siffra 
är särskilt intressant eftersom det handlar om 
besökare som söker efter information som finns på 
vår webbplats.

Av alla besök har 40 procent uppfyllt våra mål. Det 
innebär att de tagit del av innehåll55 som syftar till 
att ge kunskap om diskriminering, stöd för 
anmälningar och stöd i arbetet mot diskriminering. 

54 DO har under 2022 infört ett nytt verktyg för webbstatistik. Därför finns vissa 
beteendedata endast tillgängliga från och med september. Det medför också att 
beteendedata från tidigare år inte är jämförbara.

55 Tagit del av innehåll (konverterat) innebär antingen att besökarna stannat minst 
25 sekunder och skrollat minst 50 procent på en webbsida, laddat ner en rapport och 
stödmaterial, tittat på en film eller klickat sig vidare till någon av våra eutbildningar  
eller guider.
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Bedömning av DO som  
synlig och aktiv aktör
DO:s inriktning innebär att vi arbetar för att 
människor ska känna till sina rättigheter och 
möjligheten att få upprättelse. Mänskliga 
rättigheter, som rätten att inte bli diskriminerad, 
utmanas idag och ifrågasätts på olika sätt. Ett mer 
polariserat samhällsklimat och nya diskussions
plattformar har förstärkt behovet för DO att ta 
plats och lyfta förbudet mot diskriminering och 
behovet av skydd för individen. Det har också ökat 
omvärldens intresse för vårt uppdrag och vår 
kunskap.

Under året har vi därför arbetat för att öka 
kännedomen om och synligheten av vår 
verksamhet och våra frågor. För att fler ska kunna 
söka och få upprättelse är det viktigt att fler känner 
till skyddet mot diskriminering och möjligheten att 
göra en anmälan om diskriminering. Det är också 
viktigt att vi når ut till aktörer och verksamheter 
som har skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Vi har vidareutvecklat och intensifierat vårt 
mediearbete vilket bidragit till att DO har synts 
mer under 2022 än tidigare år. Det märks inte 
minst i antalet publicerade medieinslag och artiklar 
men också i sociala medier, framför allt på 
Linkedin.

Ombudsmannen Lars Arrhenius har haft många 
externa kontakter och medverkat i olika 
sammanhang för att lyfta frågor om diskriminering 
och berätta om DO:s inriktning. Vi har även 
arrangerat ett större antal webbinarier och 
kampanjer samt deltagit i olika sammanhang för 
att öka dialogen med bland annat civilsamhället. 
Detta har skapat ringar på vattnet och ökat 
efterfrågan på DO:s medverkan.

Sammantaget bedömer vi att vårt arbete har 
medverkat till att göra DO till en synlig och aktiv 
aktör i samhällsdebatten. Vi bedömer att det har 
bidragit till att fler känner till skyddet mot 
diskriminering och möjligheten att göra en 
anmälan för att söka och få upprättelse. Vi bedömer 
att debatten också kan bidra till att skyldighets
bärare förstår vad diskriminering är, hur den kan 
påverka människors liv och hur den kan 
förebyggas.
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Andra insatser och uppdrag

Vägledning via DO:s 
upplysningstjänst
Syftet med DO:s upplysningstjänst är att ge såväl 
enskilda som till exempel civilsamhället, arbets
givare, utbildningsanordnare och myndigheter 
vägledning och information i frågor om 
diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen,  
DO och vårt arbete. Detta sker muntligen via 
telefon samtal samt skriftligen via epost och 
postala brev. Upplysningstjänsten stöds också av 
information på vår webbplats. DO är till för dem 
som är diskriminerade och dem som riskerar att bli 
diskriminerade. DO ska därför ge ett bemötande 
som visar att vi tar individer och frågor om 
diskriminering på allvar.

Muntlig vägledning
Under 2022 har DO besvarat cirka 1 500 frågor  
per telefon vilket är tre gånger så många jämfört 
med 2021. Men siffran är egentligen svår att 
jämföra med tidigare års statistik eftersom den 
muntliga upplysnings tjänsten var stängd stora 
delar av 2020 och 2021 med anledning av covid 
19pandemin, se tabell 12.

Tabell 12. Muntlig vägledning.

Muntlig vägledning 2022 2021 2020
Totalt 1 467 465* 511**

*Upplysningstjänsten var öppen under perioden 21 september 
2021–31 december 2021. 
**Upplysningstjänsten var öppen under perioden 1 januari 
2020–14 april 2020.

Skriftlig vägledning
Under 2022 har cirka 1 400 frågor besvarats i den 
skriftliga upplysningstjänsten (per mejl eller 
postalt). Det är en minskning med drygt 40 procent 
i jämförelse med 2021, se tabell 13. En möjlig 
förklaring skulle kunna vara att det under hela 
2022 funnits möjlighet till flera kontaktvägar än 
vad det gjort under stora delar av 2020 och 2021 
och att antalet frågor per telefon ökat markant. 
Under 2022 besvarades 90 procent av de skriftliga 
frågorna inom tio dagar. Svarstiden är i princip 
oförändrad i jämförelse med 2021.

Tabell 13. Skriftlig vägledning via DO:s 
upplysningstjänst.

Skriftlig vägledning 2022 2021 2020
Antal besvarade frågor 1 378 2 458 2 064

Tillsyn av arbetet med 
aktiva åtgärder
Antal ärenden om aktiva åtgärder56 har minskat 
under de senaste tre åren, som går att se i tabell 14. 
Det är i linje med DO:s inriktning som innebär ett 
fokus på att utreda anmälningar om överträdelser 
av diskrimineringsförbuden57 för att individer som 
blivit utsatta för diskriminering ska få upprättelse.

Vi genomför tillsyn som gäller 
myndigheters lönekartläggning
DO har inlett tillsyn av tio statliga myndigheters 
arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till 
att säkerställa att de aktuella myndigheterna 
känner till och följer gällande lagstiftning.

56 Enligt kapitel 3 i diskrimineringslagen.
57 Enligt kapitel 2 i diskrimineringslagen.
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Tabell 14. Totalt inledda och avslutade tillsynsärenden avseende aktiva åtgärder.

Inledda och avslutade utredningar 2022 2021 2020

Område Inledda Avslutade Inledda Avslutade Inledda Avslutade

Arbetsliv 10 2   2 100

Utbildning  8 12 9  7

Totalt 10 10 12 9 2 107

Lönekartläggning

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. En arbets
givare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

En lönekartläggning ska omfatta bland annat kartläggning och analys av bestämmelser och praxis 
om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, samt löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
Arbetsgivarens analys ska också omfatta om förekommande löneskillnader har direkt eller 
indirekt samband med kön. 

DO konstaterade i ett beslut att en av myndigheterna 
– Kriminalvården – under 2020 och 2021 inte  
hade fullgjort sina skyldigheter i enlighet med 
diskrimineringslagen. Bland annat hade Kriminal
vården inte genomfört någon lönekartläggning alls 
under 2021 och myndighetens lönekartläggning 
2020 innehöll flera brister.

Övriga tillsynsutredningar om lönekartläggning 
pågår fortfarande vid årsskiftet 2022–2023. 

Vi granskar, analyserar och 
uppmärksammar aktiva 
åtgärder inom utbildnings
området
DO har under 2022 avslutat de återstående tillsyns
utredningarna av universitet och högskolor som 
inletts tidigare år. Tillsynen omfattade samtliga 
bestämmelser om aktiva åtgärder som finns i 
diskrimineringslagen och som syftar till att 
motverka diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter för studenter och studerande som 
deltar i eller söker till verksamheten.

Av de sammanlagt 24 lärosäten som DO granskat 
sedan 2019 levde inget upp till kraven på aktiva 
åtgärder i samtliga fyra steg: undersöka, analysera, 
åtgärda samt följa upp och utvärdera (se även 
faktaruta om aktiva åtgärder i högskolan). Endast 
ett lärosäte uppfyllde lagens krav på att undersöka 
risker för diskriminering.

Vi har tagit fram rapporten ”Undersök, åtgärda  
och utbilda”. Rapporten innehåller bland annat  
en analys av de utmaningar som lärosätena  
beskriver att de möter i sitt arbete med aktiva 
åtgärder. Den bygger dels på en sammanställning 
av 18 tillsyns beslut, dels på 10 intervjuer med 
anställda vid fyra lärosäten. Rapporten 
presenterades på DO:s webbinarium ”Hur 
förebygger lärosäten diskriminering av studenter?” 
Cirka 300 anställda vid universitetet och högskolor 
i hela Sverige deltog och många passade på att 
ställa frågor till vår panel.
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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.58

58 Enligt kapitel 3 §§ 1620 i diskrimineringslagen.



Andra insatser och uppdrag

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 52 

Bedömning av tillsynen av 
arbetet med aktiva åtgärder
Under 2022 har vi fokuserat vår tillsyn av 
aktiva åtgärder på att granska hur statliga 
myndigheter lever upp till lagkraven på att 
varje år göra en lönekartläggning. Insatsen 
pågår fortfarande, men DO bedömer att den 
redan har lett till viktiga klargöranden från DO 
om vad lagkraven innebär samt att frågan har 
uppmärksammats av fler än de myndigheter 
som vi granskar.

Vi har under året avslutat våra tillsyns
utredningar av universitet och högskolor som 
inletts tidigare år. Inget av de 24 lärosäten som 
vi granskat sedan 2019 levde upp till samtliga 
krav på aktiva åtgärder. Det visar att DO:s 
insats när det gäller tillsyn på detta område har 
varit relevant.

Antalet inledda tillsynsärenden som gäller 
aktiva åtgärder har minskat med ett par 
ärenden jämfört med 2021. Vi har i år främst 
lagt våra resurser på tillsyn av diskriminerings
förbuden, vilket ligger i linje med vår inriktning 
att arbeta för individens upprättelse.

Rapporter som stöd 
till arbetet med aktiva 
åtgärder
En annan del av DO:s uppdrag handlar om att 
samla, ta fram och bearbeta kunskapsunderlag för 
att exempelvis vägleda olika aktörer. Ett steg i det 
arbetet är att publicera rapporter av de studier och 
analyser som vi har genomfört. Här redogör vi för 
dessa rapporter i korthet:

• Rapporten ”Undersök, åtgärda och utbilda” 
redovisar utfallet av DO:s tillsyn av universitets 
och högskolors arbete med aktiva åtgärder.59

• Rapporten ”Transparens, träning och data” 
innehåller en kartläggning av hur och i vilken 
omfattning statliga myndigheter använder AI 
och automatiserat beslutsfattande. Kart
läggningen omfattar också vilken kunskap 
myndigheter har om förhållanden som kan leda 
till diskriminering samt utgöra hinder för lika 
rättigheter och möjligheter när det gäller 
automatiserat beslutsfattande.

Dessa rapporter har presenterats i samband med 
webbinarier som DO anordnat). DO har även tagit 
fram andra rapporter under året, läs mer i avsnitt 
”Återkommande rapportering om diskriminering”, 
sidan 38, och i avsnittet ”Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck”, sidan 64.

Årlig statistik
DO har för tredje året i rad tagit fram en rapport 
över anmälningsstatistik60. Rapporten innehåller 
statistik över anmälningar som kommit in till DO 
under perioden 2015–2021, med särskilt fokus på de 
anmälningar som kom in 2021. Utöver anmälningar 
om diskriminering innehåller rapporten också 
statistik över anmälningar om repressalier samt 
anmälningar om missgynnande enligt föräldra
ledighetslagen. Rapporten visar att antalet 
anmälningar har ökat kraftigt under 2020 och 2021.

DO presenterade rapporten på ett webbinarium 
med namnet ”Vad säger statistik om individers 
utsatthet?”. Webbinariet hade nära 150 deltagare.

59 Läs mer i avsnitt ”Vi granskar, analyserar och uppmärksammar aktiva åtgärder inom 
utbildningsområdet”, sidan 50.

60 ”Statistik över anmälningar, tips och klagomål som inkommit till DO åren 2015–2021”.
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DOmedarbetare håller 
upp rapporten ”Statistik 
20152021”.

Vi får löpande in frågor om antalet anmälningar 
inom olika områden. Rapporten är mycket 
användbar för att presentera och dela kvalitets
säkrad statistik över vår verksamhet och de 
anmälningar vi får in. Tillsammans med andra 
kunskapsunderlag är rapporten en del i arbetet 
med att bygga upp och tillgängliggöra kunskap.

Träffar i nätverk och 
seminarier

Nätverk för lika villkor  
i arbetslivet
DO:s nätverk för lika villkor i arbetslivet består av 
fackliga representanter på central nivå. Under 2022 
har vi fortsatt att sprida kunskap genom nätverket. 
På årets digitala träff presenterade vi den senaste 
tidens rättsfall på diskrimineringsområdet, nya 
rapporter och andra aktuella frågor som DO 
hanterar. Presentationen följdes av en fråge och 
diskussionsstund.

Nätverket har under 2022 fått fler medlemmar och 
samlar i dagsläget drygt 70 tjänstepersoner och 
ombudsmän som arbetar med lika rättigheter och 
möjligheter på fackförbundens kanslier. 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.

Nätverk för lika villkor  
i högskolan
Vi har arbetat vidare med att utveckla nätverket för 
lika villkor i högskolan. Årets två nätverksträffar 
har behandlat lärosätenas olika metoder för att leva 
upp till lagens krav på aktiva åtgärder. På årets 
andra möte presenterade vi vår rapport efter den 
senaste granskningen av lärosätenas arbete med att 
förebygga diskriminering av studenter.

Nätverket har under 2022 ökat till cirka 
80 medlemmar som samtliga arbetar med 
diskriminerings eller likabehandlingsfrågor vid 
universitet och högskolor runt om i landet. I 
nätverket ingår både högskole och studentkårs
representanter. Även Universitets och högskole
rådet är inbjudet till träffarna.

Rättsliga seminarier 
Årets rättsliga seminarium berörde bland annat 
rättsfall som aktualiserar missgynnandeförbudet i 
föräldraledighetslagen samt hur EU:s balans
direktiv genomförts i svensk lag61 och påverkar 
svenska arbetsförhållanden. Seminariet vände sig 
till jurister och ombudsmän som arbetar med 
förhandlingar, utredning och processföring av 
diskrimineringsärenden på en arbetsgivar eller 
arbetstagarorganisation.

Seminarier som detta ska bidra till deltagarnas 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det 
ger dessutom oss en möjlighet att berätta om vår 
verksamhet, juridiska resonemang kring aktuella 
rättsfall och hur vi tolkar aktuella domar.

61 Läs mer i avsnitt ”Missgynnande enligt någon av familjeledighetslagarna”, sidan 29.
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DOmedarbetare håller 
upp rapporten ”Transparens, 
träning och data”.

Dialog och kunskapsspridning 
om AI
Vi har under året genomfört dialoger och 
kunskapsspridande insatser inom vårt projekt om 
AI (artificiell intelligens), automatiserat besluts
fattande och risker för diskriminering. Insatserna 
har syftat till att främst hos myndigheter öka 
kännedomen om riskerna för diskriminering. 

I början av året tog vi fram en rapport som 
presenterades på webbinariet ”AI och risker för 
diskriminering”. Webbinariet samlade cirka 290 
deltagare.

Vi svarar på remisser
Att svara på remisser är en viktig del av vårt 
uppdrag. Remissvaren ger oss möjlighet att 
uppmärksamma diskrimineringsperspektivet, 
synlig göra förekomsten av diskriminering i 
samhället och bidra med kunskap inom vårt 
expertområde.

Under 2022 har vi besvarat 55 remisser, vilket är 
en minskning jämfört med 2021 då vi lämnade 
77 remissvar. Att antalet remissvar är lägre beror 
på att vi under året remitterats färre förslag från 

regeringen att ta ställning till jämfört med 
föregående år. Vi vill här särskilt lyfta tre remissvar 
från året.

Ett utökat skydd mot 
diskriminering
I remissvaret förklarar DO att vi generellt stödjer 
utredningens förslag för att åstadkomma ett utökat 
skydd mot diskriminering i samhället. Förslaget att 
utvidga förbudet mot diskriminering i offentlig 
verksamhet anser vi vara särskilt viktigt för detta. 
Här redogör vi för några av de centrala delarna i 
vårt remissvar.

Ny sanktion när en identifierbar 
skadelidande saknas
Vi ställer oss positiva till utredningens förslag att 
införa vitesföreläggande som en ny sanktion i 
diskrimineringslagen när en företrädare för en 
verksamhet eller en organisation sprider 
uttalanden eller meddelanden som uttrycker 
missaktning som har samband med en 
diskrimineringsgrund. Vi framför också att det är 
viktigt att möjligheten till vitesföreläggande finns, 
både när det saknas en identifierbar skadelidande 
(någon som upplevt diskriminering) och när det 
finns en skadelidande som varken kan eller vill föra 
talan om diskrimineringsersättning.

Utvidgat diskrimineringsförbud inom 
offentlig verksamhet
Vi stödjer utredningens förslag att diskriminerings
förbudet inom området offentlig anställning 
utvidgas till ett generellt förbud. Vår erfarenhet av 
anmälningar om diskriminering visar tydligt att 
skyddet i diskrimineringslagen behöver förstärkas. 
DO behöver därför få en utökad roll som tillsyns
myndighet över offentligt anställdas agerande när 
det gäller diskriminering.

Vi anser att det finns starka skäl för att 
diskriminerings   förbudet ska omfatta privaträttsliga 
aktörer som utför offentliga förvaltningsuppgifter, 
till exempel när privatanställda väktare utför 
arbete för kommuner. Därför stödjer vi även detta 
förslag i utredningen.
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DOmedarbetare håller webbinarium om resultaten i
rapporten ”Undersök, åtgärda och utbilda  En analys 
av universitets och högskolors arbete med aktiva
åtgärder för att motverka diskriminering av studenter”.

Inget särskilt undantag för 
brottsbekämpande myndigheter
Vi instämmer i utredningens bedömning att det 
inte krävs något särskilt undantag för de brotts
bekämpande myndigheterna. Dessa myndigheters 
verksamhet omfattar ingripande åtgärder mot 
enskilda. Därför är det angeläget att förbudet mot 
diskriminering i offentlig verksamhet även 
omfattar dem.

Ett utvidgat skydd för arbetstagare mot 
trakasserier och hot från tredje man
DO stödjer även förslaget om ett utvidgat skydd  
för arbetstagare mot trakasserier och hot från 
tredje man. Förslaget innebär att arbetsgivares 
skyldigheter att ha riktlinjer och rutiner för 
verksamheten för att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier även ska omfatta trakasserier 
från tredje man, till exempel kunder, gäster eller 
brukare.

Etableringsstopp för fristående 
skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell 
inriktning
I remissvaret avråder vi från förslaget att införa  
ett etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning. 
Vi menar att det är tydligt att ett etableringsstopp 
skulle innebära ett missgynnande på flera sätt. Ett 
exempel skulle kunna vara en person som bekänner 
sig till en viss religion som idag inte finns 
representerad vid en befintlig skola, eller endast 
finns på några få skolor. Hen skulle då få liten eller 
ingen tillgång till en skola med hens religiösa 
inriktning.

Vi understryker också det allvarliga i att de 
missgynnande effekterna av ett etableringsförbud 
ytterligare förstärks, på grund av den nära 
kopplingen till religionsfriheten och skyddet för 
nationella minoriteter.
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Vi bedömer att förslaget om ett etableringsstopp 
står i strid med Sveriges internationella åtaganden, 
inklusive Europakonventionens diskriminerings
förbud. Vi anser att förslaget även är problematiskt 
när det gäller frågan om allas lika rättigheter  
och möjligheter i tillgång till utbildning med 
konfessionell inriktning oavsett religion eller  
annan trosuppfattning.

Utredningen hänvisar till problem som rör risk för 
våldsbejakande extremism, bristande jämställdhet, 
likvärdighet och integration samt skolsegregation – 
som enligt utredningen har ett samband med en 
konfessionell inriktning hos fristående skolor och 
fristående fritidshem. Vi menar att de underlag som 
presenterats inte visar en tillräckligt tydlig 
koppling. Underlagen ger därför inte heller ett 
tillräckligt stöd för att ett etableringsförbud skulle 
uppnå syftena med förslaget. Enligt oss framstår 
förslaget inte som lämpligt, nödvändigt eller 
proportionerligt i förhållande till de angivna 
syftena.

EUkommissionens 
lagförslag om standarder för 
likabehandlingsorgan
I remissvaret62 stödjer DO EUkommissionens 
förslag till två direktiv63 som gäller standarder för 
likabehandlingsorgan. Vi betonar att det är mycket 
viktigt att medlemsstaternas likabehandlingsorgan 
ges större befogenheter för att stärka skyddet mot 
diskriminering inom EU.

Vi tillstyrker förslaget att likabehandlingsorganen 
ska få utreda ärenden på eget initiativ och väcka 
talan i eget namn i domstol. Det är viktigt, 
framhåller vi, att likabehandlingsorganen kan 

agera på detta sätt för att försvara allmänintresset i 
de fall där det saknas en enskild som själv driver 
ärendet.

Förslaget att likabehandlingsorganen ska ha rätten 
att avge så kallade amicus curiaeutlåtanden är 
också någonting som vi välkomnar. Vi bedömer att 
en sådan befogenhet kan komplettera andra 
rättsliga befogenheter när det gäller att verka för 
upprättelse för individer som har diskriminerats 
samt att utveckla rättspraxis.

Vi ser också positivt på förslaget att lika
behandlings organen, för att ta fram rapporter om 
förekomsten av diskriminering, ska kunna få 
tillgång till relevant statistik som samlats in av 
andra offentliga och privata aktörer. Men vi 
välkomnar också att inga detaljkrav ställs på 
metoderna för insamlingen av jämlikhetsdata.

Samtidigt understryker vi vikten av att direktiv
förslagen inte leder till försämrade förutsättningar 
för DO att bedriva en effektiv tillsyn eller bidra  
till att personer som har diskriminerats får 
upprättelse. Enligt vår uppfattning skulle vissa av 
bestämmelserna kunna leda till en sådan 
försämring. Ett exempel är kravet att lika
behandlings organen ska göra en preliminär 
bedömning av klagomål på information som de 
berörda parterna lämnat in frivilligt. Detta riskerar 
att vara mycket betungande för likabehandlings
organen och få till följd att DO:s tillsynsverksamhet 
skulle bli mindre effektiv.

En annan mycket problematisk del av förslagen är 
kravet på medlemsstaterna att säkerställa att 
likabehandlingsorganen inte lägger fram bevis i 
domstolsförfaranden som de fått genom att utöva 
befogenheten att tvångsvis begära in bevisning 
inom ramen för en tillsyn. Ett sådant krav skulle 

62 DO:s diarienummer DO 2022/4672.
63 ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för likabehandlings

organ på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om 
anställning och yrke och om strykning av artikel 20 i direktiv 2006/54/EG och artikel 11 i 
direktiv 2010/41/EU” samt ”Förslag till rådets direktiv om standarder för lika behandlings
organ på området likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, lika
behandling vad gäller anställning och yrke oavsett personers religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
social trygghet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster och om strykning 
av artikel 13 i direktiv 2000/43/EG och artikel 12 i direktiv 2004/113/EG”.
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urholka DO:s tillsynsuppdrag och bidra till en 
mindre effektiv tillämpning av diskriminerings
skyddet i både Sverige och övriga EU.

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. DO deltar för närvarande i följande 
statliga utredningar:

• Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida 
− ett modernare regelverk (S 2021:10)

• Författningsberedskap inför framtida 
pandemier

• Mer kunskap om barn och elever med funktions
nedsättning i skolväsendet (U 2022:02).

Övervaknings
kommittén för det 
nationella socialfonds
programmet
DO ingår i Övervakningskommittén för det 
nationella socialfondsprogrammet, dels för 
programperioden 2014–2020, dels för den nya 
programperioden 2021–2027 (ESF+)64. En 
medarbetare på DO har varit ordförande för 
övervakningskommitténs arbetsutskott under året.

DO deltog i fyra av de fem kommittémöten som 
övervakningskommittén har hållit under året och 
har lett årets tre möten i arbetsutskottet. Vi deltog 
också i ESFrådets årliga granskningsmöte med 
EUkommissionen.

Arbetsutskottets huvuduppgift är att förbereda 
frågor som övervakningskommittén ska behandla. 
En särskilt viktig uppgift är att delta i ESFrådets 
arbete med programutvärdering.

Vårt internationella 
arbete

EUsamarbetet
Diskriminerings och jämlikhetsfrågor har fortsatt 
att vara prioriterade på EUnivå under 2022. Här 
redogör vi för DO:s arbete i relation till de mest 
centrala initiativen.

En gemensam standard för 
likabehandlingsorganen i EU 
DO har spelat en aktiv roll i konsultationsprocessen 
inför två nya lagförslag som EUkommissionen 
presenterade den 7 december 2022. Förslagen 
syftar till att skapa en gemensam standard för 
likabehandlingsorganen i EU.65

Bakgrunden till förslagen är EUdirektiven om 
likabehandling66 och att det finns väsentliga 
skillnader mellan likabehandlingsorganen i 
medlemsstaterna när det gäller uppdrag, 
kompetens, struktur, resurser och operativ 

64 Godkändes av EUkommissionen den 7 augusti 2022.
65 I direktivet mot etnisk diskriminering som antogs år 2000 ställdes det upp ett krav om att 

EU:s medlemsstater skulle inrätta ett särskilt nationellt organ för att främja lika rättigheter 
och möjligheter och motverka diskriminering. Detta nationella organ brukar benämnas 
lika behandlings organ. Det är DO som är Sveriges likabehandlingsorgan.

66 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 tillhanda
hållande 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).
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funktion. Dessa skillnader leder i praktiken till 
olika nivåer av skydd mot diskriminering i EU.

DO:s medarbetare har deltagit i tre seminarier som 
syftade till att EUkommissionen skulle inhämta 
synpunkter om vilka åtgärder som behövs för att 
stärka likabehandlingsorganens befogenheter. På 
seminarierna deltog även andra likabehandlings
organ i Europa.

Det europeiska samarbetsorganet The European 
Network of Equality Bodies (Equinet)67 har en 
arbetsgrupp om standarder för likabehandlings
organ, där DO deltar aktivt. Arbetsgruppen har 
diskuterat lagförslagen och Equinets kommentarer 
på initiativet. DO:s engagemang i processen är 

viktigt så att vi tillsammans med Equinet kan 
säkerställa att likabehandlingsorganens perspektiv 
inkluderas i lagstiftningsprocessen.

Kommissionens förslag behandlas nu av 
Europeiska unionens råd, det så kallade minister
rådet, och Europaparlamentet. Förhandlingarna 
om lagförslagen har inletts. DO lämnade ett 
remiss yttrande över lagförslagen den 21 december 
2022.68

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

68 Läs mer i avsnitt ”EUkommissionens lagförslag om standarder för likabehandlingsorgan”, 
sidan 57.
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Equinet
DO ingår i de europeiska likabehandlingsorganens 
nätverk, Equinet. Nätverket arbetar med att stödja 
medlemsinstitutionerna samt att vidareutveckla 
och stärka diskrimineringsskyddet och arbetet med 
lika rättigheter och möjligheter i Europa.

Lars Arrhenius sitter i Equinets styrelse
Under hösten 2021 blev ombudsmannen, Lars 
Arrhenius, invald som ledamot i Equinets styrelse 
för en mandatperiod om två år.

Genom Lars Arrhenius styrelseuppdrag har DO en 
unik möjlighet att i ett tidigt skede vara med och 
påverka frågor som rör jämlikhets och 
diskrimineringsområdet på EUnivå. En del av 
mandatperioden i styrelsen sammanfaller 
dessutom med det svenska EUordförandeskapet.

Under 2022 har Lars Arrhenius deltagit i de fyra 
styrelsemöten som ägt rum. Ett av dessa hölls i 
DO:s lokaler i Stockholm. Vid Equinets 
styrelsemöte i Sverige fick styrelseledamöterna 
djupare inblick i DO:s verksamhet. En fråga som 
varit i styrelsens fokus under året är lagförslagen 
som EUkommissionen presenterade i december 
om en gemensam standard för likabehandlings
organen i EU.

Vi deltar i Equinets aktiviteter 
DO har under året aktivt deltagit i Equinets arbets
grupper och bidragit med underlag till dokument 
och enkäter som grupperna tagit fram och 
publicerat. DO har också deltagit i utbildningar och 
seminarier som anordnats av Equinet, till exempel 

• utbildning i hur man kan använda 
jämlikhetsdata i rättsliga ärenden som rör 
diskriminering 

• seminarium om EUkommissionens lagförslag 
om lönetransparens. 

DO var också en av talarna vid Equinets 
seminarium om artificiell intelligens (AI) och 
diskriminering och lyfte då DO:s rapport som 
kartlagt statliga myndigheters användning av AI 
och automatiserat beslutsfattande. 

Arbete med jämlikhetsdata
Diskussionen om så kallade jämlikhetsdata är 
fortfarande aktuell inom EU och internationellt. 

I oktober 2022 deltog DO i ett möte om jämlikhets
data som anordnades av en undergrupp till 
EUkommissionens högnivågrupp om icke
diskriminering, jämlikhet och mångfald. Mötet, 
som genomfördes hos Irish Human Rights and 
Equality Commission i Dublin, syftade till att 
diskutera användningen av jämlikhetsdata i arbetet 
mot diskriminering och för att främja mänskliga 
rättigheter. 

Vi har börjat planera en internationell konferens om 
jämlikhetsdatas roll i att motverka diskriminering. 
Konferensen kommer att genomföras under Sveriges 
ordförandeskap i EU:s ministerråd under den första 
halvan av 2023. DO har sökt och fått tillstånd att 
använda logotypen för Sveriges EUordförandeskap 
vid konferensen. 

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 specifika frågor inom 
området. Det nordiska erfarenhetsutbytet har ökat 
vår kunskap och stärkt vår förmåga att fullgöra 
vårt uppdrag på nationell nivå. I maj 2022 
medverkade diskrimineringsombudsmannen Lars 
Arrhenius i årets nordiska ombudsmannamöte på 
Island. På mötet diskuterades bland annat 
jämställdhet i arbetslivet, hbtqirättigheter samt 
hanteringen av enskildas anmälningar till 
likabehandlingsorganen i Norden.

DO deltog även i en konferens som Nordiska 
ministerrådet för jämställdhet och hbtqifrågor 
anordnade i Oslo. Temat för konferensen var 
åtgärder för framtidens arbetsliv ur ett jämställd
hets perspektiv i ljuset av demografiska förändringar, 
digitalisering och den gröna omställningen. Vid 
sidan av konferensen träffade DO också Norges 
likabehandlingsorgan, Likestillings og 
diskriminerings ombudet.
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Internationella möten och 
konferenser
DO har under året deltagit på flera internationella 
möten och konferenser på diskrimineringsområdet. 
Ett av dem var Europarådets årliga möte om sociala 
och ekonomiska rättigheter som i år hade fokus på 
den sociala stadgan och samverkan med civil
samhället.

Ombudsmannen, Lars Arrhenius, talade vid 
en konferens om antiziganism med fokus på 
Förintelsen av romer. Konferensen ordnades 
av den internationella alliansen till minne av 
Förintelsen (International Holocaust Remembrance 
Alliance, IHRA). Lars Arrhenius lyfte fram vikten 
av olika former av upprättelse för individer som 
blir diskriminerade. Han betonade också att det 
är viktigt att se dagens diskriminering av romer 
i ljuset av tidigare övergrepp under historien.

Ombudsmannen deltog även i ett panelsamtal vid 
ett nordiskt forum anordnat av Civil Rights 
Defenders. Ämnet var den pågående utvecklingen 
mot hårdare straffrättsliga åtgärder i rättstatligt 
perspektiv.

Internationell rapportering
I oktober 2022 medverkade DO i ett rundabords
samtal om rasdiskriminering i rättsväsendet. 
Samtalet genomfördes inom ramen för ett 
landsbesök av en grupp experter utsedda av FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter (Office 
of the High Commissioner of Human Rights, 
OHCHR).

Bedömning av vårt 
internationella arbete
DO:s arbete anknyter till både 
internationella konventioner och EUrätten. 
Därför är det viktigt att vi följer den 
internationella utvecklingen inom vårt 
ansvarsområde. Pågående lagstiftnings
arbete på EUnivå får direkt påverkan på oss 
nationellt. Genom att kommunicera vår syn 
på lagförslagen under konsultations fasen och 
den fortsatta förhandlings fasen har vi fått 
bättre förutsättningar att bidra till ett stärkt 
skydd mot diskriminering i Sverige och inom 
EU. 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. Genom att delta i det 
internationella arbetet har vi lärt oss av 
andra myndigheters och organisationers 
erfarenheter, vilket i sin tur har ökat våra 
kunskaper och vidareutvecklat våra 
arbetsmetoder.

En intern 
rapporteringskanal
enligt visselblåsarlagen
Under 2022 har DO infört en intern 
rapporteringskanal enligt visselblåsarlagen och 
utsett personer som är behöriga att ta emot 
rapporter om missförhållanden i verksamheten. 
Kanalen har sedan den 17 juli 2022 varit 
tillgänglig för anställda, konsulter och andra som 
har en arbetsrelation till DO. Den är tillgänglig 
både från intranätet och vår externa webbplats.
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Regeringsuppdrag och 
återrapporteringskrav

Regeringsuppdrag

Fortsatt ta emot personer  
med funktionsnedsättning  
för praktik
I oktober 2020 fick DO regeringsuppdraget att 
under perioden den 1 januari 2021–31 december 
2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt 
Arbetsförmedlingen och att ta emot arbetssökande 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga för praktik. 

Enligt uppdraget ska vi till Statskontoret årligen 
redovisa hur uppdraget genomförs och vilka 
resultat som nåtts. Vi har redovisat 2021 och  
2022 och ska senast den 1 april 2023 redovisa  
nästa gång.

Vi samordnar arbetet i detta uppdrag med 
”Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända 
arbetssökande för praktik”69.

Fortsatt ta emot nyanlända 
arbetssökande för praktik
DO fick i oktober 2020 även regeringsuppdraget att 
under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 
fortsatt ställa praktikplatser till förfogande till 
Arbetsförmedlingen och att ta emot nyanlända 
arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Enligt uppdraget ska vi redovisa årligen till 
Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka 
resultat som nåtts. Vi har redovisat 2021 och 2022. 

Uppdraget ska redovisas nästa gång senast  
den 1 april 2023.

Vi samordnar arbetet i detta uppdrag med 
”Uppdrag att fortsatt ta emot personer med 
funktionsnedsättning för praktik”70.

Utveckla kunskap om 
diskriminering som har 
samband med religion eller 
annan trosuppfattning
DO fick i oktober 2021 ett regeringsuppdrag att  
öka kunskapen om förekomsten av diskriminering 
som har samband med religion eller annan tros
uppfattning.

DO har redovisat uppdraget genom en 
del redovisning den 1 mars 2022 och en slut
redovisning den 1 december 2022. Båda 
redovisningarna är lämnade till regeringen.

Diskriminering som 
har samband med flera 
diskrimineringsgrunder
I april 2022 fick DO ett regeringsuppdrag att 
utifrån anmälningar om diskriminering fördjupa 
kunskapen om diskriminering som har samband 
med flera diskrimineringsgrunder och belysa frågor 
som har att göra med intersektionalitet.

DO har lämnat in en delredovisning till regeringen 
den 31 oktober 2022 och ska slutredovisa 
uppdraget senast den 1 mars 2023.

69 DO:s diarienummer LED 2021/147.
70 DO:s diarienummer LED 2020/523.
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Fördjupa kunskapen om 
risker för diskriminering vid 
användandet av AI och annat 
automatiserat beslutsfattande 
inom arbetslivet
DO fick i juni 2022 ett regeringsuppdrag att 
fördjupa kunskapen om risker för diskriminering 
vid användandet av artificiell intelligens (AI) och 
annat automatiserat beslutsfattande inom 
arbetslivet.

DO ska lämna en slutrapport till regeringen senast 
den 1 november 2023.

Informationsinsatser om 
diskrimineringslagen och 
diskriminering av personer 
som använder ledar eller 
assistanshund
DO fick i juni 2022 även ett uppdrag att genomföra 
särskilda informationsinsatser om skyddet mot 
diskriminering för personer med 
funktionsnedsättning som använder ledar eller 
assistanshund som hjälpmedel.

DO ska erbjuda och sprida information om 
diskrimineringslagens bestämmelser i syfte att 
höja kunskapen hos berörda målgrupper, både 
rättighetsbärare och skyldighetsbärare. I uppdraget 
ingår att informera om bestämmelser som kan 
påverka tillgängligheten till bland annat 
restauranger och butiker.

DO samverkar här med Livsmedelsverket och 
Myndigheten för delaktighet och samråder med 
berörda civilsamhällesorganisationer.

Uppdraget ska redovisas med en slutrapport senast 
den 1 november 2023.

Informationsinsatser 
om elevers skydd mot 
diskriminering respektive 
kränkande behandling
DO fick i juni 2022 också ett regeringsuppdrag att 
genomföra särskilda informationsinsatser och ta 
fram ett informationsmaterial till stöd för elever 
och vårdnadshavare. Syftet med uppdraget är att 
samlat erbjuda och sprida information om barns 
och elevers skydd mot diskriminering enligt 
diskrimineringslagen och kränkande behandling 
enligt skollagen. Informationsmaterialet ska 
särskilt belysa vart barn, elever, vårdnadshavare 
eller den eller de vuxna som tar ett föräldraansvar 
för eleven kan vända sig om ett barn eller en elev 
utsätts för diskriminering eller kränkande 
behandling.

Uppdraget ska redovisas med en slutrapport senast 
den 1 november 2023.

Vidta energibesparings
åtgärder
DO fick i september 2022 ett uppdrag om att vidta 
energibesparingsåtgärder.71 Uppdraget innebär 
bland annat att redovisa vidtagna åtgärder för att 
minska vår elanvändning. Vi ska också varje 
månad till Statens energimyndighet redovisa 
mängden el som vi köpt under den föregående 
månaden.

Vi har redovisat i oktober, november och december 
2022. Vi ska fortsättningsvis redovisa i januari, 
februari, mars och april 2023.

71 DO:s diarienummer DO 2022/2872, Regeringsbeslut Fi2022/02571.
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Återrapporteringskrav

Lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet  
eller könsuttryck
Enligt regleringsbrevet för 2022 ska DO i egenskap 
av strategisk myndighet för hbtqipersoners lika 
rättigheter och möjligheter redovisa 

• de insatser som myndigheten genomfört inom 
ramen för uppdraget samt en bedömning av 
uppnådda resultat 

• vilka insatser som har koordinerats och 
genomförts tillsammans med övriga hbtqi
strategiska myndigheter.

Här följer vår redovisning enligt detta 
återrapportering skrav.

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 regleringsbrevet ställer 
krav på att återrapportera sammanfaller därför i 
hög grad med insatser som vi genomför inom vårt 
uppdrag enligt lag.

Här ger vi exempel från årets arbete.

Upprättelse för ickebinär elev  
gav ringar på vattnet
Under 2022 begärde DO diskrimineringsersättning 
i ett ärende som rörde diskriminering som hade 
samband med könsöverskridande identitet eller 
uttryck. Det gällde en elev i grundskolan som 
identifierar sig som ickebinär. Skolan medgav 
diskriminering och betalade den begärda 
diskrimineringsersättningen till eleven.
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Ärendet ledde till medial uppmärksamhet och satte 
därmed ljuset på diskriminering som har samband 
med denna diskrimineringsgrund72.

Dialogmöte med hbtqiorganisationer
I oktober 2022 genomförde vi ett dialogmöte med 
civilsamhällesorganisationer som verkar för hbtqi
personers lika rättigheter och möjligheter. Utöver 
att presentera hur DO arbetar för individens 
upprättelse tog vi in organisationernas kunskaper 
om diskriminering. Under mötet reflekterade vi 
också gemensamt bland annat över hur DO kan 
underlätta för hbtqipersoner att vända sig till oss 
och hur dialogen mellan organisationerna och DO 
ska se ut framöver. Ramen för mötet var våra 
kontinuerliga dialoger med civilsamhället.73

Synliggör lagkraven på att förebygga 
diskriminering av studenter
Vår tillsyn av universitet och högskolor, som 
avslutades under året, visade på stora brister i 
deras arbete med att förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter. Att 
lärosätena inte arbetar enligt kraven på aktiva 
åtgärder i diskrimineringslagen kan innebära 
risker för att studenter utsätts för diskriminering, 
som har samband med till exempel sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Under hösten publicerade vi en rapport med en 
analys av lärosätenas arbete. Rapporten och den 
mediala uppmärksamhet den fick synliggjorde 
ytterligare diskrimineringslagens krav på aktiva 
åtgärder. Det gjorde också vårt webbinarium om 
rapporten för anställda och studentrepresentanter 
vid olika lärosäten.74

Situationen för intersexpersoner 
I mars redovisade vi regeringsuppdraget 
”Lägesbeskrivning av situationen för intersex
personer”75 genom vår rapport ”Livsvillkor för 
personer med intersexvariation ur ett 
diskrimineringsperspektiv”.76

I rapporten beskriver vi situationen för intersex
personer och föreslår till exempel följande åtgärder:

• Det behöver bli tydligare att diskriminering av 
personer med intersexvariation omfattas av 
diskrimineringslagen. Därför anser DO att den 
nuvarande lagtexten bör ses över. En fråga att 
då överväga är om en egen diskriminerings
grund för intersexvariation eller uttryckliga 
skrivningar om diskriminering som har 
samband med intersexvariation bör införas  
i lagtexten.

• Medvetenheten och kunskapen om köns
variation behöver öka i samhället i stort. 
Särskilt viktigt, anser DO, är det att kunskapen 
höjs bland praktiker inom hälso och sjuk
vården och utbildningsområdet.

• Forskning och kunskap om diskriminering av 
personer med intersexvariation behöver stärkas 
och utvecklas.

För att sprida rapportens resultat har vi presenterat 
den vid olika tillfällen, till exempel vid

• ett särskilt möte om rapporten med tjänstemän 
som arbetar med diskrimineringsfrågor på 
Regeringskansliet

• ett möte med nätverket för de hbtqistrategiska 
myndigheterna

• tre seminarier under Pride Stockholm 
(arrangerade av RFSL, Intersex SverigeOii, 
respektive av oss) 

• ett kunskapsseminarium för anställda på RFSU.

72 Läs mer i avsnitt ”Skola agerade för sent när lärare vägrade acceptera elevs ickebinära 
identitet”, sidan 26.

73 Läs mer i avsnitt ”Kontinuerlig dialog med civilsamhället”, sidan 33.
74 Läs mer i avsnitt ”Vi granskar, analyserar och uppmärksammar aktiva åtgärder inom 

utbildningsområdet”, sidan 50.
75 DO:s regleringsbrev 2021: Lägesbeskrivning av situationen för intersexpersoner.
76 DO:s diarienummer LED 2021/77.
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Under året har vi också arbetat fram en kortversion 
av rapporten. Den är även översatt till engelska, 
bland annat för att kunna användas i samband med 
Sveriges ordförandeskap i EU på våren 2023.

Viktig dialog med civilsamhälles
organisationer
Vi har också fortsatt dialogen med de 
organisationer77 som vi under arbetet med 
regeringsuppdraget haft dialog med. Syftet nu har 
varit att skapa ett nätverk för erfarenhets och 
kunskapsutbyte och att diskutera möjligheter att 
gemensamt påverka och driva på utvecklingen av 
lika rättigheter och möjligheter för personer med 
intersexvariation.

Vi samverkar med regeringens hbtqi
strategiska myndigheter
Nätverket för de myndigheter som regeringen utsett 
till så kallade hbtqistrategiska myndigheter78 har 
fortsatt att samverka. Fokus i år har varit att 
utveckla olika arbetssätt i de sju fokusområden79 
som beskrivs i regeringens strategi för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt i 
regeringens handlingsplan för hbtqipersoners lika 
rättigheter och möjligheter. Här redogör vi för de 
centrala delarna i årets samverkan:

• Vi medverkade i tre nätverksmöten för de 
strategiska myndigheterna. Vid två av mötena 
deltog även hbtqiorganisationer från civil
samhället. Mötena genomfördes för att utbyta 
information och kunskap samt för att identifiera 
möjligheter till gemensam kunskaps spridning 
och andra främjande insatser.

• DO deltog i ett internat som arrangerades av 
Folkhälsomyndigheten. Syftet var att skapa 
strukturer för Folkhälsomyndighetens arbete 
med sitt regeringsuppdrag att stödja,  
samordna och följa upp de hbtqistrategiska 
myndigheternas arbete. Utöver det har DO 
också vid ett enskilt möte med Folkhälso
myndigheten informerat om vårt arbete som 
hbtqistrategisk myndighet.

• Vi genomförde ett möte med Arbetsmiljöverket, 
Myndigheten för arbetsmiljöforskning 
(MYNAK) och Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) om arbetet i det 
nya fokusområdet ”Arbetslivet”, som regeringen 
skrivit fram i handlingsplanen för hbtqi
personers lika rättigheter och möjligheter.

• Vi deltog i ett möte med Migrationsverket, 
Jämställdhetsmyndigheten och Polis
myndigheten för att skapa en gemensam 
plattform för arbetet inom fokusområdet  
”Våld, diskriminering och andra kränkningar”.

• Tillsammans med MYNAK och MUCF 
arrangerade vi ett seminarium på Stockholm 
Pride. DO presenterade kunskaperna från 
rapporten ”Livsvillkor för personer med inter
sex  variation ur ett diskriminerings perspektiv”.

Bidrar med kunskap nationellt och 
internationellt
DO har under året också på andra sätt bidragit med 
vår kunskap i olika myndigheters arbeten, till 
exempel i deras regeringsuppdrag eller 
arrangemang. Även i vårt nordiska samarbete har 
hbtqirättigheter lyfts i samtal.

77 Representanter från RFSL, RFSU, Intersex Sverige/OII Sverige, Svenska Klinefelter
nätverket, Riksföreningen CAH, Svenska Turnerföreningen och Ågrenska (ett nationellt 
kunskapscentrum för sällsynta diagnoser).

78 Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor 
(MUCF), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Statens skolverk, 
Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Barnombudsmannen 
(BO) och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

79 ”Våld, diskriminering och andra kränkningar”, ”Unga hbtqpersoner”, ”Hälsa, vård och 
sociala tjänster”, ”Privat och familjeliv”, ”Kulturområdet” samt ”Civila samhället”.
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En trygg skolgång för transpersoner  
och ickebinära 
Vi har ingått i en referensgrupp knuten till Barn
ombuds mannens (BO:s) regeringsuppdrag att 
undersöka utvecklingsbehov och insatser för att 
göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats 
för unga transpersoner och ickebinära. Vi har 
bidragit med kunskap om diskrimineringslagen 
och vad den kan innebära för elever i skolan som är 
hbtqipersoner.

Vi har också deltagit i ett rundabordssamtal där BO 
presenterade resultaten från arbetet med sitt 
regeringsuppdrag. I samtalet deltog representanter 
från olika myndigheter och organisationer, som 
Skolverket, Barn och elevombudet vid Skol
inspektionen, Lärarförbundet, Sveriges elevråd, 
Elevernas riksförbund och RFSL. DO medverkade 
med information om bestämmelserna i 
diskrimineringslagen som rör 

utbildnings anordnares arbete för att förebygga 
diskriminering.

Seminarium om unga hbtqi-personer
Ombudsmannen medverkade i ett seminarium i 
Almedalen, arrangerat av MUCF om deras nya 
rapport om unga hbtqipersoners livssituation.

Nordiskt samtal om hbtqi-rättigheter
När de nordiska ombudsmännen i maj träffades på 
Island var hbtqirättigheter i lagstiftningen en av 
punkterna på agendan. 

Vi utbildar nya medarbetare
Under året har vi genomfört två introduktions
seminarier för nyanställda om DO:s arbete som 
hbtqistrategisk myndighet. Syftet var att 
informera om uppdraget, hur DO arbetar med detta 
och på vilket sätt medarbetare kan bidra.



Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2022 | 68 

Lars Arrhenius träffar representanter 
från Sveriges Elevkårer under 
Almedalsveckan.

Bedömning
Genom att begära diskrimineringsersättning i ett 
ärende som rör en ickebinär elev i grundskolan har 
DO bidragit till upprättelse för eleven men också 
till att synliggöra diskriminering som har samband 
med könsidentitet. Att ärendet dessutom gäller 
utbildningsområdet bedömer vi är viktigt. Genom 
våra dialoger med organisationer i civilsamhället 
vet vi att skolan är ett område där många hbtqi
personer upplever sig särskilt utsatta.

Dialogen med organisationer inom civilsamhället 
har även på andra sätt gett oss en fördjupad 
kunskap om diskriminering. Dessutom har den 
inneburit att vi kunnat informera om vår inriktning 
och hur den kan bidra till att fler personer som 
utsatts för diskriminering som har samband med 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
kan få upprättelse. En ökad kännedom om hur vi 
arbetar med anmälningar bedömer vi kan 
medverka till att vi får in fler anmälningar som rör 
diskriminering som har samband med dessa 
diskrimineringsgrunder.

Tillsammans med regeringens andra hbtqi
strategiska myndigheter har vi fortsatt att utveckla 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Det gäller till exempel inom fokusområdena 
”Arbetslivet” och ”Våld, diskriminering och andra 
kränkningar”.

Vi bidrog med diskrimineringsperspektivet och  
vår kunskap i BO:s referensgrupp för regerings
uppdraget om att göra skolan till en mer trygg och 
inkluderande plats för unga transpersoner och 
ickebinära personer. Vi bedömer att vi därigenom 
medverkat till att arbetet för att utveckla en 
tryggare skola också omfattar otrygghet som hör 
samman med diskriminering. Lars Arrhenius 
medverkan i MUCF:s seminarium under Almedals
veckan har synliggjort DO:s roll i arbetet för att 
främja lika rättigheter och möjligheter inom 
regeringens fokusområde ”Unga hbtqipersoner”.
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Bristande tillgänglighet
Enligt regleringsbrev för 2022 ska DO redovisa 

• antalet anmälningar i form av bristande 
tillgänglighet som kommit in till myndigheten 
från den 1 maj 2018 och som avser tillhanda
hållande av varor och tjänster för företag med 
färre än tio anställda

• sin bedömning hur det utvidgade skyddet  
mot diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet som trädde i kraft den 1 maj 2018 
(proposition 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, 
riksdagsskrivelse 2017/18:29) har fallit ut för  
de personer som bestämmelsen är avsedd  
att skydda.

Antal anmälningar om bristande 
tillgänglighet
Mellan den 1 maj 2018 och den 31 december 2021 
inkom totalt cirka 340 anmälningar om bristande 
tillgänglighet inom området varor och tjänster80. 
Under samma tidsperiod inkom 25 anmälningar 
mot verksamheter med färre än 10 anställda  
(7 procent av det totala antalet anmälningar), se 
tabell 15. 

Antal anmälda verksamheter
Bland de cirka 340 anmälningarna har drygt 
450 verksamheter anmälts, se tabell 16. Att det är 
fler anmälda verksamheter än antal inkomna 
anmälningar beror på att en och samma anmälan 
kan riktas mot flera verksamheter. Av de totalt 
drygt 450 anmälda verksamheterna, är det 
31 anmälda verksamheter som har färre än 
10 anställda 7 procent. I 53 av de totalt drygt 
450 anmälda verksamheterna har det saknats 
tillräckliga uppgifter för att kunna identifiera 
verksamheten, och därmed saknas uppgifter om 
antalet anställda.

Tabell 15. Antal inkomna anmälningar som avser bristande tillgänglighet inom området varor 
och tjänster från den 1 maj 2018 till den 31 december 2021.

Inkomna anmälningar
1 maj 2018 -  

31 december 2018 2019 2020 2021 Totalt

Anmälningar oavsett antal anställda 69 100 77 95 341

Anmälningar som riktas mot verksamheter med  
färre än 10 anställda 3 14 3 5 25

Tabell 16. Antal anmälda verksamheter som anmälts för bristande tillgänglighet inom området 
varor och tjänster från den 1 maj 2018 till den 31 december 2021.

Anmälda verksamheter
1 maj 2018– 

31 december 2018 2019 2020 2021 Totalt

Anmälda verksamheter oavsett antal anställda 76 168 100 111 455*

Antal anmälda verksamheter med färre än 
10 anställda 3 20 3 5 31

*I 53 av de totalt 455 anmälda verksamheter har det saknats tillräckliga uppgifter för att kunna identifiera verksamheten, och 
därmed saknas uppgifter om antalet anställda.

80 Tidsperioden är vald med utgångspunkt i vad som har varit metodologiskt möjligt för att 
kunna skapa jämförbarhet mellan åren.
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Lagändringen slår vakt om en viktig 
princip
Det utvidgade skyddet mot diskriminering i form 
av bristande tillgänglighet har syftat till att 
personer med funktionsnedsättning ska få ett 
skydd mot diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet, tillgång till rättsmedel och därmed 
möjligheter till upprättelse. Därtill har det 
utvidgade skyddet syftat till att öka tillgängligheten 
i samhället och öka intresse bland företag att 
förbättra tillgängligheten.81

DO har fått få anmälningar om bristande 
tillgänglighet riktade mot verksamheter med färre 
än 10 anställda. Det saknas också rättspraxis 
som rör bristande tillgänglighet inom området 

varor och tjänster rörande små verksamheter. I 
de dialoger som DO genomfört med företrädare 
för funktionsrättsfrågor har det inte framkommit 
någon information om lagförändringens effekter.

Regeringen har betonat att det finns behov  
av att fortsatt stärka lagstiftningen som rör 
diskriminering så att denna blir så effektiv och 
heltäckande som möjligt. Utifrån denna ambition 
bör diskrimineringslagen innehålla få och väl 
motiverade undantag.82

I dialog med företrädare för funktionsrättsfrågor 
framkommer att det utvidgade skyddet är 
principiellt viktigt och att det tydliggör att kraven 
på tillgänglighet gäller alla näringsidkare oavsett 

81 Proposition 2016/17:220 sidan 9.
82 Proposition 2016/17: 220 sidan 8. 
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storlek. Myndigheten för delaktighet uppger att  
det utvidgade skyddet i någon utsträckning har 
bidragit till att det kan ha blivit enklare att få 
hinder avhjälpta sedan den nya lagen trädde i kraft.

DO konstaterar att bristen på rättspraxis innebär 
att det delvis är svårt att bedöma hur det utvidgade 
skyddet mot diskriminering i form av bristande 
tillgänglighet i praktiken har fallit ut för de 
personer som bestämmelsen är avsedd att skydda. 
Men det utökade skyddet slår vakt om den 
fundamentala principen att alla ska ges lika 
rättigheter och möjligheter.

Minskade utsläpp från 
tjänsteresor
Enligt regleringsbrevet för 2022 ska DO 
återrapportera hur vi arbetar för att ta tillvara de 
erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga 
om minskade utsläpp från tjänsteresor. Vi ska 
särskilt beskriva vad vi kan göra för att fortsätta 
utveckla arbetssätt som innebär alternativ till 
fysiska möten och en allt mindre miljö och 
klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens 
behov, myndighetens geografiska läge och 
andra förutsättningar beaktas. DO ska redovisa 
uppföljningsbara mål för resande för 2025 i 
förhållande till 2019 på ett sätt som leder till 
mindre miljö och klimatpåverkan. Redovisningen 
ska ske inom ramen för vårt miljöledningsarbete 
i enlighet med vad som gäller enligt förordningen 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Jämställdhetsintegrering
Regleringsbrevet för 2022 anger att DO ska 
samverka med Jämställdhetsmyndigheten i arbetet 
med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i 
regeringens utvecklingsprogram för jämställdhet 
inom staten.83 Samverkan ska primärt syfta till att 
synliggöra jämställdhetsintegrerings arbetets 
beröringspunkter med diskriminerings
lagstiftningen och arbetet mot diskriminering  
som har samband med kön.

Vi har genomfört denna samverkan inom ramen  
för ”Överenskommelse om samverkan mellan 
Jämställdhetsmyndigheten och Diskriminerings
ombudsmannen”.84 Frågan om jämställdhets
integrerings arbetets beröringspunkter med 
diskrimineringslag stiftningen har aktualiserats  
vid de tre möten den samverkansgrupp som är 
knuten till överenskommelsen har haft under året. 
Därutöver har tjänstemän från båda myndigheterna 
haft löpande dialog och arbets möten under året.  
DO bedömer att samverkan har bidragit till att lyfta 
fram och förklara gränssnittet mellan de båda 
lagstiftningarna, exempelvis i det stödmaterial som 
Jämställdhetsmyndigheten tar fram inom ramen för 
sitt uppdrag att stödja statliga myndigheter i deras 
arbete med jämställdhetsintegrering.

Stärka informationssäkerheten
I regleringsbrevet för 2022 fick DO uppdraget att 
övergripande redogöra för hur vi arbetat för att 
stärka myndighetens informationssäkerhet och för 
hur vi planerar för att möta framtida behov, bland 
annat utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. 

DO har redovisat uppdraget till Arbetsmarknads
departementet den 31 mars 2022.85

83 ”Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter” (A2020/02041).
84 Läs mer i avsnitt ”DO samverkar med Jämställdhetsmyndigheten”, sidan 36.
85 DO:s diarienummer LED 2022/43.
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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 vårt interna arbete med kompetens
försörjning, aktiva åtgärder och för en hållbar 
arbetsmiljö.

Vår kompetens
försörjning

Vi rekryterar nya medarbetare
Under året har vi anställt många nya medarbetare 
för att säkerställa DO:s kompetensförsörjning 
utifrån DO:s uppdrag och inriktning. Inriktningen 
har bland annat inneburit att vi har behövt ny 
kompetens.

Genomfört tre verksamhets
förändringar
Under årets arbete med att förverkliga 
myndighetens inriktning framkom det att vår 
organisation behövde utvecklas för att vi ska kunna 
genomföra uppdraget och inriktningen på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Vi har därför gjort tre verksamhetsförändringar 
under hösten. Syftet har varit dels att kunna föra 
både tillsyns och främjandeverksamheten framåt, 
dels att skapa goda förutsättningar för att 
vidareutveckla vår externa kommunikation. 

Verksamhetsförändringarna har inneburit att vi 
både genomfört och påbörjat rekryteringar. De har 
inte lett till någon övertalighet på myndigheten.

Personalomsättning
Under 2022 har 16 medarbetare avslutat sin 
anställning och 22 medarbetare anställts på DO, se 
tabell 17. Den externa personalomsättningen ökade 
med 3 procentenheter när det gäller avslut och med 
5 procentenheter när det gäller nyanställningar, 
jämfört med 2021, se tabell 18.

Vi har under året kunnat tillgodose kompetens
behoven inom kärnverksamheten, men däremot 
haft vissa svårigheter att rekrytera kompetenser 
inom stödverksamheten, som ekonomi, HR och 
upphandling.

De nya befattningar som inrättades vid 
verksamhets    förändringarna under hösten kommer 
att tillsättas under inledningen av 2023.

Antalet anställda
Vid årets slut hade DO 109 anställda, vilket är  
en ökning med 5 anställda jämfört med föregående 
år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 
marginellt förändrad jämfört med 2021. Av de 
anställda vid årets slut var 75 procent kvinnor och 
25 procent män. Antalet årsarbetskrafter för 2022 
var 86, vilket innebär att antalet har minskat med 
2 årsarbetskrafter jämfört med året innan, se  
tabell 19.

Genom att vi har ökat antalet anställda i slutet av 
året har vi ytterligare förbättrat våra förutsättningar 
för att genomföra vårt uppdrag och vår inriktning. 
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Tabell 17. Tabellen visar antal nyanställda och antal medarbetare som slutat sin anställning.*

Antal nyanställda och avslut 2022 2021 2020
Nyanställda 22 22 15

Medarbetare som slutat 16 22 17

*Uppgifterna avser kalenderår.

Tabell 18. Tabellen visar den externa personalomsättningen i procent.*

Extern personalomsättning 2022 2021 2020
Nyanställda 23 % 18 % 16 %

Avslut 19 % 16 % 17 %

*Uppgifter från Arbetsgivarverket, vars beräkningar utgår från september månad årligen.

Tabell 19. Antal anställda och medelantal anställda* samt antal årsarbetskrafter (ÅAK).

Anställda 2022 2021 2020

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 82 80 63 77 80 66 80 83 65

Män 27 28 23 27 26 22 24 23 21

Totalt 109 108 86 104 106 88 104 106 86

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

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

Kompetensutveckling för samtliga 
medarbetare

Efterlängtade DO-dagar genomfördes under 
senvåren 
I maj kunde vi äntligen genomföra våra två 
gemensamma myndighetsdagar på internat. De så 
kallade DOdagarna hade på grund av pandemin 
tidigare fått skjutas upp. 

Föreläsningar och samtal den första dagen rörde 
DO:s inriktning. Vi fördjupade vår förståelse av 
uppdraget genom gemensamma samtal, men också 
genom att ta del av kunskaper och erfarenheter 
från civilsamhället. Representanter för fyra 
civilsamhällesorganisationer föreläste och deltog i 
ett panelsamtal tillsammans med ombudsmannen.
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Den andra dagen fokuserade vi på Sveriges 
kommande ordförandeskap i EU våren 2023. 
Dagen inleddes med att handläggare från enheten 
för mänskliga rättigheter och diskriminerings
frågor vid Arbetsmarknads departementet gav oss 
en bild av vad ett EUordförandeskap innebär och 
informerade om vilka lagstiftningsförslag som 
under våren är aktuella inom vårt område.

Utvärderingen bland de deltagande DOanställda 
visade att 87 procent av de som besvarat enkäten86 
upplevde att dagarna i sin helhet helt eller till stor 
del levde upp till deras förväntningar. Bland  
annat instämde 84 procent helt eller till stor del i 
att de ”fått ökad kunskap om/insikt i Sveriges 
ordförande skap i EU och vad det kan innebära 
för DO”. 

Att vi under två dagar kunde samlas fysiskt på en 
konferensanläggning och tillsammans samtala om 
både vår inriktning och det kommande svenska 
ordförandeskapet i EU var viktigt för myndigheten. 
Det innebar en god grund för vårt fortsatta 
gemensamma arbete. 

Föreläsningar för alla medarbetare
Vi genomförde under året bland annat följande 
föreläsningar för alla medarbetare:

• Att jobba tillsammans fast isär – om ledarskap 
och självledarskap i ett helt eller delvis digitalt 
arbetsliv.87

• Skillnader som kan utgöra risk för 
diskriminering? En kvalitativ studie om  
faktorer som påverkar socialsekreterares 
bedömningar och beslut inom den sociala  
barn och ungdomsvården.88

Kompetensutveckling för olika 
yrkeskategorier eller enheter
Exempel på ämnen som togs upp i övriga 
kompetensutvecklande insatser för olika 
yrkeskategorier eller enheter var

• fördjupning om lönekartläggning

• föredragningsteknik

• EUrättsliga kurser i diskrimineringsrätt och 
jämställdhetsrätt

• förhörsteknik i domstolsprocessen

• barnets rättigheter och barnkonventionen

• kvalitativa metoder med inriktning på 
intervjuer med individer i utsatta situationer

• den statliga värdegrunden

• chefs och ledarskapsutbildningar.

Möjlighet att arbeta på distans
Under våren kunde DO börja att erbjuda 
medarbetare möjligheten att delvis arbeta på 
distans.89 En riktlinje för distansarbete hade 
fastslagits i slutet av 2021. Den gör det möjligt för 
medarbetare att – om verksamheten tillåter – på 
regelbunden basis kunna växla mellan arbete på 
kontoret och i hemmet. Kontoret är fortsatt 
medarbetarnas huvudarbetsplats.

Nära 75 procent av DO:s medarbetare hade mot 
slutet av 2022 ingått överenskommelser om 
distans  arbete motsvarande som mest två dagar  
per vecka.

86 Av de DO-anställda som deltog i DO-dagarna besvarade 38 enkäten.
87 Föreläsning med Lena Lid Falkman, ekonomie doktor och ledarskapsforskare, 

Handelshögskolan i Stockholm.
88 Föreläsning med Birgitta Persdotter, doktor i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete, 

Karlstads universitet. Studien, som presenterades under föreläsningen, har genomförts på 
uppdrag av DO inom vårt tidigare inriktningsområde ”socialtjänst”. 

89 Regeringens uppdrag om att statligt myndigheter ska säkerställa att anställda arbetar 
hemifrån så långt som möjligt kvarstod till den 14 februari.
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Följ upp och 
utvärdera

Undersök

Analysera
Åtgärda

Vårt fortlöpande arbete 
med aktiva åtgärder
Under 2022 har vi arbetat fortlöpande med aktiva 
åtgärder90 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. 

Här ger vi exempel på hur årets arbete med aktiva 
åtgärder bedrivits.

Medarbetarsamtal och 
tertialuppföljning
Vid de årliga medarbetarsamtalen och vid en av de 
återkommande tertialuppföljningarna på 
myndigheten har arbetsgivaren i dialog följt upp 
och undersökt om medarbetare och chefer har 
identifierat någon risk i verksamheten som skulle 
kunna leda till diskriminering eller utgöra andra 
hinder för lika rättigheter och möjligheter kopplat 
till någon eller några av diskrimineringsgrunderna. 
Syftet är att minska risker för diskriminering och 

undanröja hinder för alla medarbetares tillgång till 
lika rättigheter och möjligheter.

Årlig lönekartläggning 
Vi har också genomfört den årliga 
lönekartläggningen som vi som arbetsgivare ska 
göra. Vi fann då inte några löneskillnader som hade 
direkt eller indirekt samband med kön.

Enkät som rör kännedom om 
rutin och riktlinjer
Vi har genom vår årliga enkät undersökt om 
medarbetare har kännedom om myndighetens 
riktlinjer och rutin för att förebygga och motverka 
trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och 
kränkande särbehandling.

Av de som besvarade enkäten91 angav 94 procent att 
de visste var de hittar riktlinjerna92 och rutinen93 i 
fråga. På frågan om de visste vart de skulle vända 
sig om de skulle bli utsatta för trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier eller kränkande 
särbehandling svarade 93 procent ja.

90 Enligt kapitel 3 i diskrimineringslagen.
91 Enkäten skickades i maj ut till samtliga anställda på DO och besvarades av 54 anställda.
92 DO:s diarienummer LED 2018/334.
93 DO:s diarienummer LED 2018/335.
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Vårt arbetsmiljöarbete

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

Vi har fortsatt vårt utvecklingsarbete i 
skyddskommittén. Syftet har varit att ytterligare 
tydliggöra roller, ansvar och strukturer.

Chefer och skyddsombud har också deltagit i en 
gemensam utbildning i systematiskt arbetsmiljö
arbete. Syftet var att öka kunskapen om att 
förebygga risker för ohälsa i arbetet och nå en 
hållbar arbetsmiljö.

Under senhösten 2022 erbjöd vi myndighetens 
chefer digitala utbildningspaket inom arbetsmiljö
området. Syftet med utbildningarna är att cheferna 
ska kunna inhämta och uppdatera nödvändiga 
kunskaper som rör arbetsmiljöfrågor.

Vi har följt upp arbetsmiljön
Vi har kontinuerligt följt upp arbetsmiljön, dels  
vid de årliga medarbetarsamtalen, dels vid 
myndighetens tertialuppföljningar. Cheferna har 
fortlöpande följt upp arbetsmiljön vid sina regel
bundna avstämningsmöten med medarbetarna.

Det övergripande arbetsmiljöarbete som 
genomförts inom organisationen följs även upp  
i skyddskommittén.

Förebyggande insatser och stöd
Vi har erbjudit medarbetarna friskvårdsbidrag, 
friskvårdstimme, kostnadsfri vaccination mot 
influensa samt hälsoundersökning.

Alla medarbetare har ett digitalt pausprogram i 
sina datorer. Programmet erbjuder enkla rörelse, 
stretchnings, andnings och avslappningsövningar 
som visas på ett användarvänligt sätt.

Alla medarbetare har haft möjlighet till stödsamtal 
på företagshälsovården. Vi har även anlitat företags
hälsovården 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. Andra medarbetare har vid behov också 
erbjudits detta.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 7,4 procent 2022, 
vilket innebär en ökning med 3,6 procentenheter. 
Denna ökning beror bland annat på att långtids
sjukfrånvaron ökat med 22,4 procentenheter 
jämfört med 2021. Det framgår av tabell 20.

Tabell 20. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda totala arbetstid fördelat på  
kön och ålder.

Sjukfrånvaro 2022 2021 2020
Total sjukfrånvaro 7,4 % 3,8 % 4,4 %

Långtidssjukskrivna > 60 dagar* 66,8 % 44,4 % 37,9 %

Kvinnor** 7,3 % 3,1 % 4,4 %

Män** 7,7 % 5,8 % 4,5 %

Anställda 29 år eller yngre***   

Anställda 30–49 år** 6,2 % 2,8 % 3,6 %

Anställda 50 år eller äldre** 9,6 % 5,5 % 5,5 %

*Procentandel av den totala sjukfrånvaron.
**Kvinnors och mäns sjukfrånvaro samt de olika åldersgruppernas sjukfrånvaro anges i relation till respektive grupps totala arbetstid.
***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
Belopp redovisas i tusentals kronor där annat inte anges.

Uppgift 2022 2021 2020 2019 2018
Låneram i Riksgälden: Beviljad 8 000 8 500 8 500 8 500 9 000

Låneram i Riksgälden: Utnyttjad 7 196 8 395 7 343 6 858 8 874

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

Räntekontokredit i Riksgälden: Utnyttjad     

Räntekonto i Riksgälden: Ränteintäkter 129    

Räntekonto i Riksgälden: Räntekostnader   0 28 87

Avgiftsintäkter som disponeras 1 441 126 333 1 606 689

Anslagskredit: Beviljad 3 869 3 835 3 788 3 729 3 693

Anslagskredit: Utnyttjad     

Anslagssparande: Utgående överföringsbelopp 3 521 6 877 6 311 813 667

Personal: Antal årsarbetskrafter* 86 88 86 88 83

Personal: Medelantal anställda* 108 106 106 104 98

Personal: Driftskostnad per årsarbetskraft 1 505 1 407 1 388 1 453 1 527

Årets kapitalförändring     

Balanserad kapitalförändring     

Utgående myndighetskapital     

*Anger antal anställda och inte tusen kronor.
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Resultaträkning
Belopp redovisas i tusentals kronor där annat inte anges.

Typ av intäkt eller kostnad Not 2022 2021
Intäkter av anslag 1 129 226 124 718

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 441 126

Intäkter av bidrag 3 1 345 1 152

Finansiella intäkter 4 131 0

Summa intäkter 132 143 125 996

Kostnader för personal 5 90 806 89 445

Kostnader för lokaler 13 898 13 363

Övriga driftskostnader 6 24 753 20 978

Finansiella kostnader 7 88 10

Avskrivningar och nedskrivningar 2 598 2 200

Summa kostnader 132 143 125 996

Verksamhetsutfall   

Årets kapitalförändring  
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Balansräkning
Belopp redovisas i tusentals kronor där annat inte anges.

Tillgångar, kapital och skulder Not 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 4 986 5 127

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 321 421

Summa 5 307 5 548

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 482 1 239

Maskiner, inventarier, installationer med mera 11 1 438 1 647

Summa 1 920 2 886

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 3

Fordringar hos andra myndigheter 12 2 427 1 111

Övriga kortfristiga fordringar 13 19 

Summa 2 450 1 114

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 14 5 770 4 851

Övriga upplupna intäkter 15 203 

Summa 5 973 4 851

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16  3 502 6 804

Summa 3 502 6 804

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 12 546 16 772

Summa 12 546 16 772

Summa tillgångar 24 694 24 367
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Tillgångar, kapital och skulder Not 2022-12-31 2021-12-31

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 18 30 30

Summa 30 30

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 661 

Övriga avsättningar 20 1 998 1 835

Summa 2 659 1 835

Skulder med mera

Lån i Riksgäldskontoret 21 7 196 8 395

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2 786 2 528

Leverantörsskulder 22 4 911 3 632

Övriga kortfristiga skulder 23 1 327 1 211

Summa 16 220 15 766

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 24 5 785 6 621

Övriga förutbetalda intäkter 25  115

Summa 5 785 6 736

Summa kapital och skulder 24 694 24 367

Anslagsredovisning
Belopp redovisas i tusentals kronor där annat inte anges.

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) 6 877 128 981 3 041 132 817 129 296 3 521

Summa 6 877 128 981 3 041 132 817 129 296 3 521

Finansiella villkor 13 2:1.
Beviljad anslagskredit 3 869 tusen kronor.
Anslagsbehållning som disponeras är 3% av tilldelade medel.
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Tilläggsupplysningar

Kommentarer till noter
Belopp redovisas i tusentals kronor 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 tusen kronor.

Brytdag
DO har tillämpat brytdag 20230105 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 anskaffnings
värde 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 tusen 
kronor. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning månadsvis. 

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

Ersättning till diskrimineringsombudsman

Namn Befattning Ersättning (tusen kroor)

Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman 1 215

Ersättningen till diskrimineringsombudsmannen består i huvudsak av lön. 

Rådets sammansättning samt befattningar

Namn Befattning

Fredrik Malmberg Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Olivia Novotny Bill Verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Mårten Schultz Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Ali Ahmed* Professor i nationalekonomi, Linköpings universitet

Josefina Skerk* Ledamot i Sametinget

Maja Sjögren* Ordförande Elevernas riksförbund

Karin Kvist Geverts* Föreståndare för IHRS – Institute for Holocaust 
Research in Sweden

Daniel Hjalmarsson* Utvecklingsstrateg Akademikerförbundet SSR

Trifa Shakely* Förbundsordförande RFSL

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

Johanna Westesson*** Jurist och sakkunnig diskrimineringsfrågor,  
Amnesty International

*Förordnades i december 2022.
**Förordnandet avslutades i februari 2022.
***Förordnandet avslutades i oktober 2022.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifterna om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen under avsnitt 
”Sjukfrånvaro”, sidan 77.
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Noter
Belopp redovisas i tusentals kronor där annat inte anges.

Not 1. Intäkter av anslag 2022 2021
Intäkter av anslag 129 226 124 718

Summa 129 226 124 718

Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen 
på 70 tusen kronor 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 2022 2021
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 4 3

Ersättning rättegångskostnader förlorad dom 203 

Ersättning rättegångskostnader vunna domar* 1 194 78

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 40 45

Summa 1 441 126

*Ersättning år 2022 av rättegångskostnader avser en beslutad dom i ambulansmålet i Västra Götalandsregionen.

Not 3. Intäkter av bidrag 2022 2021
Bidrag Kammarkollegiet regeringsuppdrag* 1 200 1 050

Övriga bidrag 145 102

Summa 1 345 1 152

*Avser två regeringsuppdrag år 2022: Uppdrag om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder och Ändring 
av uppdrag att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Not 4. Finansiella intäkter 2022 2021
Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret 129 

Övriga finansiella intäkter 2 0

Summa 131 0

Not 5. Kostnader för personal 2022 2021
Lönekostnader
(exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 53 910 54 850
– varav arvode till råd och ej anställd personal 32 18

Sociala avgifter 32 096 32 317

Övriga kostnader för personal* 4 800 2 277

Summa 90 806 89 445

*Övriga kostnader för personal har ökat med cirka 2,5 miljoner kronor under året och det beror främst på ökade rekryterings
kostnader men också på två delpensioner som har beviljats under året.
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Not 6. Övriga driftskostnader 2022 2021
Inköp av tjänster* 22 742 19 609

Inköp av varor 606 614

Resekostnader 398 101

Information 189 304

Övriga kostnader 818 350

Summa 24 753 20 978

*Ökning av inköp av tjänster med cirka 3 miljoner kronor avser främst en ökning av konsultkostnader för bland annat arbete med 
DO:s externwebb, ärendehanteringssystem och bemanning men också en ökning av rättegångskostnader.

Not 7. Finansiella kostnader 2022 2021
Ränta avseende lån i Riksgäldskontoret 64 

Övriga finansiella kostnader 24 10

Summa 88 10

Not 8. Balanserade utgifter för utveckling 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 773 4 954

Årets anskaffningar 806 1 227

Årets färdigställande från pågående anläggning* 3 015 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  2 408

Summa anskaffningsvärde 7 594 3 773

Ingående ackumulerade avskrivningar 1 661 3 507

Årets avskrivningar 1 097 562

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  2 408

Summa ackumulerade avskrivningar 2 758 1 661

Pågående balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde* 3 015 1 229

Årets anskaffning** 150 1 786

Omklassificering till färdig anläggning* 3 015 

Utgående anskaffningsvärde pågående balanserade utgifter för utveckling 150 3 015

Utgående bokfört värde 4 986 5 127

*Under året färdigställdes ärendehanteringssystemet Evolution. 
**År 2022 avser den pågående balanserade utgiften för utveckling migrering av webbplatsen Diskriminering bostad till en  
ny plattform.
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Not 9. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 403 403

Årets anskaffningar  

Årets färdigställande från pågående anläggning* 145

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  

Summa anskaffningsvärde 548 403

Ingående ackumulerade avskrivningar 128 47

Årets avskrivningar 99 81

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  

Summa ackumulerade avskrivningar 227 128

Pågående rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde* 145 145

Årets anskaffning  

Omklassificering till färdig anläggning* 145 

Utgående anskaffningsvärde pågående rättigheter och anda immateriella 
anläggningstillgångar 0 145

Utgående bokfört värde 321 420

*Under året färdigställdes ärendehanteringssystemet Evolution och investeringen avser licenskostnad. 

Not 10. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 904 4 769

Årets anskaffningar  15

Årets färdigställande från pågående anläggning  120

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  

Summa anskaffningsvärde 4 904 4 904

Ingående ackumulerade avskrivningar 3 666 2 849

Årets avskrivningar 756 817

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  

Summa ackumulerade avskrivningar 4 422 3 666

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående pågående anläggning  120

Årets anskaffning  

Omklassificering till färdig anläggning  120

Utgående anskaffningsvärde pågående förbättringsutgifter  0

Utgående bokfört värde 482 1 238
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Not 11. Maskiner, inventarier, installationer med mera 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 616 6 252

Årets anskaffningar 436 231

Årets färdigställande från pågående anläggning  133

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  

Summa anskaffningsvärde 7 052 6 616

Ingående ackumulerade avskrivningar 4 968 4 229

Årets avskrivningar  646 739

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  

Summa ackumulerade avskrivningar 5 614 4 968

Utgående bokfört värde 1 438 1 647

Not 12. Fordringar hos andra myndigheter 2022-12-31 2021-12-31
Fordran ingående mervärdesskatt* 2 427 1 111

Summa 2 427 1 111

*Ökningen beror främst på att hyran för det första kvartalet nästkommande år fakturerades i november år 2021 och i december år 
2022 men också på en ökad fakturering av ITtjänster i slutet av år 2022.

Not 13. Övriga kortfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Negativ lön 19 

Summa 19 

Not 14. Förutbetalda kostnader 2022-12-31 2021-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 672  3 294

Förutbetalda licenskostnader 733 780

Övriga förutbetalda kostnader* 1 365 777

Summa 5 770 4 851

*Ökningen av övriga förutbetalda kostnader beror på fakturering i slutet av år 2022 av en månads ITdrift i förtid. 

Not 15. Övriga upplupna intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Övriga upplupna intäkter* 203 

Summa 203 

*Avser rekvisition från Kammarkollegiet för en förlorad dom som inte har utbetalats under året.
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Not 16. Avräkning med statsverket 2022-12-31 2021-12-31
Ingående balans avseende anslag i räntebärande flöde 6 877 6 311

Redovisat mot anslag 129 296 124 774

Anslagsmedel som tillförts räntekonto 128 981 127 863

Återbetalning av anslagsmedel 3 041 2 253

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 3 521 6 877

Ingående balans avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 73 129

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 70 56

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 3 73

Ingående balans avseende övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 16 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde  

Betalningar hänförda till anslag och inkomsttitlar  

Övriga fordringar på statens centralkonto 16 

Totalt 3 502 6 804

Not 17. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret* 12 546 16 772

Beviljad räntekontokredit 8 000 8 000

*Minskningen av behållningen på räntekontot beror på ökade driftkostnader under året.

Not 18. Statskapital 2022-12-31 2021-12-31
Statskapital utan avkastningskrav*

Ingående balans 30 30

Årets förändring  

Summa statskapital 30 30

*Avser tilldelat vårdansvar för konst från Statens konstråd.

Not 19. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser* 2022-12-31 2021-12-31
Ingående avsättning  

Årets pensionskostnad 661 

Årets pensionsutbetalningar  

Utgående avsättning 661 

*Under året har delpension beviljats för två medarbetare.

Not 20. Övriga avsättningar 2022-12-31 2021-12-31

Avsättning för lokalt omställningsarbete*

Ingående avsättning 1 835 1 671

Årets förändring 163 164

Utgående avsättning 1 998 1 835

*Avsättning för lokalt omställningsarbete görs vid årets slut i enlighet med det avtal som slutits mellan Arbetsgivarverket och de 
centrala fackliga parterna. För år 2023 har en bedömning gjorts att cirka 150 tusen kronor kommer att regleras. 
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Not 21. Lån i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31
Ingående balans 8 395 7 343

Under året nyupptagna lån 1 391 3 252

Årets amorteringar 2 590 2 200

Utgående balans 7 196 8 395

Beviljad låneram för år 2022 är 8 000 tusen kronor. 

Not 22. Leverantörsskulder* 2022-12-31 2021-12-31
Leverantörsskulder 4 911 3 632

Summa 4 911 3 632

*Ökningen av leverantörsskulder beror främst på fakturering av ITdrift i förtid samt övriga ITtjänster som fakturerades i slutet av året.

Not 23. Övriga kortfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Personalens källskatt 1 310 1 213

Övriga kortfristiga skulder 15 2

Summa 1 327 1 211

Not 24. Upplupna kostnader* 2022-12-31 2021-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 501 501

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 4 808 5 684

Övriga upplupna kostnader 476 436

Summa 5 785 6 621

*Minskningen av de upplupna kostnaderna beror på att antalet sparade semesterdagar har minskat och därmed 
semesterlöneskulden.

Not 25. Övriga förutbetalda intäkter* 2022-12-31 2021-12-31
Övriga förutbetalda intäkter  115

Summa  115

*Förutbetalda intäkter bestod av en hyresrabatt från hyresvärden. Hyresrabatten erhölls i samband med flytt till nya lokaler år 2016 
och har avvecklats linjärt över hyresavtalsperiodens längd på sex år.
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Bilaga: Statistik
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Anmälningar till DO
I den här bilagan redovisar vi statistik över anmälningar som inkommit till 
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Statistiken kommenteras i denna bilaga enbart 
kortfattat. Under våren 2023 kommer DO att publicera en statistikrapport över 
anmälningar för år 2015–2022, som innehåller mer utförliga förklaringar av hur 
statistiken ska tolkas.

Anmälningar
År 2022 inkom totalt 4 451 anmälningar, vilket är en minskning jämfört med 2021  
då DO tog emot 5 010 anmälningar. Minskningen mellan 2021 och 2022 motsvarar 
11 procent (figur 1). Minskningen kan till stor del förklaras av att DO under 2021 tog 
emot ett stort antal anmälningar som gällde införandet av vaccinationsbevis i samband 
med den då pågående covid19pandemin. DO har inte tagit emot lika många 
anmälningar kopplat till en och samma fråga under 2022. 

Sedan 2020 har anmälningarna till DO ökat kraftigt i jämförelse med åren dessförinnan. 
Det kan finnas flera förklaringar till det, men DO bedömer att bland annat möjligheten 
att anmäla via vår webbplats från och med september 2020 har bidragit till den 
ökningen. I texten som är kopplad till tabell 1 finns en mer utförlig beskrivning av 
anmälningarna till DO år 2022.

Figur 1. Antal anmälningar till DO 2018–2022.
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*I resultatredovisningens tabell 3 anges 4 458 som det totala antalet inkomna anmälningar. Skillnaden beror 
på att underlaget till statistikbilagan baseras på ett tidigare uttag av data jämfört med resultatredovisningen 
och att sju anmälningar kategoriserats om däremellan.
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De flesta anmälningarna handlar om diskriminering
De inkomna anmälningarna kan delas in i de fyra kategorier som finns beskrivna i 
tabell 1. År 2022 handlar 81 procent av anmälningarna om diskriminering, vilket är en 
ökning jämfört med i fjol. I kategorin anmälningar om diskriminering ingår de 
anmälningar som handlar om diskriminering som har samband med någon eller några 
av de sju diskriminerings grunderna eller handlar om sexuella trakasserier.

Antalet inkomna anmälningar i kategorin anmälningar om övrigt har minskat jämfört 
med året innan. Dessa anmälningar saknar uppgifter om samband med någon 
diskrimineringsgrund, sexuella trakasserier, repressalier eller missgynnande enligt 
föräldraledighetslagen och hamnar därför i kategorin anmälningar om övrigt. 
Minskningen i denna kategori kan till stor del förklaras av att det 2021 inkom ett 
ansenligt antal anmälningar i samband med införandet av vaccinationsbevis, där 
samband med diskrimineringsgrund saknas. 

Tabell 1. Antal inkomna anmälningar 2018–2022, uppdelat efter typ av anmälan.*

Inkomna anmälningar 2018 2019 2020 2021 2022
Anmälningar om diskriminering 2 025 2 166 2 882 3 278 3 594

Anmälningar om repressalier 48 35 58 61 89

Anmälningar om missgynnande som har samband 
med föräldraledighet** 78 82 72 98 123

Anmälningar om övrigt*** 423 424 594 1 673 779

*Siffrorna i denna tabell ger tillsammans ett högre värde än antalet unika anmälningar eftersom en anmälan 
kan falla in under flera kategorier.
**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 2022 lämnade totalt 1 275 kvinnor och 1 144 män anmälningar till DO (tabell 2). 
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 anmälares kön. År 2018, 2019 och perioden 
januari−augusti 2020 avser statistiken alla anmälare. 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 andelen anmälare där 
kön anges minskade kraftigt från och med 2020.
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Tabell 2. Antal anmälare uppdelat efter angivet kön.

Angivet kön 2018 2019 2020 2021 2022
Kvinna 1 195 1 339 941 487 1 275

Man 1 152 1 203 820 359 1 144

Annan könsidentitet eller ej definierad 14 11 15 15 20

Uppgift saknas 265 211 1 842 4 206 2 075

Antalet anmälningar om diskriminering fortsätter  
att öka 
År 2022 inkom 3 594 anmälningar om diskriminering till DO (figur 2). Antalet har  
ökat för varje år under de senaste fem åren och antalet för 2022 är det högsta antalet 
anmälningar om diskriminering som DO tagit emot. Sett till hela perioden 2018–2022 
ökade antalet anmälningar om diskriminering från 2025 till 3 594, vilket motsvarar en 
ökning med 77 procent.

Figur 2. Antal inkomna anmälningar om diskriminering 2018–2022.
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Flest anmälningar om diskriminering har samband 
med funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet
Flest anmälningar från 2022 handlar om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning (tabell 3). Näst vanligast var anmälningar som handlar om 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Jämfört med år 2021 har 
antalet anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning 
och etnisk tillhörighet ökat mest till antalet. 

De största relativa ökningarna av anmälningar har skett avseende diskriminering som 
har samband med religion eller annan trosuppfattning och diskriminering som har 
samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Antalet anmälningar om 
diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är 
jämförelsevis få. En av förklaringarna till dessa ökningar, både avseende anmälningar 
som har samband med religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande 
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identitet eller uttryck, är att DO under 2022 tagit emot ett större antal anmälningar som 
rör samma händelser inom dessa kategorier. Dessa anmälningar om samma händelser 
förklarar dock inte hela ökningarna. 

Antalet anmälningar om diskriminering som har samband med ålder har minskat. 
Denna nedgång kan till stor del förklaras av att DO under 2021 tog emot ett större antal 
anmälningar om händelser som var kopplade till covid19pandemin. Vidare har det skett 
en relativt stor ökning av antalet anmälningar om sexuella trakasserier.

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

Anmälningar per diskrimineringsgrund 2018 2019 2020 2021 2022
Funktionsnedsättning 729 801 916 1 212 1402

Etnisk tillhörighet 709 724 1 146 1 033 1 218

Kön 376 397 676 585 598

Ålder 294 301 497 624 489

Religion eller annan trosuppfattning 143 183 237 222 373

Sexuell läggning 79 62 62 96 115

Könsöverskridande identitet eller uttryck 67 53 49 78 154

Sexuella trakasserier* 195 185 152 177 256

*Skälet till att sexuella trakasserier redovisas enskilt är att de inte kräver samband med någon 
diskrimineringsgrund.

Flest anmälningar rör arbetsliv, utbildning samt varor 
och tjänster
I likhet med tidigare år rör flest anmälningar 2022 samhällsområdena arbetsliv, 
utbildning samt varor och tjänster (tabell 4). Jämfört med 2021 har det skett en tydlig 
ökning av antalet anmälningar som rör varor och tjänster. Ökningen kan till viss del 
förklaras av att ett större antal personer anmälde samma händelser under 2022, men 
detta förklarar inte hela ökningen. Vidare har det skett en fördubbling av antalet 
anmälningar som handlar om bemötande inom offentlig verksamhet samtidigt som det 
är förhållandevis få anmälningar. Antalet anmälningar som rör hälso och sjukvård har 
minskat, vilket hänger samman med att DO under 2022 tagit emot färre anmälningar om 
händelser kopplade till covid19pandemin.
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Tabell 4. Antal anmälningar om diskriminering uppdelat efter samhällsområden.1

Anmälningar per samhällsområde 2018 2019 2020 2021 2022
Arbetsliv 555 626 988 849 922

Utbildning 540 527 586 624 757

Varor och tjänster 297 359 427 490 754

Hälso och sjukvård 138 129 193 439 337

Socialtjänst med mera 148 144 191 208 245

Bemötande inom offentlig verksamhet 99 132 118 121 225

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och 
studiestöd 44 56 72 53 63

Bostäder 70 57 67 96 77

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 35 45 58 45 47

Medlemskap i arbetstagar, yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 5 13 13 11 16

Start eller bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 4 8 10 12 7

Värnplikt och civilplikt 9 5 5 19 27

Övriga samhällsområden* 179 179 316 559 322

*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.

Flest anmälningar handlar om direkt eller indirekt 
diskriminering
Av de anmälningar som inkom 2022 handlar flest om någon av formerna direkt 
diskriminering eller indirekt diskriminering, se tabell 5. Det stämmer väl överens med 
tidigare år.

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

Antalet anmälningar där diskrimineringsform registrerats som uppgift saknas har 
minskat under 2022. Dessa förändringar beror främst på att DO justerat hur myndigheten 
registrerar inkommande anmälningar. 

1 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns 
på DO:s webbplats, Diskriminering i olika delar av samhället | DO.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Tabell 5. Antal anmälningar om diskriminering uppdelat efter form av 
diskriminering.

Anmälningar per diskrimineringsform 2018 2019 2020 2021 2022
Direkt eller indirekt diskriminering 1 306 1 475 2 136 2 184 2 970

Bristande tillgänglighet 362 389 372 437 457

Trakasserier 404 371 446 565 627

Sexuella trakasserier 195 185 152 177 256

Instruktioner att diskriminera 4 4 1 4 1

Uppgift saknas 169 169 314 483 64

Antalet anmälningar som har samband med 
respektive diskrimineringsgrund varierar mellan  
olika samhällsområden
Anmälningar som har samband med respektive diskrimineringsgrund var 2022 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 handlar flest om diskriminering som 
har samband med funktionsnedsättning. Vid anmälningar som rör varor och tjänster 
uppges lika ofta etnisk tillhörighet som funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund. 
I anmälningar som rör samhällsområdet bemötande inom offentlig verksamhet är etnisk 
tillhörighet den vanligaste grunden. Inom samhällsområdena socialtjänst med mera 
samt hälso och sjukvård är det vanligast med anmälningar som har samband med 
funktionsnedsättning.
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Tabell 6. Antal anmälningar om diskriminering inom respektive samhälls område 
uppdelat efter diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier, 2022.2
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Arbetsliv 371 265 267 161 98 35 40 97

Utbildning 214 362 88 38 70 35 28 139

Varor och tjänster 265 266 70 115 93 12 21 2

Socialtjänst med mera 68 155 43 23 22 9 4 5

Bemötande inom offentlig verksamhet 90 78 55 19 31 13 36 4

Hälso och sjukvård 85 183 42 55 24 9 18 7

Bostäder 30 33 7 14 5 5 1 1

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring 
och studiestöd 19 38 6 11 3 0 1 0

Arbetsförmedling och annan 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet 15 31 1 5 1 1 1 0

Medlemskap i arbetstagar yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 4 8 4 3 2 2 0 1

Start och bedrivande av näringsverksamhet 4 2 1 1 1 0 0 0

Värnplikt och civilplikt 2 23 0 0 3 0 0 0

Övriga samhällsområden 118 89 40 67 40 3 9 7

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

2 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns 
på DO:s webbplats, Diskriminering i olika delar av samhället | DO.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Anmälningar om bristande tillgänglighet,  
trakasserier och sexuella trakasserier är vanliga  
inom samhällsområdet utbildning
Inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen var det 2022 vanligast 
med anmälningar om direkt eller indirekt diskriminering, vilket framgår i tabell 7. 

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

Tabell 7. Antal anmälningar om diskriminering inom respektive 
samhällsområde uppdelat efter form av diskriminering, 2022.3
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Arbetsliv 774 93 234 97 1 3

Utbildning 427 215 253 139 0 3

Varor och tjänster 720 89 49 2 0 1

Socialtjänst med mera 239 20 12 5 0 0

Bemötande inom offentlig verksamhet 214 12 27 4 0 1

Hälso och sjukvård 315 20 32 7 0 0

Bostäder 68 12 4 1 0 0

Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 62 2 0 0 0 0

Arbetsförmedling och annan arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 46 7 3 0 0 0

Medlemskap i arbetstagar yrkes och 
arbetsgivarorganisationer 13 1 3 1 0 0

Start och bedrivande av näringsverksamhet samt 
yrkesbehörighet 6 0 0 0 0 1

Värnplikt och civilplikt 27 0 0 0 0 0

Övriga samhällsområden 242 10 31 7 0 56

3 En beskrivning av vad som ingår i respektive samhällsområde finns 
på DO:s webbplats, Diskriminering i olika delar av samhället | DO.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet
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Anmälningar om repressalier ökar också
År 2022 inkom 89 anmälningar om repressalier till DO, vilket är en ökning jämfört med 
2021 (figur 3). Det är även det högsta antalet anmälningar om repressalier under de 
senaste fem åren. Det rör sig dock om relativt få anmälningar. De flesta anmälningar om 
repressalier rör arbetslivet och utbildningsområdet. 

Figur 3. Antal anmälningar om repressalier. 
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Beslut om 
årsredovisning 2022
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Solna den 21 februari 2023

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman
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