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Studiehandledningen –  

Snacka mer om diskriminering 
 

Vad tror du? 

Jag håller inte 

med 
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Förord 
En av grundstenarna i svensk lagstiftning är principen om icke-

diskriminering. Trots det utsätts människor dagligen för 

diskriminering på olika sätt. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällefrågor får i uppdrag att ge medel till 

organisationer som arbetar långsiktigt med verksamhet som 

ska förebygga diskriminering. Verksamheterna brukar 

benämnas som antidiskrimineringsbyråer. Rättighetscentrum 

Halland är en av landets antidiskrimineringsbyråer och 

startade i januari 2020. Uppdraget är att ge avgiftsfri 

rådgivning och information till enskilda om hur hen kan ta till 

vara på sina rättigheter samt arbeta med opinionsbildning, 

kurs- och seminarieverksamhet samt allmän information och 

rådgivning. Antidiskrimineringsbyråerna drivs av olika 

föreningar och har olika huvudmän. ABF Halland är 

huvudman för Rättighetscentrum Halland.  

Rättighetscentrum Halland har i uppdraget startat en podcast. 

Den går även att göra som studiecirkel där en grupp 

tillsammans diskuterar vad som har tagits upp i podden och 

tankar som kan lyftas kopplade till det som det pratas om i 

podden. De fösta nio avsnitten är inspelade under våren 2022. 

Samtalen förs mellan Sofie Johansson och Katarina Koch på 

Rättighetscentrum Halland. Teknik och musik av Joakim 

Dahlström på ABF Halland. 

Snacka om diskriminering som studiecirkel 
Den som vill kan använda studiematerialet för att skapa 

diskussioner kring poddavsnitten. Är ni några stycken finns 

även förslag på övningar ni kan göra för att öka er medvetenhet 

kring diskriminering, normer, fördomar och era egna tankar. 

Ta kontakt med ABF vid behov av en lokal för studiecirkeln. 

ABF kan också hjälpa till med planering kring studiecirkeln 

och utbildning till cirkelledaren.  
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Vad ska jag tänka på innan studiecirkeln startar? 
Tänk på at alla ska få komma till tals. Den som är cirkelledare 

har till uppgift att se till att alla får talutrymme. Som 

cirkelledare är det viktigt att tänka på att alla finns i gruppen, 

skapa inte en vi och dem-känsla. Var tillåtande med att vi är 

olika och har olika erfarenheter. Red ut era frågetecken och 

lyssna till varandras tankar. Det kan ibland bli känsliga samtal 

och det kan eventuellt kännas jobbigt för några deltagare att 

prata om vissa saker. Var lyhörda i gruppen. Cirkelledaren har 

också till uppgift att rapportera närvaro.  

Bestäm hur långa träffar ni ska ha, hur många träffar ni 

planerar och boka in er i en lokal.  

Arbetsplan 
Förslag på upplägg av arbetsplan är att lyssna till ett 

poddavsnitt i taget av podden Snacka om diskriminering. 

Lyssna tillsammans när ni ses för att kunna pausa och 

diskutera eller lyssna var för sig innan träffen och diskuterar 

utifrån era tankar av det ni har hört. Till varje avsnitt finns även 

en övning som ni kan göra tillsammans. Om det finns 

önskemål om att läsa mer så ger vi tips på ytterligare texter att 

läsa. Vill ni utforma era träffar på ett annat sätt så går bra att 

skriva en egen arbetsplan för studiecirkeln. Syftet med 

studiematerialet till poddserien är att diskutera de tankar som 

har uppkommit vid lyssnande och fortsätta att snacka om 

diskriminering. Alla avsnitt finns även i textformat som bilaga.    

Utvärdering 
Vi vill gärna ta del av er utvärdering av materialet för att veta 

vad som funkar och vad som inte funkar. Fyll gärna i vår 

utvärdering.  

 

För att utvärdera i er egen grupp så kan ni också göra en separat 

utvärdering.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wFwFk5ly40uJZxzPObTydwWy7H-wLt9Mky2R513jxQ5UQjRGWUhWNlZSRDQwMEVOVkcxVVdNV0wyTS4u
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2022 finns det 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige 

Agera Värmland 

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm syd 

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal 

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne 

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr 

Antidiskrimineringsbyrån Sydost 

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

Antidiskrimineringsbyrån Väst 

Byrån mot diskriminering i Östergötland 

Civil rights defenders Stockholm 

Diskrimineringsbyrån Gävleborg 

Humanitas 

Malmö mot diskriminering 

Rättighetscenter Örebro 

Rättighetscentrum Dalarna 

Rättighetscentrum Halland 

Rättighetscentrum Norrbotten 

Rättighetscentrum Västerbotten 

 

Länk till samtliga byråer finns på www.rattighetscentrumhalland.se  
 
 
Kontakta en antidiskrimineringsbyrå om du har frågor om diskriminering, behöver 
rådgivning om du känner dig utsatt, vill ha en utbildning eller mer kunskaper om 
diskrimineringslagen.  

 

 

http://www.rattighetscentrumhalland.se/
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Inledande studiecirkelträff 
Syfte med studiematerialet till podden är att fördjupa sig i diskussioner om diskriminering, 

höja sin egen medvetenhet om sina egna tankar och att uppmärksamma de normer som finns 

omkring en. Den som ska gå den här studiecirkeln vill diskutera diskriminering, hur det kan 

förebyggas, utveckla sina tankar och funderingar på vad en själv upplever, har sett och dela 

erfarenheter med andra. Därifrån få en bild av vad som kan göras för att motverka 

diskriminering. Studiecirkeln ger också en inblick i diskrimineringslagen.  

Att tänka på vid första träffen: 

1. Presentationsrunda  

2. Förväntningar på studiecirkeln 

3. Hur vill ni lägga upp träffarna? Ska ni lyssna innan eller 

tillsammans? Hur avrundar ni träffarna? 

4. Skriv en gemensam arbetsplan 

5. Ska ni ordna någon fika till varje träff? 

6. Vad är viktigt för att alla ska känna sig trygga? Hur ska ni 

se till att alla är trygga i cirkeln? Skriv ner vad ni kommer 

fram till och se till att alla är överens.  

7. Starta med att gå igenom grunderna för diskriminering 

nedan och diskutera tillsammans.  

8. Avsluta med att göra quizet som du finner nedan. Gå 

igenom svaren därefter och diskutera.  

 

Diskrimineringslagen 

Podden Snacka om diskriminering fokuserar på diskrimineringslagen, eftersom det är den lag 

som antidiskrimineringsbyråerna främst använder som verktyg i sitt arbete mot 

diskriminering.  

Diskrimineringslagen är till för att skydda alla människor från diskriminering. För att du ska 

kunna hävda överträdelse av diskrimineringslagen krävs att händelsen uppfyller några krav:  

 

- Att du blivit missgynnad – alltså sämre behandlad än någon 

annan i jämförbar situation. 

- Att det finns ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna (förutom vid sexuella trakasserier). 

- Att det ska ha skett i någon av de formerna som beskrivs i 

lagen 

- Att det ska ha skett inom ett av de samhällsområdena som 

beskrivs i lagen. 
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Diskrimineringslagen skyddar enskilda individer. Det går inte att som förening använda 

diskrimineringslagen om föreningen känner sig missgynnad gentemot en annan förening utan 

det är enskilda individer som exempelvis har blivit diskriminerade i arbetet. Den gäller heller 

inte mellan privatpersoner utan det ska finnas någon form av maktrelation inom de 

samhällsområdena som beskrivs i lagen.  

 

De diskrimineringsgrunder som finns i Sveriges diskrimineringslag är:  

 

Det spelar också roll vem som har utsatt dig och var du har blivit utsatt för diskriminering. 

Diskrimineringslagen gäller inte mellan privatpersoner som exempelvis mellan två kunder i 

en butik. De samhällsområden som är skyddade är:  

  

Dessutom ska diskrimineringen ha skett i någon av följande former:  

 

Några av dessa grunder och former för diskriminering kommer att vi att utveckla mer tankar 

kring i kommande poddavsnitt.  

 Etnisk tillhörighet 

 Funktionsnedsättning 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet eller 

uttryck 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Sexuell läggning 

 Ålder 

 

 Arbetslivet 

 Utbildningsområdet 

 Övriga samhällslivet: Varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, socialförsäkringssystemet, arbetsförmedling och annan 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet, arbetslöshetsförsäkring, yrkesbehörighet,  

start och bedrivande av näringsverksamhet, studiestöd, värnplikt och civilplikt, 

bemötande inom offentlig sektor och medlemskap i arbetstagar-, yrkes- och 

arbetsgivarorganisationer 

 

 Direkt diskriminering 

 Indirekt diskriminering 

 Trakasserier 

 Sexuella trakasserier 

 Bristande tillgänglighet 

 Instruktion om att diskriminera 
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Diskussionsfrågor 

- Varför tror du att lagstiftaren har valt dessa sju diskrimineringsgrunder? 

- Saknas det någon diskrimineringsgrund i lagen tycker du? 

- Vad kan ett missgynnande vara? 
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Övning – quiz (Svar i bilaga) 

 

 

Svaren finns i bilaga 1. 
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Lästips:  

 

Diskrimineringslagen 

Agera utan att diskriminera – handbok för arbete mot diskriminering 

Lyssna även på: 

Agerapodden – Agera Värmlands podd 

Antidiskrimineringspodden – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

 

Läs gärna mer 

www.rattighetscentrumhalland.se  

www.do.se 

 

 

 

https://www.do.se/diskriminering/lagar-om-diskriminering/diskrimineringslagen
https://arbetarnasbildningsforbund-my.sharepoint.com/personal/sofie_johansson_abf_se/Documents/Rättighetscentrum%20Halland/Kunskapsbank/Studiecirkel%20och%20föreläsningar%20olika%20adber/Agera%20utan%20att%20diskriminera
http://www.rattighetscentrumhalland.se/
http://www.do.se/
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Avsnitt 1 –Låt oss snacka om vägen till lagen 

Länk till avsnitt 
 

I första poddavsnittet pratar Rättighetscentrum Halland om diskrimineringslagen och lagar 

som föranlett diskrimineringsskyddet som vi har idag. Diskrimineringslagen är den lag som 

skyddar mot diskriminering och beskriver förbudet inom en rad olika områden, olika former 

av diskriminering och innehåller sju diskrimineringsgrunder.  

Diskrimineringslagen har samlat tidigare lagar, som exempelvis jämställdhetslagen, men 

innehåller även nya tillägg. Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009 men den har föredragits 

av flertal händelser och det har även utvecklats efterhand.  

 

Historiska händelser 
 

1921 –  Kvinnor får rösträtt i Sverige 

1948 –  FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 

1952 –  Sverige skriver under Europakonventionen (Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) 

1980 – Sveriges första jämställdhetslag trädde i kraft 

1989 –  Personer med vissa funktionsnedsättningar får först nu rösträtt 

1994 –  Lag som förbjuder etnisk diskriminering i arbetslivet 

1995 –  Europakonventionen blir lag i Sverige 

1999 –  Lag införs mot diskriminering av personer på grund av sexuell läggning i 

arbetslivet 

1999 –  Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionsnedsättning 

2009 –  Diskrimineringslagen träds i kraft och innehåller förbud mot sju 

diskrimineringsgrunder 

2013 –  Förbud mot åldersdiskriminering vid köp av varor och tjänster 

2015-  Bristande tillgänglighet blir en ny form av diskriminering i 

diskrimineringslagen 

2017 –  Diskrimineringslagen utökas med kapitel 3 om aktiva åtgärder. Alla 

arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta kontinuerligt för att 

förebygga och motverka diskriminering.  

2020 –  Barnkonventionen blir lag i Sverige 

 

  

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/avsnitt-1-lat-oss-snacka-om-vagen-till-lagen.mp3
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Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Hur ser du på utvecklingen genom åren? Är det något som förvånar dig? 

- Vad betyder alla människors lika värde för dig? 

- Vad betyder alla människors lika rättigheter? Är det någon skillnad mellan 

lika värde och lika rättigheter? 

- Om du upplever dig utsatt för diskriminering, vad gör du då? 

- Vilken människa vill du vara? 

- Varför tror du att det förekommer diskriminering? 

- Hur skulle du vilja att diskrimineringsskyddet ser ut om tio år? 

- Vad tar du med dig från dagens träff? 
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Övning – Teflontestet 

 

Syftet med övningen är att upptäcka sina egna privilegier och fördelar på grund av vilka vi 

är eller antas vara, och även att upptäcka vilka nackdelar det kan ha. Övningen är till för 

självreflektion och är inte till för att visas för någon annan.  

Namnet teflontestet syftar till det material som används i till exempel stekpannor för att 

minska friktion och skapa en glatt yta. Friktion beskriver därmed att du stöter på krångel 

eller motstånd i olika grad. Exempel kan vara att du oroar dig för att bli diskriminerad, blir 

diskriminerad, är orolig för att bli utsatt för olika former av våld, att inte bli lyssnad på 

eller bli nonchalerad.  

Ta ställning till om du ofta, ibland eller sällan/aldrig utsätts för friktion/motstånd på grund 

av: 

 Ofta Ibland Sällan/Aldrig 

Etnicitet    

Hudfärg    

Funktionalitet    

Klass    

Kroppsstorlek    

Kön    

Könsidentitet    

Könsuttryck    
Religion eller annan 

trosuppfattning 
   

Sexuell läggning    

Ålder    

Annat    

 

1. Fundera för dig själv vilka situationer du får fördelar av att tillhöra normen.  

2. Efter att ha fyllt i formuläret diskuterar ni i mindre grupper eller hela gruppen 

tillsammans, beroende på hur många ni är. Visa inte varandra svaren, diskussionen 

är till för självreflektion.  

- Hur kändes det att fylla i testet? 

- Hur kan svaren se olika ut i olika sammanhang? Olika perioder i livet? 

- Hur kan du använda insikterna om ditt eget resultat på ett konstruktivt 

sätt? 

 

Teflontestet skapades av Louise Andersson och publicerades för första gången i boken 

Konstfeminism: strategier och effekter i Sverige från 70-talet till idag (2005). Det finns 

även med Verktygsboken PraLin, skapad av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) och 

Malmö mot Diskriminering (MmD) (2018) 
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Lästips 

FNs allmannaforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 

Konventioner  

Konventionen om alla former av rasdiskriminering 

Konventionen om avskaffade av all form av diskriminering av kvinnor 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Lagar 

Barnkonventionen SFS (2018:1197) (gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 2020) 

Regeringsformen RF (1974:152) 

-1 kap.2§ 

Europakonventionen SFS (1994:1219) (gäller som lag i Sverige sedan 1995)  

-Artikel 14 -förbud mot diskriminering 

Diskrimineringslagen SFS (2008:567) 

Brottsbalken SFS (1962:700) 

 

Annat 

Verktygsboken PraLin – praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan 

(Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Malmö mot Diskriminering, 2018) 

file:///C:/Users/Sofie/OneDrive%20-%20ABF/RÃ¤ttighetscentrum%20Halland/Kunskapsbank/MÃ¤nskliga%20rÃ¤ttigheter/FNs%20allmannaforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
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Avsnitt 2 – Låt oss snacka om normer och strukturell 

diskriminering 

Länk till avsnitt 2 

 

I avsnitt två snackar vi om normer och strukturell diskriminering. En bra anledning till att 

prata om och vara uppmärksam på normer är att de kan leda till diskriminerande handlingar. 

Normer är oskrivna regler av det som vi uppfattar som ”normalt” och förväntat. Normer är 

ofta positivt men de kan också vara begränsande. När normer leder till förutfattade meningar 

och fördomar så kan det i sin tur leda till diskriminerande handlingar, utan att vi är medvetna 

om dem. Det är oftast den som bryter mot normen som märker av att det finns en norm. 

Normer gör att vi får förväntningar på exempelvis ett beteende, åsikt eller utseende, det kan 

leda till att du blir begränsad utifrån normen.  

Normer som brukar nämnas finns runt oss är bland annat vithetsnormen, tvåsamhetsnormen, 

funktionalitetsnormen, cisnormen. heteronormen. Normerna speglar våra förväntningar av hur 

någon är, vilket leder till fördomar. Fördomarna visar sig i strukturer som rasism, ålderism, 

sexism och islamofobi till exempel. Dessa strukturer innebär en viss maktstruktur, där någon 

är överordnad och någon är underordnad.  

 

 

Om några normer i korthet 

Vithetsnormen 

Normen att vita personer är det förväntande och det ”normala”.  

Heteronormen  

Normen att det förväntade är att alla är heterosexuella och lever i heterosexuella 

relationer.  

Cisnormen  

Normen att juridiskt, biologiskt och socialt kön förväntas höra samman och att vi 

förväntas identifiera oss med det könet vi föddes med.  

Funktionalitetsnormen  

Normen att vi inte förväntas ha en funktionsnedsättning.  

Sekulär normen 

Normen att vi inte förväntas vara religiösa men att följa kristendomens högtidsdagar.   

Mansnormen  

Normen att mannen är den människa vi utgår ifrån och som är det neutrala.  

Vuxennormen 

Normen att personer i arbetsförålder är de som är det normala och de som vi ska förhålla 

oss till.    

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/1-lat-oss-snacka-om-normer-och-diskriminering.mp3
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Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Är det någon av normerna som beskrivs ovan som du inte känner igen? 

- Är det önskvärt att leva i ett samhälle utan normer? 

- Vilka normer påverkar dig i din vardag? Kan några av dessa vara begränsande 

för dig eller andra? 

- Varför tror du det är svårt att förändra normer? 

- Har du något exempel där en norm har förändrats? 

- Hur tänker du att normer skapas och var? 

- Vilka samhällsnormer skulle du vilja förändra? Hur skulle du kunna börja med 

den förändringen? 

- Hur tycker du att man ska jobba med inkludering? 

- Vilka fördelar ger det att tillhöra en norm? 

- Är det en drivkraft till förändring att skam- och skuldbelägga? Vilka andra 

alternativ finns? 

- Hur kan normer samverka med varandra? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 
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Övning – snacka om normer 

Välj en norm som ni tycker är stark i vårt samhälle. Några exempel är vithetsnormen, 

heteronormen, cisnormen, funktionalitetsnormen, sekulär normen, mansnormen, 

vuxennormen.  

Gå igenom frågorna och fokusera på en av normerna. Om ni vill kan ni fortsätta med en 

eller flera när ni gått igenom en av dem. Ta en i taget och beta av frågorna.  

 

- Vilka grupper av människor identifierar normen? 

- Vad säger normen om ”vi” och ”dem”? 

- Prata om en situation där normen är tydlig… I vilka frågor/situationer märks 

normen? 

- Hur märker du av normen? Har du märkt när du eller någon annan har brutit mot 

normen? Vad hände då? 

- På vilket sätt kan normen vara begränsande? 

- Hur ser maktstrukturen ut? Vem har makt i normen? Hur märks det? 

- Hur upprätthåller vi normen? 

- Vad görs för att motverka normen? 

- Vad kan du göra för att inte upprätthålla begränsande normer? 

- Hur kan man arbeta mer inkluderande? 
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Länkar:  

 

Delar av mönster - en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer 

(do.se)  

Vita privilegier och diskriminering - processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på 

arbetsmarknaden (lansstyrelsen.se) 

 

 

 

 

https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e26/1618941269996/rapport-delar-monster.pdf
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e26/1618941269996/rapport-delar-monster.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
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Avsnitt 3 – Låt oss snacka om bristande tillgänglighet 

Länk till avsnitt 3 

 

Bristande tillgänglighet är den nyaste formen av diskriminering som tillkommit i 

diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet handlar både om fysisk tillgänglighet, som att 

kunna komma in en lokal om man sitter i rullstol och om tillgänglighet för personer med 

psykiska, neuropsykiatriska eller begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Bristande 

tillgänglighet gäller när en person har påtalat den bristande tillgängligheten och därefter inte 

får det stöd som krävs för att inte missgynnas i relation till någon utan en 

funktionsnedsättning.  

Det funktionshinderpolitiska målet som regeringen fattade 2017 är att ”med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 

mångfald som grund”. För att nå dit har det satts upp fyra delmål:  

- Principen om universell utformning 

- Identifiera och åtgärda brister i tillgängligheten 

- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

- Förebygga och motverka diskriminering 

Diskrimineringslagen skyddar personer med funktionsnedsättning, vad gäller alla former av 

diskriminering som finns i lagstiftningen. Bristande tillgänglighet är alltid kopplat till 

diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Ett sätt att nå upp till de 

funktionshinderpolitiska målen är att använda diskrimineringslagen som verktyg.  

 

 

Diskussionsfrågor  
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Vad är bristande tillgänglighet? Vilka exempel kommer du på? 

- Inom vilka områden tycker du att det krävs extra arbete för att få samhället 

mer tillgängligt? 

- Hur ser du att det går att använda principen om universell utformning? 

- Vad kan göras för att motverka och förebygga bristande tillgänglighet? 

- Kan arbetet med tillgänglighet bli motsägelsefullt?  

- Vad kan du göra för att motverka diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/lat-oss-snacka-om-bristande-tillganglighet.mp3
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Övning –  

 

Titta på filmerna som Diskrimineringsombudsmannen tagit fram om Bristande 

tillgänglighet. 

Hur tillgänglig är din verksamhet? - YouTube 

Hur tillgänglig är din arbetsplats? - YouTube 

- Fick du några nya perspektiv av filmerna? 

- Hur arbetar din arbetsplats/skola med att motverka bristande tillgänglighet? 

- Hur ser du på tanken att anpassa individen efter arbetsplatsen kontra att anpassa 

arbetsplatsen efter individen? 

 

 

 

Lästips 

 

Rättsfall 

T 3836-20 - Svea Hovrätt T 3836-20 DOM 2021-10-19 

FT 3884-19 - Skåne HR FT 3884-19 Dom 2020-04-29.pdf 

 

Regeringens utredning:  

Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering 

Diskrimineringsombudsmannen 

www.do.se 

Myndigheten för delaktighet 

www.mfd.se  

Principen om universell utformning - MFD 

Funktionshinderpolitiska målen 

Mål för funktionshinderspolitiken - Regeringen.se 

https://www.youtube.com/watch?v=6a-5gVrjDz8
https://www.youtube.com/watch?v=lbfJLAh27Rs&t=2s
https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa765e02/1634733703558/dom-hovratt-UPP-2018-877.pdf
file:///C:/Users/Sofie/Downloads/SkÃ¥ne%20HR%20FT%203884-19%20Dom%202020-04-29.pdf
https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/d221aa57959347e5bf239589c268edeb/bristande-tillganglighet-som-en-form-av-diskriminering-prop.-201314198
http://www.do.se/
http://www.mfd.se/
https://www.mfd.se/verktyg/lar-om-politikens-mal-och-inriktning/politikens-fyra-arbetssatt/principen-om-universell-utformning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/
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Avsnitt 4 – Låt oss snacka om sexuella trakasserier och 

trakasserier i arbetslivet 

Länk till avsnitt 4 

 

Sexuella trakasserier och trakasserier är två former av diskriminering enligt 

diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är den enda form av diskriminering som inte 

behöver ha en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier ska kopplas till 

någon av diskrimineringsgrunderna för att det ska kunna anmälas som diskriminering. 

Det är inte alla som tänker på att det rör sig om diskriminering när någon utsätts för 

trakasserier eller sexuella trakasserier. När #metoo kom så fick många upp ögonen för hur 

vanligt förekommande det är med sexuella trakasserier och att känna att en får sin värdighet 

kränks. Det finns säkert många personer som har upplevt sexuella trakasserier men som inte 

har anmält det som  diskriminering.  

Det är viktigt att känna till att arbetsgivare har en skyldighet att arbeta motverkade mot 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det arbetet ska vara förebyggande och kallas för aktiva 

åtgärder. Hur det ska gå till står det mer om i det tredje kapitlet i diskrimineringslagen. Både 

diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen är tydligt med att arbetsgivaren ska arbeta 

förebyggande och ha policy och handlingsplaner mot mobbning, trakasserier och sexuella 

trakasserier. Modellen nedan beskriver hur de signaler om trakasserier och sexuella 

trakasserier som sprids från toppen och sipprar ner i verksamheten på arbetsplatsen och 

kommer fram genom jargonger och attityder.    
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Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Har du erfarenhet av skillnader mellan arbetsplatser där det är blandat med 

olika kön och där det är mans- eller kvinnodominerat? 

- Känner du till arbetet med aktiva åtgärder på din arbetsplats? 

- Vilka arbetssätt känner du till för att motverka trakasserier/sexuella 

trakasserier? Har de varit lyckade? 

- Vad tänker du om toleranta organisationer?  

- Vad tänker du om policys kring sexuella trakasserier?  

- Vad tror du är ett lyckat sätt för en arbetsplats att förebygga trakasserier? 

- Hur hade du gjort för att uppmärksamma en kollega på ett olämpligt beteende? 

Hur hade du reagerat om någon hade sagt att du hade ett olämpligt beteende? 

- Vilka attityder tror du är vanligast när någon anmäler sexuella trakasserier? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 
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Övning – fyra hörnsövning  

 

Fyra hörn som representerar fyra olika svar:  

Håller helt med  Håller delvis med 

Håller inte alls med  Eget alternativ 

Läs påståenden och låt deltagarna välja ett alternativ genom att ställa på den plats i 

rummet som symboliserar det svaret. Diskutera sedan varför deltagarna har valt just det 

alternativet.  

Lägg gärna till egna påståenden att ta ställning till 

Att tänka på innan: var och en svarar för sig själv. En i taget pratar. Alla har rätt att 

ändra sina åsikter.  

- Jag tycker det är okej med sexistiska skämt på arbetsplatsen  

- Jag tycker folk känner sig för lättkränkta idag 

- Jag tror att en policy är ett bra skydd mot sexuella trakasserier 

- Jag tycker att det är lätt att säga till en kollega som beter sig kränkande mot andra 

- Jag tycker att det är lätt att säga till en kollega som beter sig kränkande mot mig 

- Jag tycker att det är lätt att ta emot en tillsägelse om någon säger till mig att jag 

har ett opassande beteende 

- Jag tror att män skärper sig när det är kvinnor på arbetsplatsen 

- Jag tror att en kvinna som anmäler sexuella trakasserier oftast tas på allvar  

- Jag tycker att det är mer acceptabelt att ha sexistiska skämt om män än om 

kvinnor 

- Jag tror att chefens inställning till trakasserier avspeglar sig i organisationen 
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Lästips 

 

Rättsfall 

Dom nr 71/13 Mål nr A 60/12 ARBETSDOMSTOLEN 

Dom nr 45/17 Mål nr A 116/16 Dom Arbetsdomstolen elbolag sexuella trakasserier 

ANM 2016-1602 

 

Rapporter 

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – Vad visar forskning? (do.se) 

Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Läs gärna mer om attityder kring sexuella trakasserier:  

attityder-till-sexuella-trakasserier-i-sverige-1.pdf (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

 

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2013/71-13.pdf#:~:text=ARBETSDOMSTOLEN%20Dom%20nr%2071%2F13%20M%C3%A5l%20nr%20A%2060%2F12,f%C3%B6r%20arbetsgivaren%20att%20hon%20utsattes%20f%C3%B6r%20sexuella%20trakasserier.
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141edb/1618941522126/dom-arbetsdomstolen-ANM-2016-1602.pdf
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141edb/1618941522126/dom-arbetsdomstolen-ANM-2016-1602.pdf
https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa765119c/1639478811943/rapport-forskningsoversikt-forebygga-sexuella-trakasserier-i-arbetslivet.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/gxybyjjy/rapport-2021-6-konsdiskriminering-sexuella-trakasserier-och-ohalsa-i-arbetslivet-2021-02-19.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/gxybyjjy/rapport-2021-6-konsdiskriminering-sexuella-trakasserier-och-ohalsa-i-arbetslivet-2021-02-19.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/frcf5r4w/attityder-till-sexuella-trakasserier-i-sverige-1.pdf
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Avsnitt 5 – Låt oss snacka om indirekt diskriminering och 

bostadsdiskriminering 

Länk till avsnitt 5 

 

Indirekt diskriminering är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Formen 

innebär att det blir missgynnande för en hel grupp människor som tillhör någon av 

diskrimineringsgrunderna. Lagen skyddar individer så det behöver i dagsläget vara en enskild 

person som anmäler indirekt diskriminering. I tidigare avsnitt pratades det om normer och 

strukturer, indirekt diskriminering kan vara strukturer som är diskriminerande. Det kan vara 

att en arbetsgivare kräver att alla som arbetar där ska kunna flytande svenska, trots att det är 

ett arbete där det inte behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I avsnittet hör ni att det 

också finns en del undantag då det kan vara berättigat att ha vissa krav som innebär att vissa 

personer inte exempelvis kan få ett visst arbete.  

 

 

 

 

 

Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Har du några exempel du kan komma på som är indirekt diskriminering? 

- Vad tänker du om att det finns undantag i diskrimineringslagen? 

- Vad tänker du om rättsfallet som innebar diskriminering att det fanns ett 

längdkrav i annonsen? 

- Vad tänker du om att det idag inte är diskriminering vid bristande tillgänglighet i 

en hyresbostad? 

- Föreningar driver frågor om diskriminering som leder till att myndigheter tar upp 

frågan, vilka diskrimineringsfrågor tycker du behöver uppmärksammas mer? 

- Vad kan du göra om du upptäcker indirekt diskriminering? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/1-lat-oss-snacka-om-indirekt-diskriminering-och-bostadsdiskriminering.mp3
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Övning – Vem vill du ha till granne? 

Detta är en dilemmaövning. Här finns inga fel eller rätt utan övningen ska bjuda in till en 

dialog och en diskussion runt attityder och värderingar. 

Detta är en övning i två steg som handlar om att det kan vara svårt att välja bland de olika 

alternativ av granne som finns. Här är syftet att gruppen som gör övningen ska tänka efter, 

hitta argument och diskutera för och emot.  

 

Förberedelse: Kopiera upp underlag 1 och 2 till alla deltagare. 

 

Genomförande: 

Läs inledningen till övningen. Dela ut underlag 1 till deltagarna.  

Deltagarna ska sedan individuellt göra rangordningen av de potentiella grannarna. 

Låt också deltagarna i par eller i grupper om fyra deltagare göra en gemensam 

rangordning. 

När paren/grupperna- är färdiga med den gemensamma rangordningen ska gruppledaren 

dela ut underlag 2. Därefter ska grupperna bearbeta sin gemensamma rangordning om det 

är så att man gemensamt tycker att det behövs. 

Diskutera avslutningsvis i hela gruppen om vad deltagarna tror påverkade deras 

prioriteringar av vald granne och den rangordning de har gjort. Diskutera även i gruppen 

om deltagarna tror att deras prioriteringar överensstämmer med hur det går till i en verklig 

situation. Diskutera varför de gjorde de val som de gjorde av granne. 

Tid för övning: 45-60 minuter 

Övningen finns i bilaga 

 

Det här en dilemmaövning med syfte att skapa dialog och att uppmärksamma sina egna 

fördomar. Det kan vara jobbigt att inse sina egna fördomar så ha ett hövligt 

förhållningssätt till varandra i gruppen och lämna tid för samtal och reflektion. 

Välj en person som håller i övningen och läser texten.  

Se bilaga 1.  

Cirkelledaren delar först ut första sidan av bilagan. Låt alla diskutera och komma fram till 

ett resultat.  

 

Ge sedan grupperna ytterligare information genom att dela ut andra sidan. Hur går 

tankarna nu… 
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Lästips 

 

Rättsfall 

Svea Hovrätt T 3836-20 DOM 2021-10-19 

87-05.pdf (arbetsdomstolen.se) 

 

Övrig läsning 

www.do.se 

Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder (do.se) 

43-4-aa.pdf (nationalekonomi.se) 

Etnisk diskriminering: vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra?  

 

Start - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se) 

Lyssna även på: 
Agerapodden – Agera Värmlands podd 

Antidiskrimineringspodden – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

 

Läs gärna mer: 

www.rattighetscentrumhalland.se  

www.do.se 

 

 

 

https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa765e02/1634733703558/dom-hovratt-UPP-2018-877.pdf
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/87-05.pdf
http://www.do.se/
https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa7651490/1642682754579/rapport-diskriminering-vid-tillhandahallande-av-hyresbostader.pdf
https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2015/05/43-4-aa.pdf
https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2015/05/43-4-aa.pdf
https://funktionsratt.se/
http://www.rattighetscentrumhalland.se/
http://www.do.se/
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Avsnitt 6 – Låt oss snacka om kön  

Länk till avsnitt 6 

 

En av de sju diskrimineringsgrunderna är kön. I Sverige införde vi en jämställdhetslag 1980 

med ett förbud att diskriminera kvinnor i arbetslivet. Sverige var en av de första länderna att 

åta sig att följa kvinnokonventionen, som ska stärka mäns och kvinnors lika rättigheter 1979. 

Sverige rankas i världstoppen vad gäller jämställdhet1.  

I poddavsnittet pratar vi en del om maktskillnader mellan män och kvinnor. Till skillnad från 

andra maktrelationer är kvinnor ingen minoritet i samhället utan en del av en majoritet som 

trots det har mindre makt en annan grupp.  

Kön är i diskrimineringslagen definierat som man eller kvinna baserat på kroppen och 

könsceller som kroppen producerar. Det vill säga att det endast finns ett biologiskt och 

juridiskt perspektiv i diskrimineringslagen, vad gäller diskrimineringsgrunden kön. När vi 

talar om kön i andra fall kan vi ha flera olika definitioner och en blir snabbt medveten om att 

sociala aspekter spelar en stor roll.  

I diskrimineringslagen finns även diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller 

uttryck som syftar mer till det sociala könet. Grunden omfattar transpersoner eller 

diskriminering av personer som bryter mot könsnormer på olika sätt.  

 

 

                                                           
1 https://si.se/app/uploads/2018/11/581_rapport_sverige_i_nytt_ljus_fa_singles.pdf  

Diskussionsfrågor 
 

- Vad får du för tankar av poddavsnittet? 

- Hur tänker du kring könsmaktsordning? 

- Vad kan du göra för att motverka diskriminering på grund av kön? 

- Vad spelar det för roll att behandla killar och tjejer olika? 

- Vad tänker du kring jämställdhetsmålen? 

- Var tror du de största utmaningarna ligger?  

- Kan även män diskrimineras? 

- Vad tänker du om skambeläggande? Är skambeläggande ett bra sätt att motverka 

diskriminering av kvinnor? 

- Känner du till begreppet intersektionalitet och hur tänker du att en kan arbeta 

med jämställdhet kopplat till det begreppet? (Ex att flera grunder och/eller andra 

variabler/olika maktordningar kan samverka när någon diskrimineras) 

- Hur kan du bidra till ökad jämställdhet? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 

 

 

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/lat-oss-snacka-om-kon.mp3
https://si.se/app/uploads/2018/11/581_rapport_sverige_i_nytt_ljus_fa_singles.pdf
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Övning - SWOT 

 

SWOT-analys om möjligheten till ett jämställt samhälle 

Hur ska ni nå jämställdhet i familjen/i kompisgänget/ på jobbet/i föreningen/ i samhället? 

(välj ett av dem) 

Skriv ner era styrkor hos er för att nå jämställdhet  

Svagheter hos er som försvårar jämställdhet 

Möjligheter utifrån som främjar jämställdhet för er 

Hot utifrån som försvårar jämställdhet hos er.  

Analysera sedan det ni kommit fram till.  

 

 

Vad ska ni göra nu för att öka jämställdheten? 
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Lästips 

 

Mer om jämställdhetspolitikens mål - Regeringen.se 

 

Jämställdhet i Sverige | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Lista: Här är personerna som tjänar mest i Halmstad | Hallandsposten 

15 mördade kvinnor 2021 – ovärdigt Sverige! - Unizon (unizonjourer.se)  

*Vi säger 14 mördade kvinnor i podden, vilket är fel.  

Bara sex länder i världen är jämställda – Sverige är ett av dem | SVT Nyheter 

 

Ordlista – Örebro Rättighetscenter (rattighetscenter.se) 

 

Genussystem | Jämställ.nu (jamstall.nu) 

Rättsfall 

Matvarukedja i Stockholm sa att arbetssökande hade fel kön | DO 

Tillsynsbeslut avseende ärende 2017/56 (do.se) 

 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/jamstalldhet-i-sverige/
https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lista-h%C3%A4r-%C3%A4r-halmstads-b%C3%A4st-betalda-1.26709434
https://www.unizonjourer.se/aktuellt/pressmeddelanden/15-mordade-kvinnor-2021-ovardigt-sverige/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-sex-lander-i-varlden-ar-jamstallda-sverige-ar-ett-av-dem
https://rattighetscenter.se/wordpress/ordlista/
https://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/
https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/tvister-domar-och-tillsynsbeslut/arbetsliv/matvarukedja-i-stockholm-sa-att-arbetssokande-hade-fel-kon
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e97/1618941426682/tillsynsbeslut-GRA-2017-56.pdf
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Avsnitt 7 – Låt oss snacka om ålder 

Länk till avsnitt 7 

 

Ålder är tillsammans med könsöverskridande identitet och uttryck den diskrimineringsgrund 

som tillkommit i och med diskrimineringslagen 2009. Definitionen av 

diskrimineringsgrunden ålder är i lagtexten ”uppnådd levnadslängd”. Ålder är den 

diskrimineringsgrund som också innehåller flest undantag i lagen och fram till 2013 var det 

endast inom områdena arbetsliv och utbildning där du var skyddad av diskrimineringsgrunden 

ålder.  

En skillnad mot de andra grunderna är att din ålder ändras, varje dag. I början av ditt kan du 

diskrimineras för att du är ett barn eller för ung och mot slutet för att du är för gammal för 

något. Att åldern ändras är något som är lika för alla. Begreppet ålderism tar vi upp i 

poddavsnittet. Exempel på ålderism kan ses som en struktur där vi förväntar oss ett beteende 

eller kunskap hos någon på grund av dennes ålder.  

I Sverige har vi en pensionsålder och hur den påverkar vår syn på äldre kan vara intressant att 

reflektera kring. När du inte längre är i arbetsför ålder, är du då inte längre viktig för 

samhället? Är det då lättare att bli utsatt för diskriminering? Ofta tänker vi först och främst på 

att det är äldre som diskrimineras. Men det kan även röra sig om barn. Barn har ett förstärkt 

skydd i och med att barnkonventionen blev svensk lag år 2020. I Sverige är cirka en femtedel 

av invånarna under 18 år och ungefär en femtedel är 65 år eller äldre2.  

 

 

                                                           
2 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/ 

Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Finns det åldersdiskriminering? Vilka sammanhang tänker du på? 

- Hur känns det när du tänker på att du i framtiden ska behandlas på det sätt som 

många äldre behandlas idag?  

- Vad tänker du om att barn har svårare att bli lyssnade på utifrån sin ålder? 

- Vad tänker du om att diskrimineringsgrunden ålder inte har funnits längre? 

- När behöver vi skilja på personer utifrån ålder? 

- Kan man sluta vara vuxen? 

- Hur motverkar du diskriminering utifrån ålder? 

- Varför tror du att det är vanligare att män anmäler åldersdiskriminering? 

- Vad tar du med dig av dagens samtal? 

 

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/1-lat-oss-snacka-om-alder.mp3
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Övning – Fyra hörn 

Fyra hörn som representerar fyra olika svar:  

Håller helt med  Håller delvis med 

Håller inte alls med  Eget alternativ 

 

Läs påståenden och låt deltagarna välja ett alternativ och sedan diskutera varför 

deltagarna har valt just det alternativet.  

Att tänka på innan: var och en svarar för sig själv. En i taget pratar. Alla har rätt att 

ändra sina åsikter.  

Lägg gärna till egna påståenden att ta ställning till 

 

- Jag tycker inte det är rimligt att en person över 55 påbörjar en läkarutbildning. 

- Jag tycker att personer under 18 år inte är tillräckligt utvecklade för att veta vad 

de tycker. 

- Jag tycker det är bättre för ett företag att anställa en person som är 30 snarare än 

en som är 50.  

- Jag tycker att det är bra att ha blandade åldrar på en arbetsplats.  

- Jag tror att vi har mer gemensamt med jämnåriga när vi är barn. 

- Jag kommer inte att acceptera att bli behandlad som äldre behandlas idag. 
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Lästips 

 

Källor som nämns i podden:  

DOs statistik Statistik 2015–2021: Statistik över anmälningar som inkom till 

Diskrimineringsombudsmannen 2015–2021 (do.se) 

Perspektiv på ålderism (lu.se) 

åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv 

Bortvald redan vid 40 – ny rapport om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden | 

lnu.se 

Rättsfall 

ARBETSDOMSTOLEN 

Tillsyn av banktjänster (do.se) 

 

 

https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa7651d15/1648791921824/Rapport_Statistik-2015-2021.pdf
https://www.do.se/download/18.56175f8817b345aa7651d15/1648791921824/Rapport_Statistik-2015-2021.pdf
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/90527736/Perspektiv_pa_a_lderism.pdf
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e23/1618941269852/rapport-aldersdiskriminering-arbetslivet.pdf
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/bortvald-vid-40/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/bortvald-vid-40/
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2010/91-10.pdf
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141eb8/1618941441466/tillsynsbeslut-TILl-2018-22.pdf
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Avsnitt 8 – Låt oss snacka om sexuella trakasserier och 

trakasserier inom utbildningsområdet 

Länk till avsnitt 8 

 

Hårda och nedsättande ord är vanligt förekommande i skolan. Trakasserier med koppling till 

någon av diskrimineringsgrunderna är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella 

trakasserier likaså, oavsett om det har någon koppling till en av diskrimineringsgrunderna 

eller inte. Utbildningsanordnaren har ett ansvar att arbeta förebyggande för att motverka detta 

och har även utredningsskyldigheter om det har hänt samt att göra åtgärder för att det ska 

upphöra och inte hända igen.  

Den personen som utsätts är den som bedömer om ett beteende är kränkande eller har varit 

oönskat. Det är också viktigt att den som har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller 

trakasserier visar eller klargör på något sätt att beteendet är oönskat, för att den personen som 

utsätter ska ha förstått att det inte är ett tillåtet beteende. Det finns också vissa beteenden som 

är så tydligt över gränsen att de inte behöver klargöras som oönskade.   

 

 

 

 

 

Diskussionsfrågor 
 

- Vilka tankar väckte poddavsnittet hos dig? 

- Vad tror du är anledningen till att anmälningar om kränkningar ökar? 

- Vilka normer råder på din skola? /Rådde när du gick i skolan? 

- Vilka ord tror du är vanliga på skolgården idag? Vad säger de orden om vår 

samtid? 

- Vad tror du att man kan göra för att minska trakasserier och sexuella trakasserier i 

skolan? 

- Vilka beteenden tror du kan vara så tydliga att de inte behöver klargöras som 

oönskade? 

- Vad tar du med dig från dagens samtal? 

 

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/1-lat-oss-snacka-om-sexuella-trakasserier-och-trakasserier-i-utbildning.mp3
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Övning  

Titta på filmerna som Diskrimineringsombudsmannen tagit fram om Bristande 

tillgänglighet. 

Trakasserier i högskolan - YouTube 

Sexuella trakasserier i skolan - YouTube 

- Vad tänkte du om filmerna?  

- Fick du några nya perspektiv av filmerna? 

- Hur kan man arbeta för att motverka det som händer på filmerna? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cE_JtGn6wes
https://www.youtube.com/watch?v=HVddbpWXACI
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Lästips 

 

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar | MUCF 

Elevkränkningar näst vanligaste orsaken till att skolor i Halland anmäls till 

Skolinspektionen | SVT Nyheter 

Polisen ser ökning av våld i skolor i Halmstad | Hallandsposten  

 

Rättsfall 

Idrottslärare utsatte två elever för sexuella trakasserier | DO 

Dom i tingsrätten i frågan om sexuella trakasserier på högskola 

 

Material för att jobba mot diskriminering i skolan: 

PraLin_helaboken_digital.pdf (antidiskrimineringuppsala.se) 

https://machofabriken.se/ 

https://www.mucf.se/fokus20
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fler-elever-otrygga-och-krankta-i-skolan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/fler-elever-otrygga-och-krankta-i-skolan
https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/hot-och-v%C3%A5ld-p%C3%A5-kommunens-skolor-%C3%B6kar-1.62834168
https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/tvister-domar-och-tillsynsbeslut/utbildning/idrottslarare-utsatte-tva-elever-for-sexuella-trakasserier?open.12_277ff2251780224731435a9=true
https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141f27/1631277386005/dom-tingratten-trakasserier-universitet-20152431.pdf
https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-content/uploads/2018/09/PraLin_helaboken_digital.pdf
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Avsnitt 9 – Låt oss snacka om etnisk tillhörighet 

Länk till avsnitt 9 

 

Etnisk tillhörighet har länge varit den vanligaste diskrimineringsgrunden i anmälningar till 

Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med funktionsnedsättning. Ofta förekommer fler 

grunder tillsammans med etnisk tillhörighet i anmälningarna till DO, som ex religion eller 

kön. Definitionen av etnisk tillhörighet i diskrimineringslagen är nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Den innebär att du kan diskriminera någon 

eller bli diskriminerad utifrån etnisk tillhörighet genom att antaganden om etnisk tillhörighet.  

Undersökningar visar att hudfärg och etnisk tillhörighet spelar roll på arbetsmarknaden i 

Sverige. I Sverige har lagar och beslut visat på en tro att vi i Sverige inte ser till hudfärg men 

undersökningar visar att det finns skillnader på vilka möjligheter du har på arbetsmarknaden 

beroende på hudfärg och etnicitet. Det trots att vi under flera år har arbetat med 

likabehandling och att lagen kräver att alla arbetsplatser arbetar förebyggande mot 

diskriminering. Länsstyrelsen Stockholm har skrivit en rapport där de undersöker vilka 

processer det är som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. De 

rekommenderar bland annat att statistik och lönekartläggningar ska se på ett sådant sätt att det 

gå att se om det finns skillnader i vilken etniskt tillhörighet eller hudfärg en har.  

 

 

Begrepp från podden 
 

Minoritetsstress - en stress och oro som vi kan känna som vi tror att andra har negativa 

förväntningar eller idéer som vår sociala grupptillhörighet. Det blir som en ängslan där vi 

inte vet vad andra tänker om oss som grupp.  Minoritetsstress har kommit till som en 

förklaring till varför en minoritet mår sämre än majoriteten. Det blir en stress att ofta 

känna sig marginaliserad och att inte bli sedd som likvärdig.  

 

Rasifiering - Begreppet rasifiering syftar till att visa att ras är något som görs och inte 

något biologiskt. Vi kategoriserar människor utifrån hudfärg, etnicitet, kultur och språk. 

Och då visar det sig att personer som blir rasifierade som vita har flera fördelar av att bli 

det. 

Institutionell diskriminering - Lagar och regelverk som diskriminerar 

 

 

 

 

https://media.pod.space/snackaomdiskriminering/lat-oss-snacka-om-etnisk-tillhorighet.mp3
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Diskussionsfrågor 
 

- Vad får du för tankar av poddavsnittet? 

- Hur kan du motverka strukturell rasism i samhället? 

- Vad tänker du om begreppet vita privilegier? Har du funderat på privilegier utifrån 

hudfärg? 

- Hur tänker du om att normer i samhället bär upp en rasistisk struktur? 

- Vad tänker du om begreppet minoritetsstress? 

- Vad tänker du om rättsfallet i Uppsala som ville kvotera in vissa grupper i 

utbildningen? 

- Hur tycker du att en arbetsplats ska arbeta för att motverka diskriminering på grund 

av etnisk tillhörighet? 

- Vad gör du för att träffa människor som inte är som du? 

- Hur kan du bemöta människor som inte vill se att det finns rasism? 

- Vad kan du själv göra för att minska diskriminering på grund av etnicitet? 

- Vad tar du med dig av ert samtal? 

 

 

Övning - Titta på Youtubefilmen 

 

1000 kronorsloppet - YouTube 

 

- Hur kändes det att titta på filmen? 

- Hur tänker du kring ojämlikheter? 

- Ser du någon lösning? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dKQG6R5zQs
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Lästips 

 

Erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga 

verksamheter – en kunskapsöversikt (levandehistoria.se) 

nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott (regeringen.se) 

Vita privilegier och diskriminering - processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter 

på arbetsmarknaden (lansstyrelsen.se) 

Remiss av SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering - Regeringen.se 

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling 2008:2008:567 t.o.m. SFS 

2017:1128 - Riksdagen 

Rättsfall: 

T 400-06 Dom.PDF (domstol.se) 

 

Innan ni avslutar studiecirkeln 
 

Sammanfatta studiecirkeln. Vad tar ni med er? Vad kunde göras bättre.  

Fyll gärna i vår utvärdering och ge oss tips till framtiden.  

 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/erfarenheter_av_rasism_i_kontakt_med_myndigheter_och_andra_offentliga_verksamheter_-_en_kunskapsoversikt.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/erfarenheter_av_rasism_i_kontakt_med_myndigheter_och_andra_offentliga_verksamheter_-_en_kunskapsoversikt.pdf
https://www.regeringen.se/4aee39/contentassets/0be1b45cd781476494e91d92824deb4d/nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
https://www.regeringen.se/remisser/2022/02/remiss-av-sou-202194-ett-utokat-skydd-mot-diskriminering/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2006/t-400-06.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wFwFk5ly40uJZxzPObTydwWy7H-wLt9Mky2R513jxQ5UQjRGWUhWNlZSRDQwMEVOVkcxVVdNV0wyTS4u
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Bilaga till Inledande studieträff - Quiz 
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Bilaga till träff 4 - Vem vill du ha som granne?  
 

Kopieringsunderlag 1 -Vem vill du ha som granne? 

 

Lägenheten alldeles bredvid din har plötsligt blivit ledig. Eftersom trycket på lediga bostäder 

är hårt så finns det fem/personer som är intresserad av att flytta in i denna lägenhet.  

Du känner hyresvärden och hen har givit dig möjligheten att påverka vem eller vilka som 

kommer att få denna lägenhet. Det finns fem personer/familjer som vill flytta in i den lediga 

lägenheten. Eftersom det är fem olika familjer så måste du rangordna i vilken ordning du 

tycker att hyresvärden ska erbjuda den till de bostadssökande.  

 

De bostadssökande är: 

1. Ett studerande par från Frankrike.  

2. En pensionerad man som lever ensam.  

3. En ensamstående man med sin tonåriga son. 

4. En ung svensk familj. 

5. En afgansk familj med 4 barn. 

 

 

Rangordna de bostadssökande familjerna i den ordning som du tycker att hyresvärden ska 

erbjuda dem denna lägenhet:  

I första hand______________________________________________ 

I andra hand______________________________________________  

I tredje hand______________________________________________  

I fjärde hand______________________________________________ 

I femte hand______________________________________________ 
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Kopieringsunderlag 2 – Vem vill du helst ha som granne? 

Innan ni lämnar in er rangordning till hyresvärden så får ni tag på mer information om de 

bostadssökande personerna. 

  

1. Det studerande paret från Frankrike är buddister och båda kommer nyligen tillbaka från 

Thailand där de båda levt 2 år som buddister.  

2. Den äldre pensionerade mannen blir av och till inskriven på psykiatrisk klinik, har 

återkommande depressioner och lider av grova vanföreställningar.  

3. Den ensamstående mannen med sin tonårige son är just nu arbetslös men är utbildad 

gymnasielärare. Därför har han inte råd att betala sin sons hockey träning just nu. Han är för 

år sedan straffad för rattonykterhet. 

 4. Den unga svenska familjen med tre  barn har det tufft ekonomisk. De tror inte på att lämna 

barnen på förskola och vill ha självhushåll. Ingen av dem vill ta sig in på arbetsmarknaden, då 

de föredrar att klara sig själva genom exempelvis odling.  

5. Fadern i den afganska familjen är tandläkare och modern är lektor på Lunds universitet. 

Den äldsta dottern har precis sökt juristprogrammet på Lund universitet. De andra tre barnen 

går fortfarande på gymnasiet. 

Eftersom ni inte hunnit lämna listan på er rangordning till er hyresvärd så har ni ännu chansen 

att omarbeta den. 

Den nya rangordningen:  

 

I första hand______________________________________________ 

I andra hand______________________________________________  

I tredje hand______________________________________________ 

I fjärde hand______________________________________________ 

I femte hand______________________________________________ 
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Lyssna även på 
 

Agerapodden – Agera Värmlands podd 

Antidiskrimineringspodden – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

The human rights defender podcast – Civil right defenders 

Läs gärna mer: 

www.rattighetscentrumhalland.se  

www.do.se 

www.abf.se/halland 

 

 

 

http://www.rattighetscentrumhalland.se/
http://www.do.se/
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Kontakta oss: 

www.rattighetscentrumhalland.se 

rc.halland@abf.se  

http://www.rattighetscentrumhalland.se/
mailto:rc.halland@abf.se

