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Om oss 
Antidiskrimineringsbyrån startades som ett projekt år 2000 av föreningen Integrationsforum 

mot rasism. Det var en av landets första antidiskrimineringsbyråer och idag är vi en av 18. 

Vår Antidiskrimineringsbyrå ligger i Trollhättan och verkar i Västra Götalands län. Vårt 

upptagningsområde är hela Fyrbodal samt Lilla Edet, tillsammans 15 kommuner. 

Projektet och föreningen bakom är politiskt och religiöst obundna och det huvudsakliga 

syftet och målet är att motverka alla former av diskriminering i samhället samt att arbeta för 

mänskliga rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån erbjuder råd, stöd, information och 

kunskapshöjande insatser till organisationer, privatpersoner och allmänheten. Arbetet utgår 

ifrån Sveriges diskrimineringslagstiftning men också den grundlagsskyddade demokratin och 

FNs konvention om mänskliga rättigheter som vi tror är grunden för ett fungerande 

samhälle. 

 

1.1 Vår vision – en ledande aktör för mänskliga 
rättigheter 

Antidiskrimineringsbyrån har som syfte att verka för alla människors lika värde och 

rättigheter. Verksamheten vill ha ett samhälle med jämlikhet och mångfald där människors 

olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Ambitionen är ett samhälle fritt från 

förtryck, fördomar och diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån arbetar normkritiskt och 

med ett intersektionellt perspektiv där den slutgiltiga förhoppningen är att ett sådant arbete 

som verksamheten gör mot diskriminering inte längre ska vara nödvändigt. 

1.2 Mål för Antidiskrimineringsbyrån 

Antidiskrimineringsbyrån har som mål att sprida kunskap, opinionsbilda och ge råd och stöd 

gällande diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån vill se en attitydförändring mot 

diskriminering i alla former och vi arbetar för ett öppnare mer inkluderande samhälle. 

Tillsammans med andra organisationer och verksamheter vill vi driva arbetet med 

antidiskriminering framåt.   
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Organisationen 

Huvudman för Antidiskrimineringsbyrån är Integrationsforum mot rasism där styrelsen är 

ytterst ansvarig för verksamheten.  

Styrelsen för år 2022     Vald t.o.m. 

• Ema Enderlein Fall, Ordförande             2023 

• Therese Przybyla , Vice ordförande            2023 

• Lisbeth Bengtsson, Sekreterare              2022 

• Monica Sjökvist, Kassör             2022 

• Faraah Mohamud, Ledamot             2023 

• Peter Karlsson, Ledamot             2022 

 

Syntolkning  
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Revisorer 

• Kokab Faris              2022 

• Christer Wennberg              2022 

Valberedning 

• Åsa Sundberg               2022 

• Fahimeh Nordborg               2022 

Personal år 2022 

• Nora Emanuelsson, Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån 100% 

• Elin Nilsson projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån 100% 

• Johanna Zuhr, Jurist 30% 

Medlemmar 

Organisationen består av medlemmar, både enskilda och organisationer. Totalt 

genomfördes tre medlemsmöten 2022 samt ett årsmöte, det skickades även ett antal 

nyhetsbrev som gick ut till medlemmarna under året, här i fanns information om verksamhet 

och annat av intresse för medlemmarna.  

Integrationsforum har i slutet av 2022 62 medlemmar varav 20 är organisationer och 42 

enskilda.  Organisationerna är bland annat fackförbund, kvinnojourer, etniska föreningar och 

idrottsföreningar. Tillsammans står medlemmarna för det volontärarbete som 

Integrationsforum bedriver, bland annat genom styrelsens arbete men också genom olika 

evenemang och genom språkcafét.  

Styrelse tillsammans med personal har träffats heldagar en gång under våren och en gång 

under hösten för att planera och utvärdera verksamheten. Styrelsen har under året utöver 

det haft 7 styrelsemöten. 
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Verksamhet 

Antidiskrimineringsbyrån har under året aktivt arbetat med både nätverkande och direkta 

insatser som en del av arbetet mot diskriminering. Byrån arbetar med råd och stöd vid 

diskriminering, kunskapshöjande insatser samt opinionsbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Råd och stöd 

En del av Antidiskrimineringsbyråns arbete är att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till 

enskilda vid upplevd diskriminering. Ärenden inkommer till oss via mail, telefon, 

hemsideformulär samt besök till kontoret. År 2022 inkom 30 ärenden om upplevd 

diskriminering till byrån. Dessa ärenden delas upp i rådgivningsärenden och insatsärenden. 

Rådgivningsärenden innebär att ärendet avslutas efter ett rådgivande samtal med den 

enskilde. Rådgivningsärenden år 2022 var sammanlagt 22. Insatsärenden innebär att någon 

fortsatt insats genomförts som exempelvis utredningar, medling och/eller anmälningar. 

Insatsärenden har 2022 varit 8.  Under året resulterade insatserna i olika lösningar, bland 

annat resulterade det i 80 000 kr diskrimineringsersättning till klient efter förlikning, 

medling som innebar en förändrad situation för klienten och i ett annat fall skolbyte för 

elev.  

 

Nedan följer en sammanställning över de ärenden som inkommit år 2022.  

Kunskapshöjning   
Vi ger kunskap om 

diskriminering, normer 

och inkludering 

 

Råd och stöd            
Vi ger rådgivning och 

stöttning när du upplevt 

diskriminering 

 

Opinionsbildning            
Vi skapar opinion i 

frågor gällande 

diskriminering och 

mänskliga rättigheter 
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*Kolumnen övrigt innebär att klienten antingen inte uppgivit samhällsområde alternativt att området inte täcks av diskrimineringslagen. 

 

 

 

*Kolumnen övrigt är när klienten inte angivit eller inte vetat om vilken grund den upplevda diskrimineringen haft samband med eller när 

ärendet rör sexuella trakasserier. Även ärenden som saknat koppling till diskrimineringsgrund redovisas här.  

3.2 Förebyggande arbete 

En viktig del i arbetet mot diskriminering är det förebyggande arbetet. Under året har både 

privatpersoner och organisationer informerats om diskriminering, mänskliga rättigheter och 

normkritik genom informationsträffar, evenemang, föreläsningar och workshops som en del 

av detta arbete.  

I år slog Antidiskrimineringsbyrån ett rekord, 729 personer utbildades av byrån fördelat på 

21 olika tillfällen. Jämfört med året innan när antal utbildade var 210 personer.  
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Utbildningarna berörde under året flertalet ämnen även 

om diskriminering givetvis var den gemensamma 

nämnaren. För att ge några exempel: 

Gymnasieelever fick utbildning om 

jämställdhet. Skolpersonal utbildades i 

aktiva åtgärder med ett extra fokus på 

skolans skyldighet kopplat till 

trakasserier. En fotbollsförening fick en 

fördjupad workshop i inkludering och ett 

bostadsbolag lärde sig om normer och 

normkritik.  

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån anordnade även i år en lokal Mänskliga 

Rättighetsdag Fyrbodal på Ungdomskulturhuset N3. Dagen varvades med olika föredrag om 

diskriminering och mänskliga rättigheter. Årets tema var Fakta eller Fejk? och berörde 

konspirationsteorier och desinformation. Vi ville lyfta ett aktuellt samhällsproblem som vi 

ser att dagens informationsflöde bidrar till genom det som ibland kallas för alternativ fakta, 

men som vi menar handlar om desinformation och 

konspirationer. Vi ville under MR-dagen lyfta hur detta 

påverkar samhället och vad vi tillsammans behöver 

göra för att motverka den polarisering som kan bli 

resultatet. Föreläsningarna sändes live via Youtube 

och via Radio Trollhättan, samtidigt som en publik 

befann sig på plats fysiskt i lokalen. Ett 20-tal 

organisationer deltog med informationsmaterial 

via monter där besökare kunde ställa frågor eller få 

med sig broschyrer och annat material.  

Tillsammans med sändningen online samt publiken 

på plats nåddes Mänskliga rättighetsdagen av ca. 350 

personer. Under dagen föreläste Kristina Alexanderson 

från Internetstiftelsen, Ulrika Nandra, författare och 
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journalist, Center mot våldsbejakande extremism, samt Nora Emanuelsson, 

verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån. Dagen avslutades med ett panelsamtal 

ledd av vår verksamhetsledare Nora Emanuelsson.   

 

Under våren uppmärksammade Antidiskrimineringsbyrån den 

internationella kvinnodagen med en minifestival. 

Jämställdhetsfestivalen anordnades med hjälp av det civila 

samhället i Trollhättan, Trollhättans stad, City Trollhättan 

samt affärshuset Oden. Besökarna kunde under dagen 

betrakta konst, prova på skatebord och gym, pyssla och 

fika. Vi fick också otrolig underhållning av Magnus 

Åbergsgymnasiets elever där bland annat idoldeltagaren 

Daut Ajvaz sjöng. Vi fick också lyssna till intressanta 

föredrag av bland annat Malin Persson, flottiljchef och ett 

samtal mellan lokala politiker. Dagen avslutades med en 

prisutdelning av årets kvinnliga företagare som gick till Sevim 

Gurdal. Evenemanget var välbesökt och drog hela 1300 personer.  

 

 

 I och med att det var valår 2022 ville 

antidiskrimineringsbyråerna göra en gemensam kampanj för 

att uppmärksamma diskrimineringslagen och byråernas 

existens som stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. 

Målet var att ämnena som togs upp i kampanjen skulle bli 

aktuella samtal. Vårt gemensamma budskap var att 

diskriminering sker, trots att lagen finns och att vi alla 

behöver ta gemensamt ansvar. Kampanjbilderna tog upp var 

och en av de sju diskrimineringsgrunderna samt två 

diskrimineringsformer. På bilderna var exempel på 

diskriminering och till alla bilderna fanns en förklarande text, uppmaning att följa lagen och 

information om att kontakta en antidiskrimineringsbyrå vid behov. Tillsammans arbetade en 

kommunikationsgrupp fram ämne, text och bild. Det togs också fram bakgrundsfakta till 

varje inlägg. Totalt blev det nio inlägg på Facebook. Nio olika byråer 

fick i uppdrag att publicera en bild var på Facebook, varifrån de andra byråerna delade 

bilden till sina konton. Varje byrå kunde också publicera bilderna på sitt egna 

Instagramkonto. Varje inlägg nådde genomsnittligt ut till 1170 konton på Facebook.  
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Under sommaren deltog Integrationsforum och 

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Pride 

och Trollhättan Action Week som i år 

samkördes. Verksamheten stod med monter 

under Pridefirandet och informerade om 

diskriminering samt anordnade tävlingar. 

Integrationsforum och 

Antidiskrimineringsbyrån var även i år stolta 

sponsorer till Trollhättan Pride. Vi deltog också 

vid årets AO lopp, loppet för alla oavsett om du 

går, rullar eller springer. Vi hejade på alla 

deltagare samt ordnade tipspromenad och 

andra tävlingar i pauserna. 

Tillsammans med landets övriga 

antidiskrimineringsbyråer deltog vi i flera träffar för erfarenhetsutbyte med Diskriminerings 

ombudsmannen (DO). Här fanns möjlighet för både DO och byråerna att dela gemensamma 

erfarenheter och diskutera utmaningar framöver. Träffarna var under året ofta tematiska 

med ett särkilt fokus, ett exempel var årets sista träff som fokuserade på 

diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. En form av diskriminering som både 

byråerna och DO ser allt fler anmälningar kring.  

Byråernas samverkan gav också möjlighet till ett gemensamt program på Mänskliga 

Rättighetsdagarna. Byråerna genomförde tillsammans 7 seminarium med fokus på olika 

diskrimineringsgrunder (Se rubriker i rutan intill). Under Mr-

dagarna hade byråerna också en gemensam monter. 

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal var en av huvudarrangörerna 

(tillsammans med Örebro rättighetscenter, Humanitas och Civil 

Rights Defenders) för seminariet Otrygga Blåljus- Konsekvenser 

av rasprofilering för barn och unga. Seminariet var välbesökt 

hela 158 personer deltog. 

Seminariet bestod en panel som 

leddes av Aida Samani (CRD). 

Totalt besöktes byråernas 

seminarium av 347 personer. 
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I november uppmärksammade vi två viktiga dagar, dels Kristallnatten den nionde                         

november dels Orange day och en vecka fri från våld under vecka 47.  

Under Kristallnatten genomförde vi en ljusmanifestation där flera talare mindes                              

de hemska, mindes offren och talade om vikten att varken kristallnatten eller det som                   

fortsatt hände efter den natten under kriget får upprepas.   

Under vecka 47 manifesterades det mot våldet. Vi deltog i det nationella initiativet från 

organisationen MÄN och Unizon som med anledning av FN-dagen Orange day, eller på 

svenska, Dagen mot våld mot kvinnor inträffar den 25 nov.  

Integrationsforum anordnade ett samtal/föreläsning kring våld 

och utsatthet. Där berättade Eva Jansson om sin personliga 

erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldtäkt och 

övergrepp, men också om hur det är att bli det som en 

kvinna i rullstol. Eva berättar om fördomarna som 

kommer när man är synligt funktionsnedsatt, hur 

svårt det kan vara att bli trodd och om vad hon 

önskar att hon hade känt till innan överfallet. Trots 

en tung berättelse blev samtalet fint där flera 

representanter från viktiga organisationer var på plats 

med sin kunskap och information. Samtalet gjordes i 

samarbete med Brottsofferjouren Fyrbodal, Kvinnojouren 

Duvan, Tjejjouren Eva och Studieförbundet vuxenskolan väst.  

Den 25 november på Orange Day deltog vi i en ljusmanifestation som anordnades av 

Kvinnojouren Duvan. 
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3.3 Opinionsbildning  

Antidiskrimineringsbyrån arbetar regelbundet med opinionsbildning genom att skriva 

artiklar och insändare samt delta i den samhälleliga debatten. Evenemang och aktiviteter 

som riktar sig till allmänheten, organisationer och politiker är också en del av detta 

påverkansarbete. Under året kunde verksamheten fokusera en del av arbetet på att synas, 

informera och ta ställning i frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.  

Antidiskrimineringsbyrån deltog i en gemensam kampanj med anledning av valet 

tillsammans med landets övriga byråer. Verksamheten uppmärksammade också ett antal 

aktuella ämnen med koppling till olika diskrimineringsgrunder. På temat demokrati och val 

skrev vi också artikeln Diskriminering är en het valfråga. När valresultatet sedan kom och 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade 

Tidöavtalet fick vi anledning att igen tillsammans med några av landets byråer ge oss in i 

debatten. Vi skrev tillsammans debattartikeln 15 antidiskrimineringsbyråer: regeringen 

undergräver rättssäkerheten som lyfte några av de många exemplen vi såg i Tidöavatalet 

som riskerar att vara diskriminerande. Exempelvis att dra undan rätt till tolk i vården eller 

att införa ”bristande vandel” som utvisningsgrund. Vi uppmanade regeringen att låta 

Sverige förbli en rättsstat för alla där vi värnar om mänskliga rättigheter och 

rättssäkerheten. 

Vi har också deltagit i flera dialoger med Trollhättans kommun där vi lyft 

diskrimineringsfrågan och informerat om i vilka områden vi ser att diskriminering sker i 

kommunen. Likt tidigare år har Antidiskrimineringsbyrån också suttit med i Mänskliga 

rättighetssamrådet i Västra Götalandsregionen.   

3.4 Kompetensutveckling 

Antidiskrimineringsbyrån arbetar för att anställda och förtroendevalda ska kunna utöka sin 

kompetens och ha en aktuell kunskap om diskriminering och områden relevanta för 

mänskliga rättigheter. Personalen har deltagit i flera online utbildningar och föreläsningar 

och bland annat medverkat på flera seminarier och föreläsningar om diskriminering.  

Genomgående under året har personalen deltagit och medverkat vid 

erfarenhetsutbytesträffar som anordnats av Antidiskrimineringsbyråer, vi har också deltagit 

vid ämnesspecifika träffar med Diskrimineringsombudsmannen.  
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3.5 Sammanställning av aktiviteter 

Nedan visas en sammanställning av de 36 olika aktiviteter som Antidiskrimineringsbyrån 

genomfört under verksamhetsåret 2022.  

• Informationsverksamhet 12 tillfällen, 3333 personer nåddes i de 

fall där statistik fördes. Vid vissa informationstillfällen fördes inte 

statistik så som exempelvis vid montern på de nationella MR-

dagarna.  

• Utbildningar 21 tillfällen 729 personer nåddes.   

• Arrangemang 4 tillfällen, 1712 personer nåddes. 

Integrationsforum nådde genom ovanstående aktiviteter 5774 personer. 

 

 

 

3.6 Mediauppmärksamhet och sociala medier  

Nedan redovisas den mediala uppmärksamhet som Antidiskrimineringsbyrån dels blivit 

uppmärksammad i, dels själva producerat genom insändare, artiklar och inlägg på sociala 

medier.  

3.6.1 Medial uppmärksamhet  
Under året har Antidiskrimineringsbyrån blivit uppmärksammad i olika medier. Reportagen 

har gällt olika typer av verksamhet så som den Internationella kvinnodagen och 

utbildningar. 

3.5.2 Skrivet av oss 
Under 2022 skrev Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån en del insändare och 

artiklar, både själva och tillsammans med andra verksamheter och ideella organisationer. 

Flera artiklar med bilder har införts i lokaltidningen, regionala tidningar och i Tidningen 

Brottsoffer. 

37    
genomförda 

aktiviteter  

 

5774   
personer nådda  
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Bland annat skrevs det om tidöavtalet (se utförligare beskrivning under 3.3) 

3.5.3 Hemsida och sociala medier  
 Under 2022 uppdaterades både hemsida och sociala medier flitigt. På hemsidan infördes en 

slags bloggsida där det senaste från verksamheten publiseras. Antidiskrimineringsbyrån 

startade även under året upp ett LinkedIn-konto som ytterligare en 

mediekanal att nå ut via. Det nya LinkedIn-kontot heter 

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.  

På Facebook ökade antalet gillamarkeringar från 541 (2021) till 

588 i slutet av 2022, 636 personer följer sidan. På Instagram 

gick följarantalet från 287 (2021) till 340 personer i slutet av 

2022.   
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Finansiering  
Antidiskrimineringsbyrån finansieras av årligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor).  
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Om oss 
Antidiskrimineringsbyrån startades som ett projekt år 2000 av föreningen Integrationsforum 


mot rasism. Det var en av landets första antidiskrimineringsbyråer och idag är vi en av 18. 


Vår Antidiskrimineringsbyrå ligger i Trollhättan och verkar i Västra Götalands län. Vårt 


upptagningsområde är hela Fyrbodal samt Lilla Edet, tillsammans 15 kommuner. 


Projektet och föreningen bakom är politiskt och religiöst obundna och det huvudsakliga 


syftet och målet är att motverka alla former av diskriminering i samhället samt att arbeta för 


mänskliga rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån erbjuder råd, stöd, information och 


kunskapshöjande insatser till organisationer, privatpersoner och allmänheten. Arbetet utgår 


ifrån Sveriges diskrimineringslagstiftning men också den grundlagsskyddade demokratin och 


FNs konvention om mänskliga rättigheter som vi tror är grunden för ett fungerande 


samhälle. 


 


1.1 Vår vision – en ledande aktör för mänskliga 
rättigheter 


Antidiskrimineringsbyrån har som syfte att verka för alla människors lika värde och 


rättigheter. Verksamheten vill ha ett samhälle med jämlikhet och mångfald där människors 


olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Ambitionen är ett samhälle fritt från 


förtryck, fördomar och diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån arbetar normkritiskt och 


med ett intersektionellt perspektiv där den slutgiltiga förhoppningen är att ett sådant arbete 


som verksamheten gör mot diskriminering inte längre ska vara nödvändigt. 


1.2 Mål för Antidiskrimineringsbyrån 


Antidiskrimineringsbyrån har som mål att sprida kunskap, opinionsbilda och ge råd och stöd 


gällande diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån vill se en attitydförändring mot 


diskriminering i alla former och vi arbetar för ett öppnare mer inkluderande samhälle. 


Tillsammans med andra organisationer och verksamheter vill vi driva arbetet med 


antidiskriminering framåt.   
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Organisationen 


Huvudman för Antidiskrimineringsbyrån är Integrationsforum mot rasism där styrelsen är 


ytterst ansvarig för verksamheten.  


Styrelsen för år 2022     Vald t.o.m. 


• Ema Enderlein Fall, Ordförande             2023 


• Therese Przybyla , Vice ordförande            2023 


• Lisbeth Bengtsson, Sekreterare              2022 


• Monica Sjökvist, Kassör             2022 


• Faraah Mohamud, Ledamot             2023 


• Peter Karlsson, Ledamot             2022 


 


Syntolkning  
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Revisorer 


• Kokab Faris              2023 


• Christer Wennberg              2022 


Valberedning 


• Åsa Sundberg               2022 


• Fahimeh Nordborg               2022 


Personal år 2022 


• Nora Emanuelsson, Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån 100%.  


• Elin Nilsson projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån 100% 


• Johanna Zuhr, Jurist 30% 
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Verksamhet 


Antidiskrimineringsbyrån har under året aktivt arbetat med både nätverkande och direkta 


insatser som en del av arbetet mot diskriminering. Byrån arbetar med råd och stöd vid 


diskriminering, kunskapshöjande insatser samt opinionsbildning. 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.1 Råd och stöd 


En del av Antidiskrimineringsbyråns arbete är att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till 


enskilda vid upplevd diskriminering. Ärenden inkommer till oss via mail, telefon, 


hemsideformulär samt besök till kontoret. År 2022 inkom 30 ärenden om upplevd 


diskriminering till byrån. Dessa ärenden delas upp i rådgivningsärenden och insatsärenden. 


Rådgivningsärenden innebär att ärendet avslutas efter ett rådgivande samtal med den 


enskilde. Rådgivningsärenden år 2022 var sammanlagt 22. Insatsärenden innebär att någon 


fortsatt insats genomförts som exempelvis utredningar, medling och/eller anmälningar. 


Insatsärenden har 2022 varit 8.  Under året resulterade insatserna i olika lösningar, bland 


annat resulterade det i 80 000 kr diskrimineringsersättning till klient efter förlikning, 


medling som innebar en förändrad situation för klienten och i ett annat fall skolbyte för 


elev.  


 


Nedan följer en sammanställning över de ärenden som inkommit år 2022.  


Kunskapshöjning   
Vi ger kunskap om 


diskriminering, normer 


och inkludering 


 


Råd och stöd            
Vi ger rådgivning och 


stöttning när du upplevt 


diskriminering 


 


Opinionsbildning            
Vi skapar opinion i 


frågor gällande 


diskriminering och 


mänskliga rättigheter 
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*Kolumnen övrigt innebär att klienten antingen inte uppgivit samhällsområde alternativt att området inte täcks av diskrimineringslagen. 


 


 


 


*Kolumnen övrigt är när klienten inte angivit eller inte vetat om vilken grund den upplevda diskrimineringen haft samband med eller när 


ärendet rör sexuella trakasserier. Även ärenden som saknat koppling till diskrimineringsgrund redovisas här.  


3.2 Förebyggande arbete 


En viktig del i arbetet mot diskriminering är det förebyggande arbetet. Under året har både 


privatpersoner och organisationer informerats om diskriminering, mänskliga rättigheter och 


normkritik genom informationsträffar, evenemang, föreläsningar och workshops som en del 


av detta arbete.  


I år slog Antidiskrimineringsbyrån ett rekord, 729 personer utbildades av byrån fördelat på 


21 olika tillfällen. Jämfört med året innan när antal utbildade var 210 personer.  
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Utbildningarna berörde under året flertalet ämnen även 


om diskriminering givetvis var den gemensamma 


nämnaren. För att ge några exempel: 


Gymnasieelever fick utbildning om 


jämställdhet. Skolpersonal utbildades i 


aktiva åtgärder med ett extra fokus på 


skolans skyldighet kopplat till 


trakasserier. En fotbollsförening fick en 


fördjupad workshop i inkludering och ett 


bostadsbolag lärde sig om normer och 


normkritik.  


 


 


 


 


 


 


 


Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån anordnade även i år en lokal Mänskliga 


Rättighetsdag Fyrbodal på Ungdomskulturhuset N3. Dagen varvades med olika föredrag om 


diskriminering och mänskliga rättigheter. Årets tema var Fakta eller Fejk? och berörde 


konspirationsteorier och desinformation. Vi ville lyfta ett aktuellt samhällsproblem som vi 


ser att dagens informationsflöde bidrar till genom det som ibland kallas för alternativ fakta, 


men som vi menar handlar om desinformation och 


konspirationer. Vi ville under MR-dagen lyfta hur detta 


påverkar samhället och vad vi tillsammans behöver 


göra för att motverka den polarisering som kan bli 


resultatet. Föreläsningarna sändes live via Youtube 


och via Radio Trollhättan, samtidigt som en publik 


befann sig på plats fysiskt i lokalen. Ett 20-tal 


organisationer deltog med informationsmaterial 


via monter där besökare kunde ställa frågor eller få 


med sig broschyrer och annat material.  


Tillsammans med sändningen online samt publiken 


på plats nåddes Mänskliga rättighetsdagen av ca. 350 


personer. Under dagen föreläste Kristina Alexanderson 


från Internetstiftelsen, Ulrika Nandra, författare och 
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journalist, Center mot våldsbejakande extremism, samt Nora Emanuelsson, 


verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån. Dagen avslutades med ett panelsamtal 


ledd av vår verksamhetsledare Nora Emanuelsson.   


 


Under våren uppmärksammade Antidiskrimineringsbyrån den 


internationella kvinnodagen med en minifestival. 


Jämställdhetsfestivalen anordnades med hjälp av det civila 


samhället i Trollhättan, Trollhättans stad, City Trollhättan 


samt affärshuset Oden. Besökarna kunde under dagen 


betrakta konst, prova på skatebord och gym, pyssla och 


fika. Vi fick också otrolig underhållning av Magnus 


Åbergsgymnasiets elever där bland annat idoldeltagaren 


Daut Ajvaz sjöng. Vi fick också lyssna till intressanta 


föredrag av bland annat Malin Persson, flottiljchef och ett 


samtal mellan lokala politiker. Dagen avslutades med en 


prisutdelning av årets kvinnliga företagare som gick till Sevim 


Gurdal. Evenemanget var välbesökt och drog hela 1300 personer.  


 


 


 I och med att det var valår 2022 ville 


antidiskrimineringsbyråerna göra en gemensam kampanj för 


att uppmärksamma diskrimineringslagen och byråernas 


existens som stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. 


Målet var att ämnena som togs upp i kampanjen skulle bli 


aktuella samtal. Vårt gemensamma budskap var att 


diskriminering sker, trots att lagen finns och att vi alla 


behöver ta gemensamt ansvar. Kampanjbilderna tog upp var 


och en av de sju diskrimineringsgrunderna samt två 


diskrimineringsformer. På bilderna var exempel på 


diskriminering och till alla bilderna fanns en förklarande text, uppmaning att följa lagen och 


information om att kontakta en antidiskrimineringsbyrå vid behov. Tillsammans arbetade en 


kommunikationsgrupp fram ämne, text och bild. Det togs också fram bakgrundsfakta till 


varje inlägg. Totalt blev det nio inlägg på Facebook. Nio olika byråer 


fick i uppdrag att publicera en bild var på Facebook, varifrån de andra byråerna delade 


bilden till sina konton. Varje byrå kunde också publicera bilderna på sitt egna 


Instagramkonto. Varje inlägg nådde genomsnittligt ut till 1170 konton på Facebook.  
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Under sommaren deltog Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Pride 


och Trollhättan Action Week som i år 


samkördes. Verksamheten stod med monter 


under Pridefirandet och informerade om 


diskriminering samt anordnade tävlingar. 


Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån var även i år stolta 


sponsorer till Trollhättan Pride. Vi deltog också 


vid årets AO lopp, loppet för alla oavsett om du 


går, rullar eller springer. Vi hejade på alla 


deltagare samt ordnade tipspromenad och 


andra tävlingar i pauserna. 


Tillsammans med landets övriga 


antidiskrimineringsbyråer deltog vi i flera träffar för erfarenhetsutbyte med Diskriminerings 


ombudsmannen (DO). Här fanns möjlighet för både DO och byråerna att dela gemensamma 


erfarenheter och diskutera utmaningar framöver. Träffarna var under året ofta tematiska 


med ett särkilt fokus, ett exempel var årets sista träff som fokuserade på 


diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. En form av diskriminering som både 


byråerna och DO ser allt fler anmälningar kring.  


Byråernas samverkan gav också möjlighet till ett gemensamt program på Mänskliga 


Rättighetsdagarna. Byråerna genomförde tillsammans 7 seminarium med fokus på olika 


diskrimineringsgrunder (Se rubriker i rutan intill). Under Mr-


dagarna hade byråerna också en gemensam monter. 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal var en av huvudarrangörerna 


(tillsammans med Örebro rättighetscenter, Humanitas och Civil 


Rights Defenders) för seminariet Otrygga Blåljus- Konsekvenser 


av rasprofilering för barn och unga. Seminariet var välbesökt 


hela 158 personer deltog. 


Seminariet bestod en panel som 


leddes av Aida Samani (CRD). 


Totalt besöktes byråernas 


seminarium av 347 personer. 
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I november uppmärksammade vi två viktiga dagar, dels Kristallnatten den nionde                         


november dels Orange day och en vecka fri från våld under vecka 47.  


Under Kristallnatten genomförde vi en ljusmanifestation där flera talare mindes                              


de hemska, mindes offren och talade om vikten att varken kristallnatten eller det som                   


fortsatt hände efter den natten under kriget får upprepas.   


Under vecka 47 manifesterades det mot våldet. Vi deltog i det nationella initiativet från 


organisationen MÄN och Unizon som med anledning av FN-dagen Orange day, eller på 


svenska, Dagen mot våld mot kvinnor inträffar den 25 nov.  


Integrationsforum anordnade ett samtal/föreläsning kring våld 


och utsatthet. Där berättade Eva Jansson om sin personliga 


erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldtäkt och 


övergrepp, men också om hur det är att bli det som en 


kvinna i rullstol. Eva berättar om fördomarna som 


kommer när man är synligt funktionsnedsatt, hur 


svårt det kan vara att bli trodd och om vad hon 


önskar att hon hade känt till innan överfallet. Trots 


en tung berättelse blev samtalet fint där flera 


representanter från viktiga organisationer var på plats 


med sin kunskap och information. Samtalet gjordes i 


samarbete med Brottsofferjouren Fyrbodal, Kvinnojouren 


Duvan, Tjejjouren Eva och Studieförbundet vuxenskolan väst.  


Den 25 november på Orange Day deltog vi i en ljusmanifestation som anordnades av 


Kvinnojouren Duvan. 
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3.3 Opinionsbildning  


Antidiskrimineringsbyrån arbetar regelbundet med opinionsbildning genom att skriva 


artiklar och insändare samt delta i den samhälleliga debatten. Evenemang och aktiviteter 


som riktar sig till allmänheten, organisationer och politiker är också en del av detta 


påverkansarbete. Under året kunde verksamheten fokusera en del av arbetet på att synas, 


informera och ta ställning i frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.  


Antidiskrimineringsbyrån deltog i en gemensam kampanj med anledning av valet 


tillsammans med landets övriga byråer. Verksamheten uppmärksammade också ett antal 


aktuella ämnen med koppling till olika diskrimineringsgrunder. På temat demokrati och val 


skrev vi också artikeln Diskriminering är en het valfråga. När valresultatet sedan kom och 


Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade 


Tidöavtalet fick vi anledning att igen tillsammans med några av landets byråer ge oss in i 


debatten. Vi skrev tillsammans debattartikeln 15 antidiskrimineringsbyråer: regeringen 


undergräver rättssäkerheten som lyfte några av de många exemplen vi såg i Tidöavatalet 


som riskerar att vara diskriminerande. Exempelvis att dra undan rätt till tolk i vården eller 


att införa ”bristande vandel” som utvisningsgrund. Vi uppmanade regeringen att låta 


Sverige förbli en rättsstat för alla där vi värnar om mänskliga rättigheter och 


rättssäkerheten. 


Vi har också deltagit i flera dialoger med Trollhättans kommun där vi lyft 


diskrimineringsfrågan och informerat om i vilka områden vi ser att diskriminering sker i 


kommunen. Likt tidigare år har Antidiskrimineringsbyrån också suttit med i Mänskliga 


rättighetssamrådet i Västra Götalandsregionen.   


3.4 Kompetensutveckling 


Antidiskrimineringsbyrån arbetar för att anställda och förtroendevalda ska kunna utöka sin 


kompetens och ha en aktuell kunskap om diskriminering och områden relevanta för 


mänskliga rättigheter. Personalen har deltagit i flera online utbildningar och föreläsningar 


och bland annat medverkat på flera seminarier och föreläsningar om diskriminering.  


Genomgående under året har personalen deltagit och medverkat vid 


erfarenhetsutbytesträffar som anordnats av Antidiskrimineringsbyråer, vi har också deltagit 


vid ämnesspecifika träffar med Diskrimineringsombudsmannen.  
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3.5 Sammanställning av aktiviteter 


Nedan visas en sammanställning av de 36 olika aktiviteter som Antidiskrimineringsbyrån 


genomfört under verksamhetsåret 2022.  


• Informationsverksamhet 12 tillfällen, 3333 personer nåddes i de 


fall där statistik fördes. Vid vissa informationstillfällen fördes inte 


statistik så som exempelvis vid montern på de nationella MR-


dagarna.  


• Utbildningar 21 tillfällen 729 personer nåddes.   


• Arrangemang 4 tillfällen, 1712 personer nåddes. 


Integrationsforum nådde genom ovanstående aktiviteter 5774 personer. 


 


 


 


3.6 Mediauppmärksamhet och sociala medier  


Nedan redovisas den mediala uppmärksamhet som Antidiskrimineringsbyrån dels blivit 


uppmärksammad i, dels själva producerat genom insändare, artiklar och inlägg på sociala 


medier.  


3.6.1 Medial uppmärksamhet  
Under året har Antidiskrimineringsbyrån blivit uppmärksammad i olika medier. Reportagen 


har gällt olika typer av verksamhet så som den Internationella kvinnodagen och 


utbildningar. 


3.5.2 Skrivet av oss 
Under 2022 skrev Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån en del insändare och 


artiklar, både själva och tillsammans med andra verksamheter och ideella organisationer. 


Flera artiklar med bilder har införts i lokaltidningen, regionala tidningar och i Tidningen 


Brottsoffer. 


37    
genomförda 


aktiviteter  


 


5774   
personer nådda  







14 
 


Bland annat skrevs det om tidöavtalet (se utförligare beskrivning under 3.3) 


3.5.3 Hemsida och sociala medier  
 Under 2022 uppdaterades både hemsida och sociala medier flitigt. På hemsidan infördes en 


slags bloggsida där det senaste från verksamheten publiseras. Antidiskrimineringsbyrån 


startade även under året upp ett LinkedIn-konto som ytterligare en 


mediekanal att nå ut via. Det nya LinkedIn-kontot heter 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.  


På Facebook ökade antalet gillamarkeringar från 541 (2021) till 


588 i slutet av 2022, 636 personer följer sidan. På Instagram 


gick följarantalet från 287 (2021) till 340 personer i slutet av 


2022.   
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Finansiering  
Antidiskrimineringsbyrån finansieras av årligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 


civilsamhällesfrågor).  
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Underskrifter 
 


Ema Enderlein Fall, Ordförande 


 


Therese Przybyla, Vice ordförande 


 


Lisbeth Bengtsson, Sekreterare 


 


Monica Sjökvist, Kassör 


 


Faraah Mohamud, Ledamot 


 


Peter Karlsson, Ledamot   
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Om oss 
Antidiskrimineringsbyrån startades som ett projekt år 2000 av föreningen Integrationsforum 


mot rasism. Det var en av landets första antidiskrimineringsbyråer och idag är vi en av 18. 


Vår Antidiskrimineringsbyrå ligger i Trollhättan och verkar i Västra Götalands län. Vårt 


upptagningsområde är hela Fyrbodal samt Lilla Edet, tillsammans 15 kommuner. 


Projektet och föreningen bakom är politiskt och religiöst obundna och det huvudsakliga 


syftet och målet är att motverka alla former av diskriminering i samhället samt att arbeta för 


mänskliga rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån erbjuder råd, stöd, information och 


kunskapshöjande insatser till organisationer, privatpersoner och allmänheten. Arbetet utgår 


ifrån Sveriges diskrimineringslagstiftning men också den grundlagsskyddade demokratin och 


FNs konvention om mänskliga rättigheter som vi tror är grunden för ett fungerande 


samhälle. 


 


1.1 Vår vision – en ledande aktör för mänskliga 
rättigheter 


Antidiskrimineringsbyrån har som syfte att verka för alla människors lika värde och 


rättigheter. Verksamheten vill ha ett samhälle med jämlikhet och mångfald där människors 


olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Ambitionen är ett samhälle fritt från 


förtryck, fördomar och diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån arbetar normkritiskt och 


med ett intersektionellt perspektiv där den slutgiltiga förhoppningen är att ett sådant arbete 


som verksamheten gör mot diskriminering inte längre ska vara nödvändigt. 


1.2 Mål för Antidiskrimineringsbyrån 


Antidiskrimineringsbyrån har som mål att sprida kunskap, opinionsbilda och ge råd och stöd 


gällande diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån vill se en attitydförändring mot 


diskriminering i alla former och vi arbetar för ett öppnare mer inkluderande samhälle. 


Tillsammans med andra organisationer och verksamheter vill vi driva arbetet med 


antidiskriminering framåt.   
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Organisationen 


Huvudman för Antidiskrimineringsbyrån är Integrationsforum mot rasism där styrelsen är 


ytterst ansvarig för verksamheten.  


Styrelsen för år 2022     Vald t.o.m. 


• Ema Enderlein Fall, Ordförande             2023 


• Therese Przybyla , Vice ordförande            2023 


• Lisbeth Bengtsson, Sekreterare              2022 


• Monica Sjökvist, Kassör             2022 


• Faraah Mohamud, Ledamot             2023 


• Peter Karlsson, Ledamot             2022 


 


Syntolkning  
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Revisorer 


• Kokab Faris              2023 


• Christer Wennberg              2022 


Valberedning 


• Åsa Sundberg               2022 


• Fahimeh Nordborg               2022 


Personal år 2022 


• Nora Emanuelsson, Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån 100%.  


• Elin Nilsson projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån 100% 


• Johanna Zuhr, Jurist 30% 
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Verksamhet 


Antidiskrimineringsbyrån har under året aktivt arbetat med både nätverkande och direkta 


insatser som en del av arbetet mot diskriminering. Byrån arbetar med råd och stöd vid 


diskriminering, kunskapshöjande insatser samt opinionsbildning. 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.1 Råd och stöd 


En del av Antidiskrimineringsbyråns arbete är att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till 


enskilda vid upplevd diskriminering. Ärenden inkommer till oss via mail, telefon, 


hemsideformulär samt besök till kontoret. År 2022 inkom 30 ärenden om upplevd 


diskriminering till byrån. Dessa ärenden delas upp i rådgivningsärenden och insatsärenden. 


Rådgivningsärenden innebär att ärendet avslutas efter ett rådgivande samtal med den 


enskilde. Rådgivningsärenden år 2022 var sammanlagt 22. Insatsärenden innebär att någon 


fortsatt insats genomförts som exempelvis utredningar, medling och/eller anmälningar. 


Insatsärenden har 2022 varit 8.  Under året resulterade insatserna i olika lösningar, bland 


annat resulterade det i 80 000 kr diskrimineringsersättning till klient efter förlikning, 


medling som innebar en förändrad situation för klienten och i ett annat fall skolbyte för 


elev.  


 


Nedan följer en sammanställning över de ärenden som inkommit år 2022.  


Kunskapshöjning   
Vi ger kunskap om 


diskriminering, normer 


och inkludering 


 


Råd och stöd            
Vi ger rådgivning och 


stöttning när du upplevt 


diskriminering 


 


Opinionsbildning            
Vi skapar opinion i 


frågor gällande 


diskriminering och 


mänskliga rättigheter 
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*Kolumnen övrigt innebär att klienten antingen inte uppgivit samhällsområde alternativt att området inte täcks av diskrimineringslagen. 


 


 


 


*Kolumnen övrigt är när klienten inte angivit eller inte vetat om vilken grund den upplevda diskrimineringen haft samband med eller när 


ärendet rör sexuella trakasserier. Även ärenden som saknat koppling till diskrimineringsgrund redovisas här.  


3.2 Förebyggande arbete 


En viktig del i arbetet mot diskriminering är det förebyggande arbetet. Under året har både 


privatpersoner och organisationer informerats om diskriminering, mänskliga rättigheter och 


normkritik genom informationsträffar, evenemang, föreläsningar och workshops som en del 


av detta arbete.  


I år slog Antidiskrimineringsbyrån ett rekord, 729 personer utbildades av byrån fördelat på 


21 olika tillfällen. Jämfört med året innan när antal utbildade var 210 personer.  
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Utbildningarna berörde under året flertalet ämnen även 


om diskriminering givetvis var den gemensamma 


nämnaren. För att ge några exempel: 


Gymnasieelever fick utbildning om 


jämställdhet. Skolpersonal utbildades i 


aktiva åtgärder med ett extra fokus på 


skolans skyldighet kopplat till 


trakasserier. En fotbollsförening fick en 


fördjupad workshop i inkludering och ett 


bostadsbolag lärde sig om normer och 


normkritik.  


 


 


 


 


 


 


 


Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån anordnade även i år en lokal Mänskliga 


Rättighetsdag Fyrbodal på Ungdomskulturhuset N3. Dagen varvades med olika föredrag om 


diskriminering och mänskliga rättigheter. Årets tema var Fakta eller Fejk? och berörde 


konspirationsteorier och desinformation. Vi ville lyfta ett aktuellt samhällsproblem som vi 


ser att dagens informationsflöde bidrar till genom det som ibland kallas för alternativ fakta, 


men som vi menar handlar om desinformation och 


konspirationer. Vi ville under MR-dagen lyfta hur detta 


påverkar samhället och vad vi tillsammans behöver 


göra för att motverka den polarisering som kan bli 


resultatet. Föreläsningarna sändes live via Youtube 


och via Radio Trollhättan, samtidigt som en publik 


befann sig på plats fysiskt i lokalen. Ett 20-tal 


organisationer deltog med informationsmaterial 


via monter där besökare kunde ställa frågor eller få 


med sig broschyrer och annat material.  


Tillsammans med sändningen online samt publiken 


på plats nåddes Mänskliga rättighetsdagen av ca. 350 


personer. Under dagen föreläste Kristina Alexanderson 


från Internetstiftelsen, Ulrika Nandra, författare och 
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journalist, Center mot våldsbejakande extremism, samt Nora Emanuelsson, 


verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån. Dagen avslutades med ett panelsamtal 


ledd av vår verksamhetsledare Nora Emanuelsson.   


 


Under våren uppmärksammade Antidiskrimineringsbyrån den 


internationella kvinnodagen med en minifestival. 


Jämställdhetsfestivalen anordnades med hjälp av det civila 


samhället i Trollhättan, Trollhättans stad, City Trollhättan 


samt affärshuset Oden. Besökarna kunde under dagen 


betrakta konst, prova på skatebord och gym, pyssla och 


fika. Vi fick också otrolig underhållning av Magnus 


Åbergsgymnasiets elever där bland annat idoldeltagaren 


Daut Ajvaz sjöng. Vi fick också lyssna till intressanta 


föredrag av bland annat Malin Persson, flottiljchef och ett 


samtal mellan lokala politiker. Dagen avslutades med en 


prisutdelning av årets kvinnliga företagare som gick till Sevim 


Gurdal. Evenemanget var välbesökt och drog hela 1300 personer.  


 


 


 I och med att det var valår 2022 ville 


antidiskrimineringsbyråerna göra en gemensam kampanj för 


att uppmärksamma diskrimineringslagen och byråernas 


existens som stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. 


Målet var att ämnena som togs upp i kampanjen skulle bli 


aktuella samtal. Vårt gemensamma budskap var att 


diskriminering sker, trots att lagen finns och att vi alla 


behöver ta gemensamt ansvar. Kampanjbilderna tog upp var 


och en av de sju diskrimineringsgrunderna samt två 


diskrimineringsformer. På bilderna var exempel på 


diskriminering och till alla bilderna fanns en förklarande text, uppmaning att följa lagen och 


information om att kontakta en antidiskrimineringsbyrå vid behov. Tillsammans arbetade en 


kommunikationsgrupp fram ämne, text och bild. Det togs också fram bakgrundsfakta till 


varje inlägg. Totalt blev det nio inlägg på Facebook. Nio olika byråer 


fick i uppdrag att publicera en bild var på Facebook, varifrån de andra byråerna delade 


bilden till sina konton. Varje byrå kunde också publicera bilderna på sitt egna 


Instagramkonto. Varje inlägg nådde genomsnittligt ut till 1170 konton på Facebook.  
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Under sommaren deltog Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Pride 


och Trollhättan Action Week som i år 


samkördes. Verksamheten stod med monter 


under Pridefirandet och informerade om 


diskriminering samt anordnade tävlingar. 


Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån var även i år stolta 


sponsorer till Trollhättan Pride. Vi deltog också 


vid årets AO lopp, loppet för alla oavsett om du 


går, rullar eller springer. Vi hejade på alla 


deltagare samt ordnade tipspromenad och 


andra tävlingar i pauserna. 


Tillsammans med landets övriga 


antidiskrimineringsbyråer deltog vi i flera träffar för erfarenhetsutbyte med Diskriminerings 


ombudsmannen (DO). Här fanns möjlighet för både DO och byråerna att dela gemensamma 


erfarenheter och diskutera utmaningar framöver. Träffarna var under året ofta tematiska 


med ett särkilt fokus, ett exempel var årets sista träff som fokuserade på 


diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. En form av diskriminering som både 


byråerna och DO ser allt fler anmälningar kring.  


Byråernas samverkan gav också möjlighet till ett gemensamt program på Mänskliga 


Rättighetsdagarna. Byråerna genomförde tillsammans 7 seminarium med fokus på olika 


diskrimineringsgrunder (Se rubriker i rutan intill). Under Mr-


dagarna hade byråerna också en gemensam monter. 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal var en av huvudarrangörerna 


(tillsammans med Örebro rättighetscenter, Humanitas och Civil 


Rights Defenders) för seminariet Otrygga Blåljus- Konsekvenser 


av rasprofilering för barn och unga. Seminariet var välbesökt 


hela 158 personer deltog. 


Seminariet bestod en panel som 


leddes av Aida Samani (CRD). 


Totalt besöktes byråernas 


seminarium av 347 personer. 
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I november uppmärksammade vi två viktiga dagar, dels Kristallnatten den nionde                         


november dels Orange day och en vecka fri från våld under vecka 47.  


Under Kristallnatten genomförde vi en ljusmanifestation där flera talare mindes                              


de hemska, mindes offren och talade om vikten att varken kristallnatten eller det som                   


fortsatt hände efter den natten under kriget får upprepas.   


Under vecka 47 manifesterades det mot våldet. Vi deltog i det nationella initiativet från 


organisationen MÄN och Unizon som med anledning av FN-dagen Orange day, eller på 


svenska, Dagen mot våld mot kvinnor inträffar den 25 nov.  


Integrationsforum anordnade ett samtal/föreläsning kring våld 


och utsatthet. Där berättade Eva Jansson om sin personliga 


erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldtäkt och 


övergrepp, men också om hur det är att bli det som en 


kvinna i rullstol. Eva berättar om fördomarna som 


kommer när man är synligt funktionsnedsatt, hur 


svårt det kan vara att bli trodd och om vad hon 


önskar att hon hade känt till innan överfallet. Trots 


en tung berättelse blev samtalet fint där flera 


representanter från viktiga organisationer var på plats 


med sin kunskap och information. Samtalet gjordes i 


samarbete med Brottsofferjouren Fyrbodal, Kvinnojouren 


Duvan, Tjejjouren Eva och Studieförbundet vuxenskolan väst.  


Den 25 november på Orange Day deltog vi i en ljusmanifestation som anordnades av 


Kvinnojouren Duvan. 
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3.3 Opinionsbildning  


Antidiskrimineringsbyrån arbetar regelbundet med opinionsbildning genom att skriva 


artiklar och insändare samt delta i den samhälleliga debatten. Evenemang och aktiviteter 


som riktar sig till allmänheten, organisationer och politiker är också en del av detta 


påverkansarbete. Under året kunde verksamheten fokusera en del av arbetet på att synas, 


informera och ta ställning i frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.  


Antidiskrimineringsbyrån deltog i en gemensam kampanj med anledning av valet 


tillsammans med landets övriga byråer. Verksamheten uppmärksammade också ett antal 


aktuella ämnen med koppling till olika diskrimineringsgrunder. På temat demokrati och val 


skrev vi också artikeln Diskriminering är en het valfråga. När valresultatet sedan kom och 


Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade 


Tidöavtalet fick vi anledning att igen tillsammans med några av landets byråer ge oss in i 


debatten. Vi skrev tillsammans debattartikeln 15 antidiskrimineringsbyråer: regeringen 


undergräver rättssäkerheten som lyfte några av de många exemplen vi såg i Tidöavatalet 


som riskerar att vara diskriminerande. Exempelvis att dra undan rätt till tolk i vården eller 


att införa ”bristande vandel” som utvisningsgrund. Vi uppmanade regeringen att låta 


Sverige förbli en rättsstat för alla där vi värnar om mänskliga rättigheter och 


rättssäkerheten. 


Vi har också deltagit i flera dialoger med Trollhättans kommun där vi lyft 


diskrimineringsfrågan och informerat om i vilka områden vi ser att diskriminering sker i 


kommunen. Likt tidigare år har Antidiskrimineringsbyrån också suttit med i Mänskliga 


rättighetssamrådet i Västra Götalandsregionen.   


3.4 Kompetensutveckling 


Antidiskrimineringsbyrån arbetar för att anställda och förtroendevalda ska kunna utöka sin 


kompetens och ha en aktuell kunskap om diskriminering och områden relevanta för 


mänskliga rättigheter. Personalen har deltagit i flera online utbildningar och föreläsningar 


och bland annat medverkat på flera seminarier och föreläsningar om diskriminering.  


Genomgående under året har personalen deltagit och medverkat vid 


erfarenhetsutbytesträffar som anordnats av Antidiskrimineringsbyråer, vi har också deltagit 


vid ämnesspecifika träffar med Diskrimineringsombudsmannen.  
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3.5 Sammanställning av aktiviteter 


Nedan visas en sammanställning av de 36 olika aktiviteter som Antidiskrimineringsbyrån 


genomfört under verksamhetsåret 2022.  


• Informationsverksamhet 12 tillfällen, 3333 personer nåddes i de 


fall där statistik fördes. Vid vissa informationstillfällen fördes inte 


statistik så som exempelvis vid montern på de nationella MR-


dagarna.  


• Utbildningar 21 tillfällen 729 personer nåddes.   


• Arrangemang 4 tillfällen, 1712 personer nåddes. 


Integrationsforum nådde genom ovanstående aktiviteter 5774 personer. 


 


 


 


3.6 Mediauppmärksamhet och sociala medier  


Nedan redovisas den mediala uppmärksamhet som Antidiskrimineringsbyrån dels blivit 


uppmärksammad i, dels själva producerat genom insändare, artiklar och inlägg på sociala 


medier.  


3.6.1 Medial uppmärksamhet  
Under året har Antidiskrimineringsbyrån blivit uppmärksammad i olika medier. Reportagen 


har gällt olika typer av verksamhet så som den Internationella kvinnodagen och 


utbildningar. 


3.5.2 Skrivet av oss 
Under 2022 skrev Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån en del insändare och 


artiklar, både själva och tillsammans med andra verksamheter och ideella organisationer. 


Flera artiklar med bilder har införts i lokaltidningen, regionala tidningar och i Tidningen 


Brottsoffer. 


37    
genomförda 


aktiviteter  


 


5774   
personer nådda  
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Bland annat skrevs det om tidöavtalet (se utförligare beskrivning under 3.3) 


3.5.3 Hemsida och sociala medier  
 Under 2022 uppdaterades både hemsida och sociala medier flitigt. På hemsidan infördes en 


slags bloggsida där det senaste från verksamheten publiseras. Antidiskrimineringsbyrån 


startade även under året upp ett LinkedIn-konto som ytterligare en 


mediekanal att nå ut via. Det nya LinkedIn-kontot heter 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.  


På Facebook ökade antalet gillamarkeringar från 541 (2021) till 


588 i slutet av 2022, 636 personer följer sidan. På Instagram 


gick följarantalet från 287 (2021) till 340 personer i slutet av 


2022.   
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Finansiering  
Antidiskrimineringsbyrån finansieras av årligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 


civilsamhällesfrågor).  
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Underskrifter 
 


Ema Enderlein Fall, Ordförande 


 


Therese Przybyla, Vice ordförande 


 


Lisbeth Bengtsson, Sekreterare 


 


Monica Sjökvist, Kassör 


 


Faraah Mohamud, Ledamot 


 


Peter Karlsson, Ledamot   
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Integrationsforum mot Rasism 


Antidiskrimineringsbyrån 


Åkerssjövägen 10, Byggnad 74 


461 53 Trollhättan 


Mail info@adbfyrbodal.se 


Telefon 0520-834 53 


Org.nr 854601-0177 
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Om oss 
Antidiskrimineringsbyrån startades som ett projekt år 2000 av föreningen Integrationsforum 


mot rasism. Det var en av landets första antidiskrimineringsbyråer och idag är vi en av 18. 


Vår Antidiskrimineringsbyrå ligger i Trollhättan och verkar i Västra Götalands län. Vårt 


upptagningsområde är hela Fyrbodal samt Lilla Edet, tillsammans 15 kommuner. 


Projektet och föreningen bakom är politiskt och religiöst obundna och det huvudsakliga 


syftet och målet är att motverka alla former av diskriminering i samhället samt att arbeta för 


mänskliga rättigheter. Antidiskrimineringsbyrån erbjuder råd, stöd, information och 


kunskapshöjande insatser till organisationer, privatpersoner och allmänheten. Arbetet utgår 


ifrån Sveriges diskrimineringslagstiftning men också den grundlagsskyddade demokratin och 


FNs konvention om mänskliga rättigheter som vi tror är grunden för ett fungerande 


samhälle. 


 


1.1 Vår vision – en ledande aktör för mänskliga 
rättigheter 


Antidiskrimineringsbyrån har som syfte att verka för alla människors lika värde och 


rättigheter. Verksamheten vill ha ett samhälle med jämlikhet och mångfald där människors 


olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Ambitionen är ett samhälle fritt från 


förtryck, fördomar och diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån arbetar normkritiskt och 


med ett intersektionellt perspektiv där den slutgiltiga förhoppningen är att ett sådant arbete 


som verksamheten gör mot diskriminering inte längre ska vara nödvändigt. 


1.2 Mål för Antidiskrimineringsbyrån 


Antidiskrimineringsbyrån har som mål att sprida kunskap, opinionsbilda och ge råd och stöd 


gällande diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån vill se en attitydförändring mot 


diskriminering i alla former och vi arbetar för ett öppnare mer inkluderande samhälle. 


Tillsammans med andra organisationer och verksamheter vill vi driva arbetet med 


antidiskriminering framåt.   
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Organisationen 


Huvudman för Antidiskrimineringsbyrån är Integrationsforum mot rasism där styrelsen är 


ytterst ansvarig för verksamheten.  


Styrelsen för år 2022     Vald t.o.m. 


• Ema Enderlein Fall, Ordförande             2023 


• Therese Przybyla , Vice ordförande            2023 


• Lisbeth Bengtsson, Sekreterare              2022 


• Monica Sjökvist, Kassör             2022 


• Faraah Mohamud, Ledamot             2023 


• Peter Karlsson, Ledamot             2022 


 


Syntolkning  
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Revisorer 


• Kokab Faris              2023 


• Christer Wennberg              2022 


Valberedning 


• Åsa Sundberg               2022 


• Fahimeh Nordborg               2022 


Personal år 2022 


• Nora Emanuelsson, Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån 100%.  


• Elin Nilsson projektansvarig, Antidiskrimineringsbyrån 100% 


• Johanna Zuhr, Jurist 30% 
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Verksamhet 


Antidiskrimineringsbyrån har under året aktivt arbetat med både nätverkande och direkta 


insatser som en del av arbetet mot diskriminering. Byrån arbetar med råd och stöd vid 


diskriminering, kunskapshöjande insatser samt opinionsbildning. 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.1 Råd och stöd 


En del av Antidiskrimineringsbyråns arbete är att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till 


enskilda vid upplevd diskriminering. Ärenden inkommer till oss via mail, telefon, 


hemsideformulär samt besök till kontoret. År 2022 inkom 30 ärenden om upplevd 


diskriminering till byrån. Dessa ärenden delas upp i rådgivningsärenden och insatsärenden. 


Rådgivningsärenden innebär att ärendet avslutas efter ett rådgivande samtal med den 


enskilde. Rådgivningsärenden år 2022 var sammanlagt 22. Insatsärenden innebär att någon 


fortsatt insats genomförts som exempelvis utredningar, medling och/eller anmälningar. 


Insatsärenden har 2022 varit 8.  Under året resulterade insatserna i olika lösningar, bland 


annat resulterade det i 80 000 kr diskrimineringsersättning till klient efter förlikning, 


medling som innebar en förändrad situation för klienten och i ett annat fall skolbyte för 


elev.  


 


Nedan följer en sammanställning över de ärenden som inkommit år 2022.  


Kunskapshöjning   
Vi ger kunskap om 


diskriminering, normer 


och inkludering 


 


Råd och stöd            
Vi ger rådgivning och 


stöttning när du upplevt 


diskriminering 


 


Opinionsbildning            
Vi skapar opinion i 


frågor gällande 


diskriminering och 


mänskliga rättigheter 
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*Kolumnen övrigt innebär att klienten antingen inte uppgivit samhällsområde alternativt att området inte täcks av diskrimineringslagen. 


 


 


 


*Kolumnen övrigt är när klienten inte angivit eller inte vetat om vilken grund den upplevda diskrimineringen haft samband med eller när 


ärendet rör sexuella trakasserier. Även ärenden som saknat koppling till diskrimineringsgrund redovisas här.  


3.2 Förebyggande arbete 


En viktig del i arbetet mot diskriminering är det förebyggande arbetet. Under året har både 


privatpersoner och organisationer informerats om diskriminering, mänskliga rättigheter och 


normkritik genom informationsträffar, evenemang, föreläsningar och workshops som en del 


av detta arbete.  


I år slog Antidiskrimineringsbyrån ett rekord, 729 personer utbildades av byrån fördelat på 


21 olika tillfällen. Jämfört med året innan när antal utbildade var 210 personer.  
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Utbildningarna berörde under året flertalet ämnen även 


om diskriminering givetvis var den gemensamma 


nämnaren. För att ge några exempel: 


Gymnasieelever fick utbildning om 


jämställdhet. Skolpersonal utbildades i 


aktiva åtgärder med ett extra fokus på 


skolans skyldighet kopplat till 


trakasserier. En fotbollsförening fick en 


fördjupad workshop i inkludering och ett 


bostadsbolag lärde sig om normer och 


normkritik.  


 


 


 


 


 


 


 


Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån anordnade även i år en lokal Mänskliga 


Rättighetsdag Fyrbodal på Ungdomskulturhuset N3. Dagen varvades med olika föredrag om 


diskriminering och mänskliga rättigheter. Årets tema var Fakta eller Fejk? och berörde 


konspirationsteorier och desinformation. Vi ville lyfta ett aktuellt samhällsproblem som vi 


ser att dagens informationsflöde bidrar till genom det som ibland kallas för alternativ fakta, 


men som vi menar handlar om desinformation och 


konspirationer. Vi ville under MR-dagen lyfta hur detta 


påverkar samhället och vad vi tillsammans behöver 


göra för att motverka den polarisering som kan bli 


resultatet. Föreläsningarna sändes live via Youtube 


och via Radio Trollhättan, samtidigt som en publik 


befann sig på plats fysiskt i lokalen. Ett 20-tal 


organisationer deltog med informationsmaterial 


via monter där besökare kunde ställa frågor eller få 


med sig broschyrer och annat material.  


Tillsammans med sändningen online samt publiken 


på plats nåddes Mänskliga rättighetsdagen av ca. 350 


personer. Under dagen föreläste Kristina Alexanderson 


från Internetstiftelsen, Ulrika Nandra, författare och 
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journalist, Center mot våldsbejakande extremism, samt Nora Emanuelsson, 


verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån. Dagen avslutades med ett panelsamtal 


ledd av vår verksamhetsledare Nora Emanuelsson.   


 


Under våren uppmärksammade Antidiskrimineringsbyrån den 


internationella kvinnodagen med en minifestival. 


Jämställdhetsfestivalen anordnades med hjälp av det civila 


samhället i Trollhättan, Trollhättans stad, City Trollhättan 


samt affärshuset Oden. Besökarna kunde under dagen 


betrakta konst, prova på skatebord och gym, pyssla och 


fika. Vi fick också otrolig underhållning av Magnus 


Åbergsgymnasiets elever där bland annat idoldeltagaren 


Daut Ajvaz sjöng. Vi fick också lyssna till intressanta 


föredrag av bland annat Malin Persson, flottiljchef och ett 


samtal mellan lokala politiker. Dagen avslutades med en 


prisutdelning av årets kvinnliga företagare som gick till Sevim 


Gurdal. Evenemanget var välbesökt och drog hela 1300 personer.  


 


 


 I och med att det var valår 2022 ville 


antidiskrimineringsbyråerna göra en gemensam kampanj för 


att uppmärksamma diskrimineringslagen och byråernas 


existens som stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. 


Målet var att ämnena som togs upp i kampanjen skulle bli 


aktuella samtal. Vårt gemensamma budskap var att 


diskriminering sker, trots att lagen finns och att vi alla 


behöver ta gemensamt ansvar. Kampanjbilderna tog upp var 


och en av de sju diskrimineringsgrunderna samt två 


diskrimineringsformer. På bilderna var exempel på 


diskriminering och till alla bilderna fanns en förklarande text, uppmaning att följa lagen och 


information om att kontakta en antidiskrimineringsbyrå vid behov. Tillsammans arbetade en 


kommunikationsgrupp fram ämne, text och bild. Det togs också fram bakgrundsfakta till 


varje inlägg. Totalt blev det nio inlägg på Facebook. Nio olika byråer 


fick i uppdrag att publicera en bild var på Facebook, varifrån de andra byråerna delade 


bilden till sina konton. Varje byrå kunde också publicera bilderna på sitt egna 


Instagramkonto. Varje inlägg nådde genomsnittligt ut till 1170 konton på Facebook.  
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Under sommaren deltog Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Pride 


och Trollhättan Action Week som i år 


samkördes. Verksamheten stod med monter 


under Pridefirandet och informerade om 


diskriminering samt anordnade tävlingar. 


Integrationsforum och 


Antidiskrimineringsbyrån var även i år stolta 


sponsorer till Trollhättan Pride. Vi deltog också 


vid årets AO lopp, loppet för alla oavsett om du 


går, rullar eller springer. Vi hejade på alla 


deltagare samt ordnade tipspromenad och 


andra tävlingar i pauserna. 


Tillsammans med landets övriga 


antidiskrimineringsbyråer deltog vi i flera träffar för erfarenhetsutbyte med Diskriminerings 


ombudsmannen (DO). Här fanns möjlighet för både DO och byråerna att dela gemensamma 


erfarenheter och diskutera utmaningar framöver. Träffarna var under året ofta tematiska 


med ett särkilt fokus, ett exempel var årets sista träff som fokuserade på 


diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. En form av diskriminering som både 


byråerna och DO ser allt fler anmälningar kring.  


Byråernas samverkan gav också möjlighet till ett gemensamt program på Mänskliga 


Rättighetsdagarna. Byråerna genomförde tillsammans 7 seminarium med fokus på olika 


diskrimineringsgrunder (Se rubriker i rutan intill). Under Mr-


dagarna hade byråerna också en gemensam monter. 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal var en av huvudarrangörerna 


(tillsammans med Örebro rättighetscenter, Humanitas och Civil 


Rights Defenders) för seminariet Otrygga Blåljus- Konsekvenser 


av rasprofilering för barn och unga. Seminariet var välbesökt 


hela 158 personer deltog. 


Seminariet bestod en panel som 


leddes av Aida Samani (CRD). 


Totalt besöktes byråernas 


seminarium av 347 personer. 
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I november uppmärksammade vi två viktiga dagar, dels Kristallnatten den nionde                         


november dels Orange day och en vecka fri från våld under vecka 47.  


Under Kristallnatten genomförde vi en ljusmanifestation där flera talare mindes                              


de hemska, mindes offren och talade om vikten att varken kristallnatten eller det som                   


fortsatt hände efter den natten under kriget får upprepas.   


Under vecka 47 manifesterades det mot våldet. Vi deltog i det nationella initiativet från 


organisationen MÄN och Unizon som med anledning av FN-dagen Orange day, eller på 


svenska, Dagen mot våld mot kvinnor inträffar den 25 nov.  


Integrationsforum anordnade ett samtal/föreläsning kring våld 


och utsatthet. Där berättade Eva Jansson om sin personliga 


erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldtäkt och 


övergrepp, men också om hur det är att bli det som en 


kvinna i rullstol. Eva berättar om fördomarna som 


kommer när man är synligt funktionsnedsatt, hur 


svårt det kan vara att bli trodd och om vad hon 


önskar att hon hade känt till innan överfallet. Trots 


en tung berättelse blev samtalet fint där flera 


representanter från viktiga organisationer var på plats 


med sin kunskap och information. Samtalet gjordes i 


samarbete med Brottsofferjouren Fyrbodal, Kvinnojouren 


Duvan, Tjejjouren Eva och Studieförbundet vuxenskolan väst.  


Den 25 november på Orange Day deltog vi i en ljusmanifestation som anordnades av 


Kvinnojouren Duvan. 
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3.3 Opinionsbildning  


Antidiskrimineringsbyrån arbetar regelbundet med opinionsbildning genom att skriva 


artiklar och insändare samt delta i den samhälleliga debatten. Evenemang och aktiviteter 


som riktar sig till allmänheten, organisationer och politiker är också en del av detta 


påverkansarbete. Under året kunde verksamheten fokusera en del av arbetet på att synas, 


informera och ta ställning i frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.  


Antidiskrimineringsbyrån deltog i en gemensam kampanj med anledning av valet 


tillsammans med landets övriga byråer. Verksamheten uppmärksammade också ett antal 


aktuella ämnen med koppling till olika diskrimineringsgrunder. På temat demokrati och val 


skrev vi också artikeln Diskriminering är en het valfråga. När valresultatet sedan kom och 


Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade 


Tidöavtalet fick vi anledning att igen tillsammans med några av landets byråer ge oss in i 


debatten. Vi skrev tillsammans debattartikeln 15 antidiskrimineringsbyråer: regeringen 


undergräver rättssäkerheten som lyfte några av de många exemplen vi såg i Tidöavatalet 


som riskerar att vara diskriminerande. Exempelvis att dra undan rätt till tolk i vården eller 


att införa ”bristande vandel” som utvisningsgrund. Vi uppmanade regeringen att låta 


Sverige förbli en rättsstat för alla där vi värnar om mänskliga rättigheter och 


rättssäkerheten. 


Vi har också deltagit i flera dialoger med Trollhättans kommun där vi lyft 


diskrimineringsfrågan och informerat om i vilka områden vi ser att diskriminering sker i 


kommunen. Likt tidigare år har Antidiskrimineringsbyrån också suttit med i Mänskliga 


rättighetssamrådet i Västra Götalandsregionen.   


3.4 Kompetensutveckling 


Antidiskrimineringsbyrån arbetar för att anställda och förtroendevalda ska kunna utöka sin 


kompetens och ha en aktuell kunskap om diskriminering och områden relevanta för 


mänskliga rättigheter. Personalen har deltagit i flera online utbildningar och föreläsningar 


och bland annat medverkat på flera seminarier och föreläsningar om diskriminering.  


Genomgående under året har personalen deltagit och medverkat vid 


erfarenhetsutbytesträffar som anordnats av Antidiskrimineringsbyråer, vi har också deltagit 


vid ämnesspecifika träffar med Diskrimineringsombudsmannen.  
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3.5 Sammanställning av aktiviteter 


Nedan visas en sammanställning av de 36 olika aktiviteter som Antidiskrimineringsbyrån 


genomfört under verksamhetsåret 2022.  


• Informationsverksamhet 12 tillfällen, 3333 personer nåddes i de 


fall där statistik fördes. Vid vissa informationstillfällen fördes inte 


statistik så som exempelvis vid montern på de nationella MR-


dagarna.  


• Utbildningar 21 tillfällen 729 personer nåddes.   


• Arrangemang 4 tillfällen, 1712 personer nåddes. 


Integrationsforum nådde genom ovanstående aktiviteter 5774 personer. 


 


 


 


3.6 Mediauppmärksamhet och sociala medier  


Nedan redovisas den mediala uppmärksamhet som Antidiskrimineringsbyrån dels blivit 


uppmärksammad i, dels själva producerat genom insändare, artiklar och inlägg på sociala 


medier.  


3.6.1 Medial uppmärksamhet  
Under året har Antidiskrimineringsbyrån blivit uppmärksammad i olika medier. Reportagen 


har gällt olika typer av verksamhet så som den Internationella kvinnodagen och 


utbildningar. 


3.5.2 Skrivet av oss 
Under 2022 skrev Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån en del insändare och 


artiklar, både själva och tillsammans med andra verksamheter och ideella organisationer. 


Flera artiklar med bilder har införts i lokaltidningen, regionala tidningar och i Tidningen 


Brottsoffer. 


37    
genomförda 


aktiviteter  


 


5774   
personer nådda  
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Bland annat skrevs det om tidöavtalet (se utförligare beskrivning under 3.3) 


3.5.3 Hemsida och sociala medier  
 Under 2022 uppdaterades både hemsida och sociala medier flitigt. På hemsidan infördes en 


slags bloggsida där det senaste från verksamheten publiseras. Antidiskrimineringsbyrån 


startade även under året upp ett LinkedIn-konto som ytterligare en 


mediekanal att nå ut via. Det nya LinkedIn-kontot heter 


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.  


På Facebook ökade antalet gillamarkeringar från 541 (2021) till 


588 i slutet av 2022, 636 personer följer sidan. På Instagram 


gick följarantalet från 287 (2021) till 340 personer i slutet av 


2022.   
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Finansiering  
Antidiskrimineringsbyrån finansieras av årligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 


civilsamhällesfrågor).  
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Underskrifter 
 


Ema Enderlein Fall, Ordförande 


 


Therese Przybyla, Vice ordförande 


 


Lisbeth Bengtsson, Sekreterare 


 


Monica Sjökvist, Kassör 


 


Faraah Mohamud, Ledamot 


 


Peter Karlsson, Ledamot   
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Integrationsforum mot Rasism 


Antidiskrimineringsbyrån 


Åkerssjövägen 10, Byggnad 74 


461 53 Trollhättan 


Mail info@adbfyrbodal.se 


Telefon 0520-834 53 


Org.nr 854601-0177 
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    "sign_ip": "1.145.47.62",
    "full_name": "Lisbeth Kristina Bengtsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "1.145.47.62",
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    "full_name": "MOHAMUD FARAAH FARAAH",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "185.154.111.26",
      "orderRef": "2cbd908c-64c7-496c-a31d-7ef1f5550c6e",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MOHAMUD FARAAH FARAAH",
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