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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.

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.
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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 som kommer i slutet av studiehandledningen.

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

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.
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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.

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.
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De diskrimineringsgrunder som finns i Sveriges diskrimineringslag är:





Etnisk tillhörighet
Funktionsnedsättning
Kön
Könsöverskridande identitet eller
uttryck
 Religion eller annan trosuppfattning
 Sexuell läggning
 Ålder
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:
 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

Dessutom ska diskrimineringen ha skett i någon av följande former:






Direkt diskriminering
Indirekt diskriminering
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Bristande tillgänglighet
 Instruktion om att diskriminera
Några av dessa grunder och former för diskriminering kommer att vi att utveckla mer tankar
kring i kommande poddavsnitt.
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
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Lyssna även på:
Agerapodden – Agera Värmlands podd
Antidiskrimineringspodden – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Läs gärna mer:
www.rattighetscentrumhalland.se
www.do.se
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Bilaga till Quiz
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Kontakta oss:
www.rattighetscentrumhalland.se
rc.halland@abf.se

