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Informatörer i denna modul är: 

Huvudpartners i projektet

Om du blir diskriminerad eller 
trakasserad på din fritid kan 
du göra en anmälan till DO.

• Anmälan ska vara skriftlig.

• Anmälan ska göras så snart som möjligt 
efter händelsen.

• Anmälan ska beskriva varför det upplevs 
som diskriminering och varför du tror 
att det har hänt.

• DO tar inte ställning från början. Först 
utreder de ärendet, sedan bedömer de 
om fallet ska drivas vidare.

• En anmälan kan leda till upprättelse och 
att andra får det bättre!

Källor

https://www.do.se/om-diskriminering/

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/
mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/

http://edcs.se/

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
0500-49 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Vill du veta mer om 
 jämställdhet:

www.edcs.se
EDCS –Vi erbjuder utbildningar, före-
läsningar, workshops och processtöd.

www.do.se
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

www.jämställ.nu

Jämställdhet  
i arbetslivet



Vad är diskriminering?    
Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks och 
att missgynnandet eller kränkningen har samband med 
några av de sju diskrimineringsgrunderna:

• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexualitet
• Ålder

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskrimine-
ring och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier
Trakasserier är när någon uppträder på ett sätt som 
kränker din värdighet och har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier är när någon uppträder på ett 
sexuellt sätt som kränker din värdighet.

De jämställdhetspolitiska 
målen
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma sam-
hället och sitt eget liv. De jämställdhetspolitiska målen 
antogs av Sveriges riksdag 2006 och är de som ska styra 
regeringens arbete och förhållningssätt till jämställdhet. 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. Jämställd utbildning

4.  Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
 omsorgsarbetet

5. Jämställd hälsa

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Vad innebär jämställd-
hetsarbete?
• Ordet jämställdhet handlar om jämlikhet mellan 

 kvinnor och män.

• Att undersöka om villkoren för kvinnor och män är jäm-
ställda och om de inte är det – förändra så det blir det.

• Att jobba med värderingar och hur vi kan se till att 
alla människor känner sig lika mycket värda och blir 
behandlade likvärdigt i samhället.

• Att försöka förändra samhället så att det blir mer 
jämställt och jämlikt för alla kvinnor och män samt de 
som identifierar sig på annat sätt.

• Att analysera hur olika människors bakgrund och förut-
sättningar kan skilja sig åt och hur arbetet i en organisa-
tion kan förbättra för människor genom att se det.

• Att undersöka vad vi bär på för föreställningar och hur 
de ibland kan begränsa idéer och utveckling.


