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Sammanfattning  

Den formella grunden för förbud mot diskriminering och arbetet med 

aktiva åtgärder inom arbetslivet för att förebygga diskriminering och 

främja alla människors lika rättigheter och möjligheter finns i 

diskrimineringslagen. De aktiva åtgärderna ska omfatta samtliga 

diskrimineringsgrunder och diskrimineringsförbudet, det vill säga: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Västra Götalandsregionens Medarbetarpolicy RS 2017‐ 00684 ger stöd 

till förvaltningarnas likabehandlingsarbete. I policyn framgår att, ”Västra 

Götalandsregionen ska ha en jämlik och inkluderande arbetsmiljö. Våra 

arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Vi möter 

varandra respektfullt och med ömsesidig öppenhet”. 

Även guiden för hälso-och arbetsmiljöarbete fungerar vägledande och är 

tätt sammankopplat till likabehandlingsarbetet. Målet är att Västra 

Götalandsregionens arbetsplatser kännetecknas av arbetsglädje, ett 

hållbart arbetsliv och hälsoskapande miljöer. Dessa uppnås bland annat 

genom att alla människors lika värde beaktas och att olikheter ses som en 

tillgång i alla delar av verksamheten. 

Vidare uppnås lagkravet genom att verksamheten uppmärksammar 

normer och motverkar värderingar, attityder och strukturer som 

missgynnar individer eller grupper. 

Syftet med aktiva åtgärder 
Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att 

förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till 

för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall 

medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering 

på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en 

generell och strukturell nivå. 

Diskrimineringsgrunder 
De sju diskrimineringsgrunderna är: 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 
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• Sexuell läggning 

• Ålder 

Former av diskriminering 
Det finns sex former av diskriminering: 

• Direkt diskriminering 

• Indirekt diskriminering 

• Bristande tillgänglighet 

• Trakasserier 

• Sexuella trakasserier 

• Instruktioner att diskriminera 

Områden som ska undersökas 
De områden som ska undersökas är: 

• Arbetsförhållanden 

• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor3 

• Rekrytering och befordran 

• Utbildning och övrig kompetensutveckling 

• Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

 Steg för steg – aktiva åtgärder 
Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter ska 

genomföras fortlöpande, systematiskt och tidsbestämt: 

1. Undersöka om det finns risker för diskriminering och repressalier 

2. Analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder 

3. Vidta de förebyggande åtgärder och främjande insatser som skäligen 

krävs 

4. Följa upp och utvärdera 
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Undersök risker 
Risker för diskriminering och repressalier behöver undersökas 

regelbundet och bedömas systematiskt. Att undersöka risker för 

diskriminering ska först och främst genomföras på ett generellt plan 

genom översyn av rutiner och riktlinjer samt attityder och normer i den 

egna verksamheten. Syftet är inte att undersöka enskildas behov utan att 

undersöka strukturella risker och andra hinder mot lika rättigheter och 

möjligheter i verksamheterna avseende samtliga diskrimineringsgrunder, 

även om ingen enskild är direkt berörd. Hur ofta undersökningar behöver 

göras bestäms av de risker som finns i verksamheten. 

Exempel på arenor att undersöka och samla in information om risker för 

diskriminering och repressalier: 

• Daglig dialog chef och medarbetare 

• Arbetsplatsträffar och andra verksamhetsmöten 4 

• Utvecklingssamtal 

• Medarbetarenkäten 

• Skyddsrond 

Bedöm risker 
Varje diskrimineringsrisk ska analyseras och skriftligt dokumenteras. 

Bedömning av risker och hinder innebär att på ledningsnivå reflektera 

över orsaker, och kan genomföras inom ramen för löpande 

verksamhetsplanering. 

Genomför åtgärder för att minska risker 
Handlingsplanen har till syfte att samla all dokumentation kring 

prioriterade risker med åtgärder i ett och samma dokument med 

utgångspunkt från t.ex. dagliga kontakter, medarbetarenkät, skyddsrond, 

avvikelser och arbetsplatsträff. Åtgärder ska genomföras målinriktat, 

vara tidsplanerade och ske så snart som möjligt. Åtgärderna ska vara 

skäliga i proportion till resurser och behov. 

• VAD ska förbättras? Vilka var de prioriterade riskerna? 

• HUR ska detta ske? Vilka åtgärder ska genomföras? Resurser? 

(personal, tid och ekonomi) Kompetens? 

• VEM är ansvarig för att åtgärden genomförs? Organisering? (tydlig 

roll och ansvarsfördelning) 

• NÄR ska åtgärden vara genomförd? 

• Uppföljning – Hur följer vi upp resultatet? 
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Följ upp genomförda åtgärder 
Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna har gett önskat resultat 

det vill säga minskat riskerna. Detta görs löpande på arbetsplatsträffar, så 

alla medarbetare har möjlighet att vara delaktiga under genomförande- 

och uppföljningsprocessen. 

Om åtgärderna inte varit tillräckliga kan de behöva kompletteras. 

Resultatet av den löpande uppföljningen ska dokumenteras och därefter 

sammanställs dokumentationen. 
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