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Röda Korsets byrå mot 
diskriminering

För mångfald 
- mot diskriminering

Jan-Olov Madeleine Ågren
0920 - 23 72 30

Jan-Olov.Madeleine.Agren@redcross.se

Röda Korsets byrå mot diskriminering
• Start i maj 2006, två anställda från maj 2007, frivilliga

• En av fyra antidiskrimineringsverksamheter i Röda 
Korsets regi

• Nationellt nätverk, ca 20 antidiskriminerings-
verksamheter i Sverige

• Finansiering :

• 2006 av Integrationsverket

• 2007 av Integrationsverket + EU mål 1

• 2008 och 2009 av Ungdomsstyrelsen, 
Länsstyrelsen, Landstinget och Luleå Kommun
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Röda Korsets byrå mot diskriminering

Projektet ska motverka och förebygga diskriminering genom

• Informations- och utbildningsinsatser om 
diskriminering och mångfald, rättigheter och 
skyldigheter, normer, värderingar, fördomar etc

• Stöd och juridisk rådgivning till enskilda personer 
som upplever sig diskriminerade

• Opinionsbildning : publika arrangemang, massmedia

Diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion elle r annan 
trosuppfattning, funktionshinder och ålder

Antidiskriminering 
(lika villkor, jämlikhet, likabehandling)

Mångfaldsarbete 
(mervärde)

Idé från Eva Löfgren
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Likheter och olikheter

• Hitta minst fem likheter inom gruppen som 
inte syns och inte hörs!

• Hitta minst en olikhet hos dig själv som de 
andra i gruppen inte känner till!

• Hitta minst en olikhet hos dig själv som de 
andra i gruppen inte känner till och som de 
skulle ha glädje av att veta i vissa 
situationer!

Funderingar
• Vad har du funderat på kring mig?
• Varför funderade du på just detta och inte 

på något annat?

Diskutera i några minuter!

• Vad säger detta om dig och din syn på
mig?
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Mångfaldens dimensioner

Primära dimensioner

Sekundära dimensioner

Synliga/hörbara

Djupare          
skillnader

Familj  Börd  Uppfostran
Geografisk plats Etnicitet  Nationalitet

Tro/Religion Människosyn Livsåskådning  
Utbildning  Ekonomisk ”klass” Livserfarenhet 

Sexualitet  Yrkeserfarenhet  Intressen  Kunskaper 
Färdigheter  Politisk uppfattning  Attityder  Värderingar  

Resor  Kultur  Relationer  Förhållande till makt/hierarkier
Känslor  osv...

Mänskliga likheter
Glädje  Sorg  Framgång  Motgång

Hälsa  Sjukdom  Kärlek  
Behov:Leva av, leva med, leva för

Personlighet
Min egen unika erfarenhet, 
personlighet som skiljer mig från alla 
i min grupp

Kön

Hudfärg        ”Uniform
Kropp                     Ålder

Namn                          Språk   
Synliga funktionsnedsättningar              Kulturella yttringar: mat, musik, ceremonier

Vi ser inte saker som de är
utan som vi är
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Kategorisering

När vi möter en annan människa tar vi bara in en viss
mängd (synlig/hörbar) information -> vi delar in i 

kategorier 

Kategorier riskerar att ofrivilligt bli en viktig del av
identiteten, t ex begreppet ”invandrare”

Kategorier är en förutsättning för diskriminering och
förtryck särskilt efter koppling till värderingar

Exempel på kategorier
Invandrare Svenskar

Homosexuella Heterosexuella

Kvinnor Män

Funktionshindrade Funktionella

Pensionärer Medelålders

Muslimer Kristna
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Fördomar

• Idéer och föreställningar som bygger på
antaganden om individer eller grupper och deras 
verkliga eller påstådda egenskaper

• Fördom innebär att man dömer någon på
förhand , dvs innan man har sett hela 
människan

• Många fördomar i vardagen kan verka ofarliga –
steget till öppen diskriminering kan verka långt, 
men är det så?

Fördomar

Felaktig uppfattning om sakförhållanden beroende på
otillräcklig användning av den intellektuella förmågan; 
resultat av en okunnighet som förblindar och fängslar
omdömet.

Ur ”Antirasister” av Sven Lindqvist där han citerat den franska Encyklopedin
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Vi och Dom
Vi-gruppen
• Känner samhörighet inom gruppen
• Trygghet, kreativitet och blir försvarad om man angrips av andra. 
• Familj, släkt, vänskapskrets, intressegrupp, hel befolkning eller en del 

av världen.
• De flesta av oss tillhör olika Vi samtidigt.
• Inom Vi ser vi nyanser och olikheter. Vi tillåts vara olika, att vara 

individer.

Dom-gruppen
• Karaktäriseras av något som Vi inte är
• Ju längre bort/mer okänt – desto större risk att det blir Dom
• Vi och Dom görs till motsatspar, inte komplement
• Vi generaliserar och avpersonifierar gärna de människor som ingår i 

Dom
• Vi har ofta mindre kunskap om Dom => Vi ser Dom som ett kollektiv 

och inte som individer med en mängd pusselbitar i sin identitet.

Den onda cirkeln

Diskriminering

Fördomar

Stereotypisering och      
Generalisering

Segregation

Förtryck/Sammanbrott

Kategorisering

Stigmatisering

Ett sätt att visa hur till synes oförargliga kategoriseringar och fördomar kan skapa 
förutsättningar för diskriminering, segregation, sammanbrott, hat och våld.

Efter Sensus’ utbildningsmaterial ”MOD – mångfald och dialog”
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”Olika behandling av lika fall”

• När en person behandlas sämre än en annan person  
som befinner sig i en jämförbar situation och det kan 
hänföras till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

• Inget krav på medvetet eller avsiktligt handlande

• Särbehandling som inte är sakligt motiverad

Diskriminering

Diskrimineringsgrunder

• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Sexuell läggning
• Funktionshinder
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller 

uttryck
• Ålder
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Olika former av diskriminering

• Direkt diskriminering

• Indirekt diskriminering

• Trakasserier

• Instruktioner att diskriminera

Repressalier pga anmälan eller liknande

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när en enskild person missgynnas
genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation och det har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel:

• att inte bli kallad till intervju för att man har ett namn som 
låter utländskt

• att inte få den högre tjänsten för att man är kvinna
• att inte få komma in på en restaurang för att man har ett 

funktionshinder
• att inte få boka flyg med samborabatt för att man är 

homosexuell
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Missgynnande

• En behandling är missgynnande om den 
kan medföra en skada eller en nackdel för 
den enskilde.   

• Avgörande är att en negativ effekt inträder.

Jämförbar situation

• För att avgöra huruvida någon har 
missgynnats måste en jämförelse göras. 

• Behandlingen av den som anser sig ha 
blivit diskriminerad måste jämföras med 
hur någon eller några andra personer 
behandlats. 



11

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när en enskild person missgynnas 
genom att en bestämmelse , ett kriterium eller ett 
förfaringssätt framstår som neutralt men som i praktiken 
särskilt missgynnar en grupp som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna. Exempel:

• språkkrav  
• förbud mot ”långa kjolar” (missgynnar ffa. romer)
• krav på viss längd vid anställning (missgynnar ffa. kvinnor)
• körkort (missgynnar funktionshindrade)

Trakasserier

Ett beteende som kränker en persons värdighet och
som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna. Exempel:
• skämt, historier
• förlöjliganden 
• myter 
som anspelar på någon av diskriminerings-
grunderna.
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Instruktioner att diskriminera

Order eller instruktioner att diskriminera en perso n

• Till någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar instruktionen 

• Arbetsgivare till anställd eller till den som söker eller 
fullgör yrkespraktik på en arbetsplats

• Högskola till anställd

Repressalier

En person som påtalat diskriminering eller på
annat sätt medverkat i utredning om 
diskriminering får inte utsättas för någon form av 
repressalier.

Repressalier är förbjudet i sig – okänt för många!



13

Tillsyn

• DO - Diskrimineringsombudsmannen 
Hanterar alla sju diskrimineringsgrunderna inom alla 
samhällsområden där skydd finns 
www.do.se

• BEO – Barn och elevombudet
Hanterar annan kränkande behandling i skolan 
www.skolinspektionen.se/BEO

Strukturell diskriminering

• Regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och 
beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer 
som indirekt och oftast oavsiktligt diskrimineringar 
personer/grupper med t ex annan etnisk bakgrund än 
majoritetssamhällets

• Utgör hinder för t ex etniska och religiösa minoriteter att 
uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten

• Legitimerar och normaliserar indirekta former av negativ 
särbehandling av ”de andra”

• T ex romer, judar, samer – historiskt och pågående
• Ex: krav vid rekrytering, rösträtt för EU-medborgare, resp

från övriga världen, ”personkemi” vid rekrytering etc
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Samhällsområden 1
• Arbetslivet (inkl praktik, ansökande m m)
• Utbildning, t ex för-, grund-, gymnasie-, 

folkhög-, högskola, universitet, studieförb
• Arbetsmarknadspolitisk verksamhet, 

arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
• Näringsverksamhet, yrkesbehörighet
• Fackföreningar, arbetsgivar- och 

yrkesorganisationer
• Varor, tjänster, bostäder

Samhällsområden 2
• Allmän sammankomst, offentlig 

tillställning 
• Hälso- och sjukvård
• Socialtjänst, färdtjänst m m
• Socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, 

studiestöd
• Värnplikt, civilplikt
• Offentlig anställning (bemötande)
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Översikt över lagstiftning
Områden 

utan skydd 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Andra
områden 
m skydd

SkolaUniv o 
högskola

Arbets-
liv

Område ⇒
Grund ⇓

△Allt annat

✓✓✓Ålder

□□▷Funk hinder

□□△Religion

□□△Etnicitet

□□✓Sex läggn

✓✓✓Könsöverskr
iden el uttryck

□□■Kön

Ny diskrimineringslagstiftning 1/1 -09
+ Samlad lagstiftning - sju lagar blir en

+ Samlad myndighet – fyra ombudsmän blir en 

+ Nya diskrimineringsgrunder – fem grunder blir sju. 
Ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck 
tillkommer

+ Tillämpningsområdena för de sju grunderna utökas

+ Diskrimineringsersättning i stället för skadestånd, 
högre med preventiv effekt

- Bristande tillgänglighet betraktas inte som 
diskriminering

- Aktiva åtgärder utökas inte, lägre krav i stället
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Definitioner

Norm

Jämställdhet

Jämlikhet

• Outtalade regler – anses självklara och ifrågasätts inte
• Det som avviker från normen ifrågasätts och måste försvaras:

”Ska kvinnor ta ut föräldraledighet?”
”Är det rätt att heterosexuella får adoptera barn?”
”Behövs män i politiken?”
”Varför begår så många svenskar våldsbrott?”
”Är alla kristna terrorister?”

• Förändras med tid, kultur, omgivning (jfr. t ex 1700-talet)
• Mät dig själv mot normen … platsar du?
• Normer tydliga i barnböcker och –filmer t ex könsstereotyper

Normer
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• Avser rättvisa förhållanden mellan alla individer
• Innebär att alla människor har lika värde oavsett kön, 

etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion, 
social tillhörighet m m.

• Alla människor har samma makt att forma samhället och    
sina egna liv

• Alla människor har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter

Jämlikhet

Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och 
sina egna liv.

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter på livets alla områden.

Jämställdhet
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Kultur

• Människors livsmönster och relationer till 
varandra

• Föränderligt system av värderingar, beteenden, 
lagar, traditioner, mat, normer m m

• Kulturmöten eller kulturkrockar? Är en kultur fast 
och oföränderlig? 

• Det är människor, inte kulturer, som möts eller 
krockar

• Är andras kultur mer statisk än din egen kultur?
• Varje människa tillhör många kulturer samtidigt

Genussystemet

• Människan föds med (biologiskt) kön men formas till 
genus (socialt kön) och utvecklar sitt egen identitet 
(mentalt kön)

• Det sociala könet (manligt/kvinnligt) är det vi formas till 
av omgivning och förväntningar

• Går det att definiera vad som är manligt och kvinnligt? Vi 
hänvisas till olika roller, egenskaper och yrken som om 
de naturligt hängde ihop med det biologiska könet

• Kvinniga och manliga egenskaper är idag ofta 
polariserade, dvs motsatta, inte komplementära

• De olika egenskaperna ges olika värden där mannen är 
norm och kvinnan är undantaget
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Genussystemet

- eller hur man skapar motsatser …

Två principer:
• Särskiljande : det ena måste skiljas från det 

andra. Antingen eller, inte både och
• Värderande : det ena måste värderas högre än 

det andra. Status.

Detta resulterar i motsatser, inte komplement

Mångfald

Mångfald inom Röda Korset innebär en öppen och
bejakande kultur inom alla områden och på alla
nivåer i organisationen. 

Vidare innebär det en blandning av människor med 
olika bakgrunder, tillhörigheter, färdigheter, 
erfarenheter, kunskaper och personligheter.

Ur Svenska Röda Korsets mångfaldspolicy
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Mångfaldsmedveten

Förmåga att se och ta tillvara olikheter. Förstå
hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet 
påverkar en själv och andra. Ha förmåga att ta detta i 
beaktande när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Ur Svenska Röda Korsets mångfaldspolicy

Mångfald som positiv drivkraft
Trevligt
Utmaning
Roligt
Förståelse
Kunskap
Kreativitet
Perspektiv
Effektivitet
Infallsvinklar
Utvecklande

Rättvisa
Kompetensförsörjning
Folkhälsa
Utveckling
Ekonomisk tillväxt

Attraktivitet
Vi har inte råd att vara 

nummer två …
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Olika ord om olikheter
Hat Olikfientlighet
Avsky Främlingsfientlighet
Ogillande Rasism
Likgiltighet Homofobi
Tolerans Transfobi
Överseende Diskriminering
Acceptans Jämställdhet
Respekt Jämlikhet
Gillande Lika villkor
Uppskattning Likabehandling
Uppmuntran Mångfald

Den goda cirkeln

Integration

Nyfikenhet/Kunskap

Individualisering Mångfald

Demokrati/Utveckling/Tillväxt

Kategorisering

Jämlikhet

Ett sätt att visa hur lika oförargliga kategoriseringar i kombination med kunskap kan skapa 
förutsättningar för jämlikhet, integration, mångfald, demokrati, utveckling, tillväxt.
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Vilken väg väljer ni?

?

?

Vi

Mångfald

Diskriminering

Ju mer vi vet om varandras olikheter,
desto mindre vill vi bekämpa dem


