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1 Inledning 
Diskrimineringslagen (2008: 567) ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva 

åtgärder. Aktiva åtgärder definieras i diskrimineringslagen (2008: 567) § 1 som ett 

förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och 

på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Bestämmelserna om aktiva åtgärder är inte 

avsedda att tillämpas i enskilda fall utan är framåtsyftande och av generell eller kollektiv 

natur. Arbetet med aktiva åtgärder ska göras i samverkan och ska dokumenteras. 

Den omfattar alla arbetstagare såväl som praktikanter och inhyrd arbetskraft. 

 

1.1 Rutinens tillämpning och omfattning  

Rutinen beskriver hur HR och de fackliga parterna i samverkan arbetar för att uppfylla 

lagstiftningen på området inom Svenska Röda Korsets tjänstepersonsorganisation. 

Tillämpliga delar av denna rutin kan även vara vägledande för kretsars arbete med aktiva 

åtgärder.  

Rutinen omfattar de diskrimineringsgrunder som anges i Diskrimineringslagen (2008:567): 

• kön 

• könsidentitet eller konstuttryck  

• etnisk tillhörighet  

• religion eller annan trosuppfattning  

• funktionsnedsättning  

• sexuell läggning 

• ålder 

 

2 Aktiva åtgärder - de fem områden  
I enlighet med diskrimineringslagen, 3 kap. 5 § ska aktiva åtgärder bedrivas utifrån fem 

områden inom verksamheten och samtliga sju diskrimineringsgrunder. Dessa beskrivs mer 

ingående nedan. 

 

2.1 Arbetsförhållanden 

Med arbetsförhållande menas fysiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden i likhet 

med definitionen i arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4). 

I begreppet arbetsförhållanden innefattas arbetsfördelning och organisering av arbetet. 

Detta innebär en skyldighet att undersöka vilka anställningsformer och arbetstidsmått som 

förekommer i verksamheten och fördelningen av dessa och om det finns ett samband mellan 

de anställningsformer som finns i verksamheten och någon av diskrimineringsgrunderna, som 

t.ex. religion eller etnicitet. Efter en sådan analys måste arbetsgivaren ta ställning till om det 

finns behov av åtgärder på detta område för att främja lika rättigheter och möjligheter.  
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Beträffande diskrimineringsgrunden ålder kan undersökningen av arbetsmiljön omfatta t.ex. 

utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel och hur de är anpassade för 

olika åldersgrupper, men även den psykosociala arbetsmiljön och t.ex. attityder till 

arbetstagare i olika åldersgrupper. 

En undersökning av arbetsförhållandena utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning 

och könsöverskridande identitet eller uttryck kan avse behovet av åtgärder för att tillse att 

det råder ett socialt öppet klimat som möjliggör för den som är homo- eller bisexuell att 

förhålla sig till sin sexuella läggning på arbetet på samma sätt som det är en självklarhet för 

den som är heterosexuell. Här utgörs eventuella hinder ofta av attityder och normer på 

arbetsplatsen. Undersökningen av arbetsförhållandena kan också avse behovet av åtgärder för 

att motverka stereotypa könsroller och normer så att anställda med könsöverskridande 

identitet eller uttryck kan känna sig trygga att vara sig själva och inte exkluderas genom 

exempelvis stereotypa klädkoder. 

När det gäller diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning avses förebyggande insatser.  

Arbetet ska omfatta såväl för den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska, men när det 

handlar om den fysiska arbetsmiljön handlar det främst om att ha beredskap för att kunna lösa 

uppkomna situationer. 

I undersökningen av arbetsförhållandena ingår även att undersöka om det förekommer 

trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder och risker för 

sexuella trakasserier. Här kan frågor ställas om hur de som är verksamma hos arbetsgivaren 

uppfattar klimatet på arbetsplatsen. Undersökningen kan också omfatta t.ex. om det 

förekommer kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen, hur jargongen är och om det 

förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämt.  

2.2 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor  

I arbetet med löner och andra anställningsvillkor ingår det att årligen genomföra en 

lönekartläggning i syfte att upptäcka osakliga skillnader mellan kvinnor och män. Vid sidan 

om lönekartläggningen bör arbetsgivaren även vidta mer generella åtgärder som omfattar även 

övriga diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren ska därför avseende samtliga 

diskrimineringsgrunder undersöka och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra 

anställningsvillkor som tillämpas i verksamheten. Arbetet ligger enbart på en strukturell och 

kollektiv nivå. Det handlar här inte om någon kartläggning av hur olika individer värderats, 

utan om att undersöka arbetsgivarens generella förhållningssätt i form av riktlinjer, kriterier 

för lönesättning och andra liknande ställningstaganden. Även bestämmelser och praxis 

avseende förmåner ingår. 

2.3 Rekrytering och befordran 

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta rekrytering och befordran. Undersökningen handlar 

inte om att arbetsgivaren ska vara skyldig att undersöka eller registrera vilka arbetstagare som 

rekryterats till eller befordrats i verksamheten. Den handlar inte heller om dessa kan hänföras 

till en viss grupp utan i första hand om hur rekrytering eller befordran sker. Det kan handla 

om att analysera vilken rekryteringspolicy eller rutiner vid befordran som finns i 

verksamheten, och om dessa kan innebära att vissa sökande utestängs och om policyn eller 

rutinerna behöver ändras eller kanske dokumenteras och göras kända. När det gäller befordran 

handlar det även om att undersöka och analysera vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett 

diskrimineringsgrund, lika möjlighet till befordran. Utifrån de hinder och problem som 

upptäcks vid undersökningen och analysen får sedan lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärder som 
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kan vara aktuella att vidta är att som huvudregel annonsera lediga arbeten och erbjuda 

utbildning och annan kompetensutveckling för att främja möjligheten till befordran. 

2.4 Utbildning och övrig kompetensutveckling 

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta utbildning och övrig kompetensutveckling. Det 

innebär att arbetsgivaren ska undersöka och analysera om det finns några risker eller hinder 

som gör att den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds inte kommer alla i 

målgruppen till del oavsett diskrimineringsgrund. Insatser för kompetensutveckling och 

kunskapsöverföring bör komma alla anställda till del på ett likvärdigt sätt. En arbetsgivare bör 

därför även verka för att alla arbetstagare – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder – ges möjlighet till utbildning och övrig kompetensutveckling. Detta kan 

ske utan att det görs en kvantitativ kartläggning, dvs. uppdelning av arbetstagarna utifrån 

diskrimineringsgrund. En sådan kartläggning bör som regel undvikas avseende samtliga 

diskrimineringsgrunder förutom kön och ålder. När det gäller kön bör arbetsgivarna sträva 

efter en jämn fördelning.  

2.5 Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta möjligheter att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap. Undersökningen och analysen ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för 

den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och 

föräldraskap. Vilka åtgärder som behöver vidtas beror på situationen på respektive 

arbetsplats, vilka hinder som finns i den egna verksamheten och möjligheter till förbättringar.  

 

3 Rutinbeskrivning 
 

Arbetet med aktiva åtgärder ska göras i fyra steg: 

1.Undersöka 

2.Analysera 

3.Åtgärda 

4.Följa upp och utvärdera 

 

Arbetet ska enligt lag genomföras löpande i samverkan med arbetstagare och dokumenteras 

skriftligen. 

På SRK undersöks de fem områden årligen av en arbetsgrupp bestående av HR och facklig(a) 

företrädare. En lämplig tidpunkt är i samband med lönekartläggningen, efter att den årliga 

revisionen är genomförd. Analysen och eventuella åtgärder sammanställs i en årlig rapport 

som färdigställs i januari/februari enl. dokumentationskrav i kap 3 § 13 andra stycke 

Diskrimineringslagen. 
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Arbetsgången: 

• I första mötet enas arbetsgruppen om vad som ska undersökas och hur undersökningen 

ska gå till. Detta dokumenteras i den årliga rapporten. 

• Undersökningen genomförs. 

• Arbetsgruppen träffas igen och genomför analysen. 

• Utifrån analysen bestäms vilka områden som behöver åtgärdas, på vilket sätt, vem som 

ansvarar och en tidsram. Detta dokumenteras i rapporten. 

• Arbetsgruppens delrapport färdigställs. 

• HR-chef ska delges rapport och är ägare av handlingsplanen.  

• Samtliga delrapporter sammanställs till en sammanhållen rapport. 

 

3.1 Arbetsförhållanden 

Vad ska undersökas och hur det lämpligast ska göras: 

• Vilka anställningsformer och arbetstidsmått som förekommer i verksamheten och 

fördelningen av dessa. Finns det ett samband mellan de anställningsformer som finns i 

verksamheten och någon av diskrimineringsgrunderna, som t.ex. religion eller etnicitet? 
 

Undersökningen görs genom att:  

- ta fram en lista över visstidsanställda och att analysera om någon särskild grupp 

övervägande har (ofrivillig) visstidsanställning. 
- ta fram en lista över medarbetare med deltidsbefattningar och att analysera om 

någon särskild grupp övervägande har (ofrivillig) deltidsanställning. 
 

• Undersöka om den fysiska arbetsmiljön är anpassade och lämplig för alla grupper 

utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder.1 

 

- Undersöks lämpligast genom enkätfrågor, exempelvis:  
 
”Är arbetsplatsen utformad så att den kan möta anställdas fysiska, psykiska 

och kognitiva behov, oavsett olika funktionsvariationer?” 

 

”Är utformningen av kontorsmöbler och tekniska hjälpmedel anpassade för 

olika åldersgrupper?” 

 

”Är utformningen av kontorsmöbler och tekniska hjälpmedel anpassade för 

olika fysiska och kognitiva behov?” 
 

• Undersöka om det finns attityder, jargong, språkbruk, klädkoder, symbolik etc. på 

arbetsplatsen som kan uppfattas exkluderande. 

 

- Undersöks lämpligast genom ett antal enkätfrågor, exempelvis:  
 

 

1Diskrimineringsgrunderna etnisk bakgrund och sexuell läggning anses mindre relevant i detta sammanhang. 
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” Har du under det senaste året upplevt jargong, skämt och språkbruk som 

kränker anställda utifrån (diskrimineringsgrunderna)?” 

 

”Har du under det senaste året sett bilder och dylikt av sexuell karaktär på 

arbetsplatsen som du tagit illa upp av?” 

 

”Har du under det senaste året hört kommentarer eller sett närmanden av 

sexuell karaktär som kan upplevas som ovälkomna?”  
 

• Undersök om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla 

sju diskrimineringsgrunder och risker för sexuella trakasserier.  

 

- Undersöks lämpligast genom ett antal enkätfrågor. 
 

3.2  Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor  

 

Vad ska undersökas och hur det lämpligast ska göras: 

• Lönekartläggning  

• Analys av löneriktlinjer genom att besvara frågan om riktlinjerna och praxis på något sätt 

missgynnar eller riskerar att missgynna medarbetare utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

• Analys av förmåner genom att besvara frågan om riktlinjerna och praxis på något sätt 

missgynnar eller riskerar att missgynna medarbetare utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Analysen görs lämpligast genom en kritisk granskning av SRKs löneriktlinjer och praxis, dvs. 

lönerevisionsprocessen och rutinen om löneöversyn vid att byte av tjänst/befordran. 

3.3  Rekrytering och befordran  

 

Vad ska undersökas och hur ska det lämpligast göras: 

• Undersöka vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett diskrimineringsgrund, lika 

möjlighet att söka lediga anställningar och lika möjlighet till befordran. Det kan bland 

annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller 

kompetens, bakgrund eller utbildning. 

 

Undersökningen görs lämpligast genom att arbetsgruppen gemensam undersöker och 

ställer följande frågor: 

- Hur går rekryteringar och interna befordringar till – i teori och praxis?  

- Hur ser möjligheterna ut för intern rekrytering och befordran? 

- Finns det risk att vissa grupper exkluderas? 

- Ställs det orimliga/onödiga/slumpmässiga krav vid rekryteringar, exempelvis 

omotiverade språkkrav? 
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3.4  Utbildning och övrig kompetensutveckling  

 

Vad ska undersökas och hur det lämpligast ska göras: 

Undersökningen och analysen ska omfatta om det finns risker eller hinder som gör att den 

utbildning och kompetensutveckling som erbjudes inte kommer alla till del på ett likvärdigt 

sätt, oavsett diskrimineringsgrund. 

Undersökningen görs lämpligast genom att arbetsgruppen gemensam undersöker och ställer 

exempelvis följande frågor: 

 

- Hur är riktlinjen för utbildning och kompetensutveckling utformad? Finns det risk att  

- Vilka går rekryteringar och interna befordringar till – i teori och praxis? Hur ser 

möjligheterna ut för intern rekrytering och befordran? 

 

3.5    Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

 

Vad ska undersökas och hur det lämpligast ska göras: 

Undersökningen och analysen ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är 

förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap. 

Undersökningen görs lämpligast genom att arbetsgruppen gemensamt undersöker och ställer 

exempelvis följande frågor: 

• Finns det hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn? 

• Är övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått?  

• Hur vanligt är det med övertid och hur påverkar det möjligheten att ta ansvar för barn och 

hem? 

• Hur fungerar det med målstyrd arbetstid i praktiken? Förenklar den eller inte? 

• Hur fungerar riktlinjen flexibelt arbete i praktiken? 

• Arbetstidsförläggning  

• Möjlighet att hålla kontakten med arbetsplatsen under föräldraledighet  

 

 

 


