2006-06-14

Dnr-23-05-1715

Nationell Utvärdering av lokala
antidiskrimineringsverksamheter

2

Sammanfattning
Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört
en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter (ADV) i
Sverige (Redovisas i bilaga 1).
Verksamheterna bedrivs med hjälp av stöd från Integrationsverket och
syftar till att motverka diskriminering i samhället. Utvärderingen har i
första hand ett resultatfokus, såtillvida att frågeställningar som rör
verksamheternas måluppfyllelse och mervärde behandlas. I
utvärderingen berörs dock även frågeområden som rör genomförande
och organisering, i syfte att skapa en bild av orsakerna bakom de
resultat som studeras.
Utvärderingen berör de riktlinjer och allmänna råd som formulerades
under 2005, då dessa är direktiv som antidiskrimineringsverksamheterna
i första hand arbetat mot.
Utvärderingen omfattar samtliga antidiskrimineringsverksamheter som
erhållit bidrag under perioden 31 januari 2003 till 31 januari 2005 och som
påbörjat sin verksamhet senast den 31 mars 2005. Det totala antalet
antidiskrimineringsverksamheter i utvärderingen uppgår till tretton
stycken. Det ska här nämnas att Lund samt Skellefteå inte ingår i den
telefontelefonenkät eller i det fallstudieurval som företagits.
Föreliggande rapport utgör slutrapporteringen av uppdraget. Resultaten
fokuserar fyra områden nämligen; från passiv till aktivt arbete med alla
diskrimineringsgrunder, tydligare fokus på det lokala och det regionala
plane, tydliggörande av Integrationsverkets och ombudsmännens roller och
tydligare och mer funktionell styrning från Integrationsverket. Inom ramen
för dessa områden lyfts följande synpunkter upp.


krav på ett aktivare arbete med andra diskrimineringsgrunder än
etnicitet och därigenom ett bredare samarbete med organisationer
som har kompetens inom dessa områden.



Integrationsverket borde tydligare uppmuntra ADV:ernas roll på
det lokala och regionala planet.
Antidiskrimineringsverksamheterna bör fortsättningsvis utvecklas
till ett komplement till ombudsmännen.



Integrationsverket bör uppmuntra medfinansiering men bör vara
försiktiga med att kräva medfinansiering av andra aktörer eftersom
det kan leda till en annan typ av beroendeställning.



Ramböll konstaterar att Integrationsverkets utvecklande roll inte
fungerat som avsett. Därför bör riktlinjerna göras tydligare
samtidigt som Integrationsverkets utvecklande roll förstärks.



Ett ytterligare resultat från utvärderingen är att Ombudsmännen i
fortsättningen ska fungera som ett kompetensutvecklande stöd till
personalen på antidiskrimineringsverksamheterna. Ramböll
föreslår att rollerna bör tydliggöras och att öronmärkta pengar ges
till de Ombudsmän som inte har detta idag.
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Vidare föreslår Ramböll tydligare riktlinjer för medelstilldelning
och en mer transparant process än vad som förekommit tidigare.



Ramböll menar också att Integrationsverkets utvecklande arbete
bör fokusera på hur antidiskrimineringsverksamheterna når sina
mål och inte på vilket sätt man uppnår dem. Dvs. ett fokus på
resultat snarare än metod. Mot bakgrund av detta föreslår Ramböll
att handläggarnas kompetens bör utvecklas och förbättras inom
områden som rör projektplanering samt mål och resultatstyrning.

Integrationsverket sammanfattande rekommendationer och bedömningar är
att
• Antidiskrimineringsverksamheter bör bredda sin verksamhet så att
den inte endast berör etnicitet. Framförallt bör arbetet med de fyra
diskrimineringsgrunderna bli mer aktivt, bl.a. genom tydligare
allmänna råd. Dessa bör utarbetas i samverkan med samtliga
ombudsmän.
• Antidiskrimineringsverksamheter som arbetar utifrån perspektivet
att samarbeta med olika aktörer på diskrimineringsarenan har en
större legitimitet och genomslag vilket är något som
Integrationsverket bör uppmuntra. Detta arbete bör på ett tydligare
sätt inrikta sig på det lokala och det regionala planet än vad som
genomförts tidigare.
• Det bör ske ett tydliggörande av Integrationsverkets och
ombudsmännens roller dels gentemot varandra men också i relation
till antidiskrimineringsverksamheterna.
• Integrationsverkets roll utvecklande roll bör stärkas samtidigt som
förordningen (SFS 2002:289) bör bli tydligare vad gäller den roll
Integrationsverket ska spela.
• Integrationsverket bör i sin styrning arbeta med de uppsatta mål
som finns för antidiskrimineringsverksamheterna vilket skulle
kunna underlätta fokuseringen i Integrationsverkets utvecklande
arbete och tydliggöra vad man har att förvänta sig i samarbetet. Det
bör dock ske på ett sådant sätt att detaljstyrning undviks så att idén
med antidiskrimineringsverksamheterna som fria och oberoende
aktörer inte urholkas.
• Integrationsverkets roll vad gäller stöd och rådgivning ska
utvecklas under 2007 bl.a. när det gäller områden som
projektplanering samt arbetet med antidiskrimineringsverksamheternas resultat och effekter.
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Bakgrund
Stödet till antidiskrimineringsverksamheterna initierades år 2002 som
ett led i regeringens strävan att bredda arbetet mot diskriminering i
Sverige, i synnerhet på den lokala nivån. Verksamheternas primära
syfte är att uppmärksamma och synliggöra olika former av
diskriminering samt sprida kunskap om till exempel gällande lagstiftning
och de rättsvårdande myndigheternas funktionssätt. I det regeringsbeslut
som ligger till grund för försöksverksamheten (N2001/11355/IM) anges
att verksamheterna i synnerhet kan utgöra ett mervärde i form av att
den praktiska och konkreta verksamheten bedrivs nära medborgarna,
vilket ger större möjligheter till personlig och muntlig rådgivning. På
detta sätt anses också bättre förutsättningar skapas för att individer som
drabbas av diskriminering får stöd.
Ett delsyfte med verksamheterna är att de ska utgöra ett stöd till de fyra
ombudsmännen, exempelvis genom att generera högre anmälningskvalitet
och/eller minskat antal anmälningar. Ombudsmännen har i sin tur en
rådgivande funktion, så till vida att de ska bistå verksamheterna med
stöd och utbildning.
Integrationsverket ansvarar för medelstilldelning av
antidiskrimineringsverksamheterna. Initialt disponerade Integrationsverket
fyra miljoner kronor i verksamhetsstöd, en summa som sedan dess
kontinuerligt ökat år för år då verksamheterna växt i såväl antal som
omfattning. För 2006 erhöll Integrationsverket totalt 14 miljoner
kronor.
Vid sidan om rollen som medelstilldelare har Integrationsverket liksom
ombudsmännen även en utvecklande funktion. Enligt bilagan till tidigare
nämnda regeringsbeslut (N2001/11355/IM), ska myndigheten bistå
verksamheterna med informations- och utbildningsinsatser samt rådgivning
i syfte att utveckla och förbättra deras arbete.
De slutsatser som Integrationsverket redovisar i föreliggande skrivelse
bygger på Rambölls slutrapport som lämnades till Integrationsverket maj
2006.
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Utvärderings- och gransknings uppdrag
Den nationella utvärderingen av de lokala
antidiskrimineringsverksamheterna definierades till två deluppdrag.
1) Ett första uppdrag där IMER Malmö högskola upphandlades för att
ta fram en lämplig utvärderingsdesign samt en övergripande
kartläggning av antidiskrimineringsverksamheterna. Förstudiens primära
syfte var att ge förslag på utvärderingsdesign/metod för fördjupat
utvärderingsarbete.
2) I en andra fas upphandlades Ramböll Management för att genomföra
föreslagen utvärderingsdesign och producera en slutrapport.

Metod och genomförande av slutrapport
Rambölls resultatutvärdering 2006 bygger på
 Enkätundersökningar bland samtliga berörda byråer.
 4 stycken fall studier med antidiskrimineringsverksamheter som
bedömts ha särskilt intresse
 Intervjuer med ombudsmännen och Integrationsverkets tjänstemän
 Dokumentationsgenomgång
Nedan redovisas Rambölls slutsatser samt Integrationsverkets
bedömningar.

Från passiv till aktivt arbete med alla
diskrimineringsgrunder
Sammanfattningsvis tycks antidiskrimineringsverksamheterna delvis nå
upp till att arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder som att arbeta
med både generella och individuella insatser.
Enligt Ramböll Managements bedömning bör verksamheterna även
fortsättningsvis arbeta med alla diskrimineringsgrunder. Ett samlat
diskrimineringsfokus underlättar inte endast vid hanteringen av individer
som kan vara diskriminerade på flera grunder, utan ligger också i linje med
tanken att erfarenheter rörande en diskrimineringsgrund i hög grad kan
överföras till arbetet med de andra grunderna. Arbetet bör dock tydligare
definieras utifrån ett aktivt perspektiv, så till vida att det inte bör räcka att
verksamheterna passivt välkomnar alla diskrimineringsgrunder eller
informerar om dem i broschyrer eller förtryckt informationsmaterial. I
dagsläget bedriver endast ett fåtal verksamheter arbetet med alla
diskrimineringsgrunderna från ett aktivt perspektiv.
Ramböll Management vill dock understryka att tydligare krav på aktivt
arbeta inte samtidigt bör medföra ett krav på att verksamheterna ska ha en
jämn ärendefördelning mellan de olika diskrimineringsgrunderna. Om
behovet av verksamheterna är större inom någon diskrimineringsgrund, så
att denna grund blir överrepresenterad i ärendehanteringen, bör detta inte
ses som ett problem så länge verksamheterna arbetar aktivt med att nå ut
till individer inom samtliga grunder i sina generella insatser.
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Integrationsverkets bedömning
Antidiskrimineringsverksamheterna har arbetat med generella såväl som
individuella insatser men vad som inte skett är ett aktivt arbete med
samtliga diskrimineringsgrunder. Antidiskrimineringsverksamheterna har
en övervikt av ärenden som berör etnicitet. Detta beror dels på att de som
besöker dem gör det mot bakgrund av diskriminering på etnisk grund men
också på grund av att ADV inte på ett tillfredställande sätt arbetar aktivt
med alla diskrimineringsgrunder. Exempelvis anser flera ADV att de
arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder när man välkomnar alla
människor oavsett diskrimineringsgrund samt nämner att man arbetar med
detta aktivt i olika broschyrer. Detta är inte tillräckligt.
Integrationsverket instämmer med Ramböll Management i att de lokala
antidiskrimineringsverksamheterna har ett fokus på etnicitet och att fler
diskrimineringsgrunder bör inkluderas på ett mer aktivt sätt, bl.a. genom
tydligare allmänna råd. Dessa bör utarbetas i samverkan med samtliga
ombudsmännen.
Ett sätt att bredda verksamheten är att i de allmänna råden tydligare
framhålla vikten av att bredda nätverket då utvärderingen visar att detta är
en framgångsfaktor för ADV:ernas möjligheter att aktivt bedriva ett arbete
med de fyra diskrimineringsgrunderna.

Tydligare fokus på det regionala och det lokala
planet
Behovet av samverkan mellan antidiskrimineringsverksamheterna i
detta avseende upplevs främst röra kunskaps- och erfarenhetsutbyte,
medan en grupp verksamheter menar att samverkan även bör användas
för att samordna och intensifiera opinionsbildning och lobbying på
nationell nivå. Det förefaller dock finnas svårigheter i att formalisera
samverkan, bland annat då verksamheterna skiljer sig relativt mycket
från varandra när det gäller innehåll och arbetsinriktning.
Antidiskrimineringsverksamheterna tycks även till stor del samverka
med andra aktörer. I stort sett samtliga verksamheter uppger att de
samverkar med andra intresseföreningar med koppling till mänskliga
rättigheter, i synnerhet till diskrimineringsgrunden etnicitet. Det råder
dock skilda åsikter kring vilka aktörer samverkan bör omfatta i övrigt.
Medan vissa verksamheter strävar efter att även bygga upp relationer
med de aktörer man vill påverka, önskar andra verksamheter arbeta så
självständigt som möjligt i förhållande till dessa aktörer.
De skilda perspektiven tycks till viss del också få konsekvenser för
verksamheternas förankring och legitimitet i lokalsamhället i stort. Av
fallstudierna framgår att verksamheterna med lägre förankring i första hand
arbetar mer självständigt, medan verksamheter vars förankring och
legitimitet ses som något större representerar ett mer alliansbetonat
perspektiv. Förutom dessa orsaker, förefaller också en sammanhållen och
professionell organisation samt tydlig information om den egna
verksamheten spela in.

Integrationsverkets bedömning
Integrationsverket menar att de lokala antidiskrimineringsverksamheterna bör fokusera sitt arbete på lokal och regional nivå och inte arbeta
med exempelvis opinionsbildning och lobbying. Vidare menar
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Integrationsverket mot bakgrund av utvärderingens resultat att
antidiskrimineringsverksamheter som fokuserar på samarbete med andra
aktörer på diskrimineringsarenan bör uppmuntras, d.v.s. det s.k.
alliansbyggande perspektivet. Detta perspektiv är av särskild vikt som ett
led i att stärka det aktiva arbetet med alla diskrimineringsgrunder. Vidare
har det också betydelse för att ge de olika antidiskrimineringsverksamheterna legitimitet i samhället.

Tydliggörande av Integrationsverkets och
Ombudsmännens roller
Majoriteten av antidiskrimineringsverksamheterna upplever att
riktlinjerna behöver bli tydligare och mer funktionella, medan
handläggarna över lag anser att de fungerar relativt bra. Till viss del kan
den splittrade åsiktsbilden också ha att göra med en bristande dialog
mellan Integrationsverket och antidiskrimineringsverksamheterna. Här
tycks det finnas ett behov av en utökad kontakt mellan parterna, inte
bara när det gäller rådgivning och stöd från Integrationsverkets sida utan
också rörande möjligheten att ge feedback och synpunkter i frågor som
verksamheterna upplever fungerar mindre bra.
För att Integrationsverkets utvecklande roll ska fungera bättre, menar
Ramböll Management att det är väsentligt att innehållet i denna roll
tydligare klargörs. Enligt utvärderarna bör rådgivningen i första hand ta sin
utgångspunkt i Integrationsverkets funktion som medelsfördelare, och
således i första hand kännetecknas av feedback rörande verksamheternas
övergripande utveckling och organisation. Frågor som rör innehållet i
verksamheternas operativa arbete bör däremot lämnas åt ombudsmännen.
När det gäller kontakten med ombudsmännen förefaller byråerna trots
begränsad kontakt generellt sett vara nöjda med relationen till
ombudsmännen. Bristerna i relationen till ombudsmännen gäller i första
hand rollerna, som upplevs som otydliga vilket gör det svårt för
byråerna att veta när de ska och när de bör kontakta ombudsmännen.
Verksamheterna efterlyser tydligare riktlinjer i detta avseende och vill
gärna att ombudsmännen ser verksamheterna som ett stöd i sitt arbete.
Byråerna vill ha mer kontakt med ombudsmännen men vill att det ske
genom att även ombudsmännen tar kontakt med dem.
Som ett resultat av att verksamheterna arbetar mer med etnisk
diskriminering har DO mer kontakt med dem än vad de andra
ombudsmännen har. DO har dessutom mer nytta av verksamheterna då de
arbetar mot samma riktning. De andra ombudsmännen ser gärna att
verksamheternas arbete i högre grad riktar sig mot alla
diskrimineringsgrunder men de påpekar också att den statliga
medelsfördelningen till de olika ombudsmännen ger skeva signaler.

Integrationsverkets bedömning
Integrationsverket instämmer i Rambölls synpunkter och framförallt bör
den oklarhet i förväntningar om vilket stöd man kan få från Integrationsverket redas ut. Detta innebär bl.a. att Integrationsverkets roll utvecklande
roll bör stärkas samtidigt som förordningen (SFS 2002:289) bör bli
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tydligare vad gäller den roll Integrationsverket ska spela. Verkets sätt att
styra bör förtydligas och olika kompetenshöjande insatser göras.
Ombudsmännen bör även i fortsättningen ge ett kompetensutvecklande
stöd till personalen på byråerna. Ramböll föreslår att rollerna bör
tydliggöras och att öronmärkta pengar ges till de ombudsmän som inte har
detta idag. Det ska dock påpekas att detta sker delvis redan idag då
Ombudsmännen har möjlighet att ansöka om medel för
kompetensutveckling av antidiskrimineringsverksamheterna.
Integrationsverket instämmer i Rambölls synpunkter om tydligare styrning
från regeringen för att tydligare markera de olika rollerna som gäller för
informationsutbyte och samarbete.
Vidare gör Integrationsverket bedömningen att ombudsmännen bör ges
tydliga uppdrag och återrapporteringskrav, angående stöd och samverkan, i
sina respektive regleringsbrev samt att de bör erhålla öronmärkta medel för
detta för att på så sätt tydligare kunna ge antidiskrimineringsverksamheterna ett fullgott stöd när det gäller alla diskrimineringsgrunder.

Tydligare och mer funktionell styrning
Riktlinjerna för antidiskrimineringsverksamheterna har nyligen skrivits om
och ändrats, vilket medför att de är mer övergripande och tydliga än
tidigare riktlinjer. Dock är de fortfarande relativt vaga vad gäller
målsättning och syfte med verksamheterna. Ramböll Management menar
att riktlinjerna från Integrationsverket kan utvecklas till att fokus i första
hand ligger på verksamheternas resultat och effekter, snarare än på deras
aktiviteter. Det bör även utarbetas tydliga råd för handläggning och
administration av byråerna, där en detaljstyrning klart bör undvikas. Alltför
detaljstyrande handläggning urholkar inte endast idén med
antidiskrimineringsverksamheterna som ideella, oberoende aktörer, utan
medför även att verksamheternas möjligheter till lokal anpassning och
flexibilitet går förlorad. Denna problematik har till viss del redan åtgärdats
i de Allmänna Råd från 2006, som ersätter 2005 års riktlinjer, då dessa
tillåter en större flexibilitet.
För att öka kontrollen över medelstilldelningen och säkerställa att
verksamheterna uppnår önskade resultat, rekommenderar Ramböll
Management att Integrationsverket i större utsträckning i stället använder
sig av mål- och resultatstyrning. Här kan och bör Integrationsverket vara en
rådgivare och stödfunktion till verksamheterna, inte i fråga om vilka mål,
utan hur målen sätts och följs upp. Detta kommer även att etablera en
tydligare medelsansökningsprocess än idag, med mer transparenta och
tydliga kriterier och målsättningar för byråerna. Dessa målsättningar bör
sedan följas upp löpande av verksamheterna själva samt av
Integrationsverket. Ramböll Management menar att handläggares
kompetens på Integrationsverket inom områdena projektplanering,
målformulering samt resultatstyrning bör stärkas genom en riktad
kompetensutvecklingsinsats.
Ramböll Management menar i likhet med Riksrevisionen även att rutiner
och bedömningskriterier för medelstilldelning bör bli tydligare, då det i
dagsläget förefaller finnas stora skillnader i hanteringen mellan olika
handläggare. De verksamheter som inte möter fastställda kriterier bör
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enligt Ramböll Management i ökad utsträckning dessutom mötas av tydliga
och konsekventa påföljder i form av minskad eller strypt medelstilldelning.
För att skapa förutsättningar för utveckling bör avslag dock innehålla
tydliga motiveringar, och allra helst föregås av en dialog mellan
Integrationsverket och verksamheten i fråga.
.

Integrationsverkets bedömning
Integrationsverket instämmer med Ramböll Management att ett tydligt
resultat- och effektfokus skulle kunna underlätta fokuseringen i
Integrationsverkets utvecklande arbete och tydliggöra vad man har att
förvänta sig i samarbetet och understryker i att det är av stor vikt att
undvika detaljstyrning. I relation till detta krävs en kompetenshöjning
generellt när det gäller Integrationsverkets arbete med att utveckla
antidiskrimineringsverksamheterna, särskilt då inom områden som
projektplanering samt när det gäller resultat och effekter.
När det gäller rutiner och bedömningar om medelstilldelning instämmer
Integrationsverket i Rambölls synpunkter och föreslagna ändringar i den
mån de inte redan är genomförda.
Bilagor
Bilaga 1 – Ramböll Managements slutrapport ”Utvärdering av lokala
antidiskrimineringsverksamheter” juni 2006.
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1. Inledning
Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en
utvärdering av lokal antidiskrimineringsverksamhet i Sverige.
Verksamheterna bedrivs med stöd från Integrationsverket och syftar till att
motverka diskriminering i samhället. Utvärderingen har i första hand ett
resultatfokus, såtillvida att frågeställningar som rör verksamheternas
måluppfyllelse och mervärde behandlas. I utvärderingen berörs dock även
frågeområden som gäller genomförande och organisering, i syfte att skapa
en bild av orsakerna bakom de resultat som studeras.
Utvärderingen omfattar samtliga antidiskrimineringsverksamheter som har
erhållit bidrag under perioden 31/1 2003 till 31/1 2005 och som påbörjat
sin verksamhet senast den 31/3 2005. Det totala antalet
antidiskrimineringsverksamheter i utvärderingen uppgår till tretton
stycken. Det ska dock redan här nämnas att verksamheterna i Lund och
Skellefteå inte ingår i den telefonenkät eller i det fallstudieurval som
företagits. Det beror på att utvärderarna inte har kunnat komma i kontakt
med verksamheten i Skellefteå, och att den i Lund inte beviljats fortsatt
stöd från Integrationsverket.
Föreliggande rapport utgör slutrapporteringen av uppdraget.

1.1 Bakgrund
Stödet till antidiskrimineringsverksamheterna initierades 2002 som ett led i
regeringens strävan att bredda arbetet mot diskriminering i Sverige, särskilt
på den lokala nivån. Verksamheternas primära syfte är att uppmärksamma
och synliggöra olika former av diskriminering samt sprida kunskap om till
exempel gällande lagstiftning och de rättsvårdande myndigheternas
funktionssätt. I det regeringsbeslut som ligger till grund för
försöksverksamheten (N2001/11355/IM) anges att verksamheterna i
synnerhet kan utgöra ett mervärde i form av att den praktiska och konkreta
verksamheten bedrivs nära medborgarna, vilket ger större möjligheter till
personlig och muntlig rådgivning. På detta sätt anses också bättre
förutsättningar skapas för att individer som drabbas av diskriminering får
stöd.
Ett delsyfte med verksamheterna är att de ska utgöra ett stöd till de fyra
Ombudsmännen, exempelvis genom att generera högre anmälningskvalitet
och/eller fler anmälningar. Ombudsmännen har i sin tur en rådgivande
funktion, såtillvida att de ska bistå verksamheterna med stöd och
utbildning.
Integrationsverket ansvarar för medeltilldelning av
antidiskrimineringsverksamheterna. Initialt disponerade Integrationsverket
fyra miljoner kronor i verksamhetsstöd, en summa som sedan dess ökat år
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för år då verksamheterna växt i såväl antal som omfattning. För 2006 erhöll
Integrationsverket totalt 14 miljoner kronor.
Vid sidan om rollen som medeltilldelare har Integrationsverket liksom
Ombudsmännen även en utvecklande funktion. Enligt bilagan till tidigare
nämnda regeringsbeslut (N2001/11355/IM) ska myndigheten bistå
verksamheterna med informations- och utbildningsinsatser samt rådgivning
i syfte att utveckla och förbättra arbetet.

1.2 Integrationsverkets riktlinjer
För att erhålla stöd från Integrationsverket måste den sökande
antidiskrimineringsverksamheten motsvara kraven i verkets riktlinjer.
Riktlinjerna, som till viss del vidareutvecklats under åren, har formulerats
med utgångspunkt i förordning 2002:989 om statligt stöd för verksamhet
som förebygger och motverkar diskriminering. I utvärderingen har
verksamheternas resultat och måluppfyllelse bedömts i relation till de
riktlinjer som formulerades under 2005, då det är dessa direktiv som
verksamheterna i första hand arbetat mot. Måluppfyllelsen har såldes inte
relaterats till de Allmänna Råd som Integrationsverket offentliggjorde i
april 2006.
I följande avsnitt beskrivs 2005 års riktlinjer lite närmare.

1.2.1 Organisation
Sökanden för verksamheten ska enligt riktlinjerna vara en ideell
organisation eller stiftelse. Verksamheten ska vidare bedrivas utan
vinstsyfte, till betydande del bygga på ideella insatser samt vara obunden
och opartisk.
Inom verksamheten ska det finnas personer som har kompetens för
samtliga diskrimineringsgrunder, antingen genom medlemmarna själva
eller genom det nätverk verksamheten ingår i. Personalen bör även ha god
administrativ förmåga. Tjänstetillsättningar bör föregås av ett öppet
rekryteringsförfarande.

1.2.2 Verksamhet
Enligt riktlinjerna ska antidiskrimineringsbyråerna förebygga och motverka
diskriminering inom samtliga fyra grunder i lagstiftningen, det vill säga
kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionshinder. Detta ska ske genom
en kombination av individuella och generella insatser. När det gäller de
individuella insatserna ska dessa utgöras av avgiftsfri rådgivning,
information och stöd till enskild om hur han eller hon kan tillvarata sina
rättigheter. De generella insatserna ska i sin tur utgöras av
opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän information,
stöd och rådgivning.
Vidare ställer riktlinjerna krav på att antidiskrimineringsbyråernas
verksamhet ska bedrivas utifrån tydliga mål och metoder samt ha en
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långsiktig inriktning. Byråerna ska också särskilt beakta genusperspektivet
oavsett diskrimineringsgrund.
Slutligen bör verksamheterna vara öppna för allmänheten minst fyra
timmar om dagen, måndag till fredag. Verksamheten ska löpande
dokumenteras på ett sådant sätt att den kan utvärderas.

1.2.3 Samverkan
Enligt riktlinjerna bör samverkan utvecklas så att fler personer får tillgång
till verksamheten samtidigt som högre kostnadseffektivitet uppnås. Ett
alternativ för att tillgodose behovet kan vara verksamhet i form av filial.
Riktlinjerna specificerar inte vilka aktörer samverkan bör omfatta mer
konkret. Som tidigare nämnts ska dock nätverket omfatta aktörer inom
samtliga diskrimineringsgrunder om de anställda själva saknar denna
kompetens.

1.3 Tidigare utvärderingar och rapporter om lokal
antidiskrimineringsverksamhet
För att få en bild av hur antidiskrimineringsverksamheterna fungerat
tidigare samt skapa en grund för den fortsatta analysen, har utvärderingens
inledande fas inkluderat en genomgång av tidigare utvärderingar och
rapporter.

1.3.1 Förstudie Utvärderingsdesign och inventering
Inför den utvärdering som föreliggande rapport är resultatet av, har Malmö
högskola på uppdrag av Integrationsverket genomfört en förstudie av de
lokala antidiskrimineringsverksamheterna. Förstudiens primära syfte var
att ge förslag på utvärderingsdesign/metod för fördjupat
utvärderingsarbete. Inom förstudiens tidsram har också en beskrivande
inventering av antidiskrimineringsverksamheterna företagits. Förstudien
har i denna utvärdering använts som stöd vid sammanställningen av
antidiskrimineringsverksamheternas organisation och verksamhet, men har
också utgjort en utgångspunkt vid valet av exempelvis fallstudier.

1.3.2 Utvärdering av lokal/regional
antidiskrimineringsverksamhet
Dokumentgenomgången av tidigare rapporter har också inkluderat den
utvärdering som Ramböll Management genomförde av lokal/regional
antidiskrimineringsverksamhet under 2003. I utvärderingen, som i första
hand byggde på dokumentstudier, konstaterades att verksamheterna i stor
utsträckning når upp till riktlinjen att verksamheten ska bedrivas av ideella
organisationer utan vinstsyfte. Måluppfyllelsen var dock något sämre vad
gäller kravet på att verksamheterna ska arbeta med samtliga
diskrimineringsgrunder, då i stort sett alla byråer hade en kraftig tonvikt på
etnicitet. Vidare konstaterades att verksamheterna uppvisade en relativt
stor splittring när det gäller hur man arbetade med diskriminering.
Splittringen gällde inte bara i vilken utsträckning verksamheterna
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fokuserade på generella eller individuella insatser, utan också hur långt
verksamheten drev ett ärende innan det lämnades över till Ombudsmännen.

1.3.3 Utvärdering av Integrationsverkets handläggning av
statsbidrag
Vid sidan av ovan nämnda rapporter, har Riksrevisionens utvärdering av
Integrationsverkets handläggning av statsbidrag (DNR 32-2005-640)
studerats. I utvärderingen, som offentliggjordes i februari 2006, konstateras
bland annat att Integrationsverket brister i rutiner för såväl handläggning
som uppföljning av statsbidragen. Riksrevisionen rekommenderar i
rapporten att sådana rutiner utvecklas för att minska risken för
godtycklighet och öka möjligheterna till styrning och kontroll

1.4 Disposition
Rapporten är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet berör utvärderingens
metod och frågeställningar. Här presenteras utvärderingens mer konkreta
syfte liksom de datainsamlingsmetoder som använts. Kapitel två berör
antidiskrimineringsbyråernas verksamhet med avseende på exempelvis
aktiviteter, arbetet med de fyra diskrimineringsgrunderna och uppföljning.
I det tredje och fjärde kapitlet behandlas byråernas organisation respektive
samverkan och nätverk. Därefter följer två kapitel som berör
försöksverksamhetens organisation på ett mer övergripande plan. Här
avhandlas relationen mellan verksamheterna och Integrationsverket,
respektive mellan verksamheterna och Ombudsmännen. Samtliga dessa
kapitel avslutas med ett kort analysavsnitt, där utvärderarnas slutsatser på
basis av tidigare resonemang i kapitlet presenteras. Rapporten i sin helhet
avslutas med ett sammanfattande slutsatskapitel, vilket också innehåller
rekommendationer för framtiden.
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2. Metod
Föreliggande kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av de
frågeställningar som utvärderingen syftat till att besvara. Därefter följer ett
avsnitt om datainsamlingsmetoder, vilka i utvärderingen bland annat
inkluderat intervjuer, fallstudier och dokumentstudier.

2.1 Frågeställningar
Utvärderingen fokuserar huvudsakligen på tre övergripande frågeområden.
Dessa presenteras mer i detalj nedan.

2.1.1 Beskrivning av antidiskrimineringsbyråernas
verksamhet och organisering
Det första frågeområdet är i första hand av deskriptiv karaktär, på så sätt att
verksamheternas organisation och insatser behandlas. Frågeområdet syftar
till att ge en överblick av hur verksamheterna är organiserade med
avseende på bland annat huvudmannaskap, kompetenser och aktiviteter,
men också i fråga om samverkan med andra aktörer.

2.1.2 Antidiskrimineringsbyråernas resultat och effekter i
relation till riktlinjerna (måluppfyllelse)
Frågeområde två berör verksamheternas resultat och effekter i förhållande
till Integrationsverkets riktlinjer. Här behandlas bland annat i vilken
utsträckning antidiskrimineringsverksamheterna fullföljt riktlinjerna i fråga
om att arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder och typer av insatser,
men också i vilken utsträckning den egna organisationen når upp till
riktlinjernas krav på ideellt arbete och huvudmannaskap. Detta
frågeområde berör även verksamheternas förankring och legitimitet i
lokalsamhället, då detta indirekt har betydelse för vilken genomslagskraft
verksamheterna har i fråga om exempelvis opinionsbildning.

2.1.3 Samarbetet och relationen mellan
antidiskrimineringsbyråerna och
Integrationsverket/Ombudsmännen
Detta frågeområde avser antidiskrimineringsverksamhetens övergripande
struktur genom att förhållandet mellan verksamheter och involverade
myndigheter diskuteras. Frågeområdet berör dels frågeställningar kring
Integrationsverkets roll som medeltilldelare och rådgivare, dels
verksamheternas mervärde i förhållande till Ombudsmännen samt hur
samarbetet dem emellan fungerar.

10

2.2 Datainsamling
I syfte att få en god och tillförlitlig helhetsbild av
antidiskrimineringsverksamheternas genomslag och effekter, har olika
datainsamlingsmetoder använts i utvärderingen. Dessa inkluderar bland
annat en telefonenkätundersökning, men också intervjuer, fallstudier och
dokumentstudier.

2.2.1 Dokumentstudier
Dokumentstudierna har främst fokuserat på projektdokumentation som
verksamhetsberättelser, mötesprotokoll, handlingsplaner och
seminarieanteckningar. Förteckning över genomgånget material återfinns i
Bilaga 6. För att säkerställa jämförbarhet mellan verksamheterna, har
studierna bedrivits med utgångspunkt i ett antal kategorier, såsom antal
anställda, aktiviteter, ekonomisk ställning etc. Matrisen, inklusive samtliga
uppgifter, presenteras i Bilaga 2.Då det står ingen uppgift innebär det att vi
inte kunnat få in uppgifterna ifrån Integrationsverket eller ifrån
verksamheterna. Uppgifterna som framkommit under dokumentstudierna
har validerats och kompletterats genom den telefonenkät som också
företagits. Kompletteringar av uppgifter har också genomförts direkt med
verksamheterna över telefon och/eller e-post i de fall där aktuell
dokumentation inte har kunnat erhållas från Integrationsverket.

2.2.2 Telefonenkät
Enkäten, som genomförts över telefon till alla antidiskrimineringsbyråer
som omfattas av utvärderingen, har bland annat behandlat frågor kring
byråernas verksamhet, målsättningar och relation till andra aktörer. Även
frågor kring byråernas uppfattning och tolkning av Integrationsverkets
riktlinjer har berörts. Majoriteten av frågorna har haft fasta svarsalternativ,
då ett delsyfte med telefonenkäten varit att skapa en tillförlitlig helhetsbild
av antidiskrimineringsverksamheterna. För att generera ett så fylligt
informationsunderlag som möjligt har en del av frågorna dock haft öppna
svarsalternativ där respondenten fått svara fritt på den aktuella frågan.
Telefonenkäten har besvarats av en anställd med verksamhetsansvar i
samtliga fall utom ett. Den anställde var i detta fall relativt nyanställd
varför telefonenkäten i stället besvarades av styrelsens ordförande.
Svarsfrekvensen uppgår till 92 procent, eftersom
antidiskrimineringsverksamheten i Skellefteå inte varit möjlig att komma i
kontakt med. Telefonenkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 4.

2.2.3 Fallstudier
Vid sidan om telefonenkäten har fallstudier av fyra verksamheter
företagits: Byrån mot diskriminering i Norrköping,
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan, Antidiskrimineringsbyrån i Umeå
och Västerbotten samt Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg. Fallstudierna
har syftat till att belysa skilda exempel på hur antidiskrimineringsarbete
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kan bedrivas lokalt. Mer specifikt har fallstudierna önskat belysa följande
fyra verksamhetskategorier:
En verksamhet som arbetar med alla fyra diskrimineringsgrunderna
(Norrköping)
En verksamhet som främst arbetar med en diskrimineringsgrund
(Göteborg)
En verksamhet som arbetar mycket med generella insatser som
opinionsbildning (Umeå)
En verksamhet som arbetar mycket med individuella insatser som
ärendehantering (Trollhättan)
Vid urvalet har hänsyn tagits till verksamheternas startår och finansiella
ställning för att även få en god ekonomisk och geografisk spridning.
Fallstudierna har genomförts på plats, där varje utvald verksamhet besökts
under en dag. Förutom en till två anställda har även minst två
samverkanspartners intervjuats, vanligtvis styrelsemedlemmar.
Intervjuerna har i första hand företagits som gruppintervjuer. Samtliga
intervjuer har varit semi-strukturerade. Detta innebär att de följt en
strukturerad frågeguide samtidigt som den intervjuade givits utrymme att
själv lyfta fram synpunkter som han/hon bedömt varit relevanta för
utvärderingen. Förteckning över genomförda intervjuer inom ramen för
fallstudierna återfinns i Bilaga 5.
Intervjuerna, liksom telefonenkäten, har främst berört frågor kring
organisation, samverkan med andra aktörer samt relationen till
Integrationsverket och Ombudsmännen. Även måluppfyllelse och
mervärde har studerats.
För att få en bild av verksamheternas förankring i lokalsamhället har tre
korta telefonintervjuer med lokala huvudaktörer dessutom genomförts för
varje fallstudie: en med lokaltidningen, en med kommunen och en med det
lokala facket. Intervjuerna har berört frågor som om och på vilket sätt
aktören känner till antidiskrimineringsverksamheten, hur pass förankrad
man tror verksamheten är i lokalsamhället i stort, samt i vilken utsträckning
man anser att verksamheten genererar ett mervärde. Det bör dock noteras
att undersökningen utgör ett stickprov och således inte kan sägas ge en
heltäckande bild av verksamheternas förankring i det lokala samhället.

2.2.4 Intervjuer med tjänstemän
I syfte att få en bild av antidiskrimineringsbyråernas verksamhet ur ett
bredare perspektiv, har totalt åtta intervjuer med tjänstemän företagits: fyra
med tjänstemän på Integrationsverket samt fyra med Ombudsmännen
(HomO, HO, DO och JämO). Intervjuerna har genomförts dels vid
personliga besök, dels över telefon. Liksom vid fallstudierna har samtliga
intervjuer varit semi-strukturerade.
Intervjuerna med tjänstemän på Integrationsverket har främst fokuserat på
frågor om betydelsen av verkets riktlinjer, exempelvis i relation till
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verksamheternas utformning och måluppfyllelse. Ett urval av frågor har
också berört hur Integrationsverket ser på sin egen roll i förhållande till
antidiskrimineringsbyråerna.
Intervjuerna med de fyra Ombudsmännen har framför allt kretsat kring
verksamheternas måluppfyllelse och mervärde. Även frågor kring
alternativa sätt att organisera antidiskrimineringsbyråerna har berörts.
Förteckning över genomförda intervjuer på tjänstemannanivå återfinns i
Bilaga 5.

2.2.5 Sökning på Internet
Vid sidan om ovan beskrivna datainsamlingsmetoder har även en sökning
av varje enskild antidiskrimineringsverksamhet genomförts på Internet.
Sökningen, som syftat till att skapa en uppfattning om verksamheternas
genomslagskraft, har dels företagits i de webbaserade artikelarkiven
tillhörande Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt elva lokaltidningar,
dels på Sveriges Radios och Sveriges Televisions hemsidor.
För att får en uppfattning om verksamheternas allmänna genomslag, har
också en sökning genomförts på Internet via sökmotorn www.google.se. I
denna sökning sorterades snarlika sidor bort för att undvika att exempelvis
verksamheternas hemsidor räknades mer än en gång. Eftersom
verksamheterna varit i gång olika länge, begränsades dessutom sökningen
till att endast omfatta sidor som uppdaterats under förra året. En liknande
avgränsning har dock inte kunnat göras för sökningarna i de lokala
tidningarnas artikelarkiv, eftersom typen av möjliga avgränsningar varierat
från lokaltidning till lokaltidning. Dessa sökningar har därför inkluderat
alla träffar i arkivet.
För de exakta sökorden för varje byrå jämte antalet träffar och namnen på
de lokala medierna, se Bilaga 7. Ramböll Management vill dock framhålla
att eftersom endast en lokaltidning i varje region inkluderats i
undersökningen, och då tidningarnas sökmotorer kan vara av skiftande
kvalitet, bör resultaten i första hand ses som en indikation på
verksamheternas genomslag, snarare än som ett heltäckande mått på detta.
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3. Verksamhet
I följande kapitel presenters antidiskrimineringsbyråernas verksamhet.
Kapitlet inleds med ett avsnitt om byråernas aktiviteter med avseende på
såväl generella som individuella insatser. Därefter följer tre avsnitt om
diskrimineringsgrunder, uppföljning respektive framtidsplaner. Kapitlet
avslutas med en sammanfattande del, vilken också innehåller en kort
delanalys.

3.1 Aktiviteter
Enligt 2005 års riktlinjer ska en antidiskrimineringsverksamhet arbeta med
såväl generella som individuella insatser mot diskriminering för att erhålla
statligt bidrag. De individuella insatserna ska i första hand utgöras av
avgiftsfri rådgivning samt information och stöd till enskild om hur han
eller hon kan ta tillvara sina rättigheter. De generella insatserna ska utgöras
av opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän
information, stöd och rådgivning.
Av telefonenkätundersökningen framgår att verksamheterna i stor
utsträckning förefaller uppfylla Integrationsverkets riktlinjer i detta
avseende, då samtliga antidiskrimineringsverksamheter anger att de arbetar
med såväl generella som individuella insatser. Resultatet bekräftas också
av den dokumentstudie av projektmaterial som genomförts, i vilken
samtliga verksamheter beskriver aktiviteter inom ramen för både generella
och individuella insatser.1

3.1.1 Individuella insatser
Av telefonenkäten framgår att individuella insatser av typen
ärendehantering upptar en relativt stor andel av verksamheternas arbetstid.
Totalt nio av elva verksamheter uppger här att de arbetar med denna typ av
insats i stor utsträckning.
I nedanstående diagram presenteras det totala antalet handlagda ärenden
för 2004 och 2005.2 Av diagrammet framgår att ärendemängden tydligt

1

I första hand verksamhetsberättelser för 2004 och i viss mån 2005.
Diagrammet bygger på verksamheternas egen statistik. I diagrammet har ej
statistik från Antidiskrimineringscenter Roma i Skellefteå,
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö och Antidiskrimineringsbyrån i Lund
inkluderats, då statistik ej kunnat fås från dessa verksamheter. För en fullständig
förteckning över antalet ärenden under 2004 och 2005 uppdelat på byrå, se Bilaga
2, matris över byråernas verksamhet.
2
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ökat från 2004 till 2005. En förklaring till denna ökning kan sannolikt vara
att verksamheter som nyligen startat upp blivit mer kända i det omgivande
samhället. En annan förklaring är förmodligen att en del verksamheter
etablerades under 2004, varför de inte varit verksamma under hela året och
således inte hunnit handlägga lika många ärenden. Oavsett orsakerna
bakom ökningen, tyder denna, liksom det stora totala antalet ärenden
överlag, på att antidiskrimineringsverksamheterna fyller en viktig funktion
i detta avseende.
Diagram 1. Totalt antal handlagda ärenden under 2004 och 2005
Antal
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Ärendeprocessen inleds vanligtvis med att den hjälpsökande personen
berättar om sina upplevelser, varefter de anställda på byrån gör en
bedömning av om det föreligger diskriminering eller inte. Om så är fallet,
tas kontakt med motparten i ärendet, för att denne ska få ge sin syn på
saken. Merparten av ärendena når ett avslut här, då de två parterna i denna
fas vanligtvis når någon form av samförstånd. I de fall de inte gör det, tar
verksamheterna i regel kontakt med relevant ombudsman. Då de flesta
ärenden gäller etnicitet, handlar det huvudsakligen om DO.

3.1.2 Generella insatser
I fråga om generella insatser, utgör framför allt opinionsbildning en stor
arbetspost. Totalt sex av elva byråer anger att de arbetar med denna
insatstyp i stor utsträckning. Exempel på opinionsbildande insatser är
medverkan på och arrangerande av temadagar Det kan vara Dagen mot
Diskriminering, situation testing som rör etnisk diskriminering i
restaurang- och krogbranschen, genomförande av enkätundersökningar om
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exempelvis förekomsten av upplevd diskriminering samt öppna hus för
allmänheten.3
Flertalet byråer arbetar också med extern- och internutbildning i relativt
hög grad. Totalt nio verksamheter anger i telefonenkäten att de arbetar med
detta slags insatser i stor eller ganska stor utsträckning. I nedanstående
diagram presenteras det totala antalet genomförda externa respektive
interna utbildningar/föreläsningar under 2004 och 2005.4 Som framgår av
detta diagram, har framför allt antalet externa utbildningar/föreläsningar
ökat markant under år 2005. Liksom i fråga om ärendehanteringen, beror
detta sannolikt på att nyligen öppnade verksamheter blivit mer kända i det
omgivande samhället, men också att en del av verksamheterna inte varit
verksamma under hela 2004. Det ger naturligt en lägre
föreläsningsfrekvens.
Diagram 2. Antalet externa respektive interna
utbildningar/föreläsningar under 2004 och 2005
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För en mer utförlig förteckning av exempel på informations- och
opinionsbildande aktiviteter fördelat på byrå, se Bilaga 2, matris över byråernas
verksamhet.
4
Diagrammet bygger på verksamheternas egen statistik. I diagrammet har ej
statistik från Antidiskrimineringscenter Roma i Skellefteå,
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö och Antidiskrimineringsbyrån i Lund
inkluderats, då statistik ej kunnat fås från dessa verksamheter. Inte heller
Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg ingår, då uppgifter saknas för 2004. För
en fullständig förteckning över genomförda utbildningar/föreläsningar under 2004
och 2005 uppdelat på byrå, se Bilaga 2, matris över byråernas verksamhet.
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Som exempel på externutbildning kan utbildning i
diskrimineringslagstiftning för fackförbund, kommun och myndigheter
nämnas. Ett flertal verksamheter föreläser också regelbundet om
diskriminering och mänskliga rättigheter på gymnasieskolor och
högskolor/universitet. I fråga om verksamheternas internutbildning,
handlar denna i många fall om att fördjupa de anställdas kunskaper om
diskrimineringslagstiftningen. I ett antal fall har de anställda också
genomgått utbildning i mänskliga rättigheter och bemötandefrågor.
Av telefonenkäten framgår att byråerna i första hand väljer aktiviteter
utifrån behovet i regionen. Även tillgänglig kompetens hos personalen
samt Integrationsverkets riktlinjer har haft betydelse för vilka aktiviteter
verksamheterna valt att fokusera på. Andra påverkansfaktorer är intresset
hos personalen samt tillgången till relevanta samarbetspartners. Till viss
del spelar även ärendefrekvensen in, såtillvida att en byrå menar att en
minskad ärendefrekvens resulterar i att mer tid kan läggas på
opinionsbildning och vice versa.
Överlag förefaller flertalet antidiskrimineringsverksamheter nöjda med att
arbeta med en kombination av generella och individuella insatser. Flera
lyfter i telefonenkäten fram åsikten att ett effektivt
antidiskrimineringsarbete inte kan bedrivas utan att omfatta förebyggande
insatser där fokus riktas mot aktörer som kan diskriminera i framtiden.
Även vikten av stödjande insatser, där fokus riktas mot individer som redan
blivit diskriminerade sedan tidigare, betonas . Kombinationen av generella
och individuella insatser är önskvärd inte bara för att kunna motverka
diskriminering i stort, utan efterfrågas också eftersom de två insatstyperna
upplevs förstärka varandra. Generella insatser som opinionsbildning gör
fler människor uppmärksamma på att verksamheten finns, vilket ökar
antalet ärenden. Samtidigt ger ärendehanteringen en fingervisning om vilka
områden opinionsbildningen bör fokusera på i framtiden.
Även om majoriteten av verksamheterna anser att en kombination av
generella och individuella insatser är nödvändig, råder det dock till viss del
delade meningar om vilken insatstyp som
antidiskrimineringsverksamheterna huvudsakligen bör fokusera på. Ett
antal verksamheter menar att fokus främst bör ligga på generella
förebyggande insatser, eftersom det är genom dessa som diskriminering
minskar i ett längre perspektiv. Andra menar att byråerna främst bör
koncentrera sig på att hjälpa individer som redan blivit diskriminerade.
Detta få man menar att det är genom att fokusera på individuella insatser
som antidiskrimineringsverksamheterna främst kan en insats i
antidiskrimineringsarbetet, eftersom det i stor utsträckning redan finns
aktörer som arbetar med generella insatser som opinionsbildning etc.
3.1.2.1 Genomslag i media
Det är dock av intresse i sammanhanget att inte enbart studera i vilken
utsträckning antidiskrimineringsverksamheterna arbetar med generella
insatser. För att kunna göra en bedömning av huruvida verksamheterna
utgör ett mervärde inom området är det även intressant att undersöka vilket
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genomslag dessa insatser har. En metod för att mäta genomslagskraften hos
i första hand verksamheternas opinionsbildande aktiviteter är att studera
vilket genomslag verksamheterna har i media.
I nedanstående avsnitt redovisas antalet artiklar som verksamheterna
omnämns i vid sökning i de webbaserade artikelarkiven tillhörande Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet samt lokalpress. I tabellen presenteras även
antalet elektroniska sökträffar för Sveriges Radio och Sveriges Television.
För att få en uppfattning om verksamheternas allmänna genomslagskraft
redogörs dessutom för antalet sökträffar på sökmotorn www.google.se. En
mer utökad version av tabellen, i vilken även sökord för varje verksamhet
ingår, återfinns i Bilaga 7.
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Tabell 1. Företeckning över antal sökträffar på Internet
ADV

Antal
träffar
google

Antidiskrimineringsbyrån i
Göteborg
Antidiskrimineringsbyrån i
Helsingborg
Forum för lika rättigheter
Antidiskrimineringsbyrån i
Malmö
Byrån mot diskriminering i
Norrköping
Antidiskrimineringsbyrån i
Stockholm
Antidiskrimineringsbyrån i
Stockholm Syd
Antidiskrimineringscenter
Roma i Skellefteå
Antidiskrimineringsbyrån i
Sundsvall
Antidiskrimineringsbyrån i
Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån i
Umeå och Västerbotten
Örebro rättighetscenter mot
diskriminering

46

Antal
träffar
lokalpress
Göteborgs Posten 7

Antal
träffar
SvD

Antal
träffar
DN

Antal
träffar
SR

Antal
träffar
SVT

3

0

7

2

Helsingborgs
Dagblad
Metro
Sydsvenskan

1

0

0

0

0

0
7

0
2

0
0

0
0

0
0

49

1

0

4

0

20

Norrköpings
Tidningar
Metro

0

2

1

0

0

10

Metro

0

0

0

0

0

26

Norra
Västerbotten
Sundsvalls
Tidning
Ttela

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

1

5

1

0

0

2

0

22
12
75
109

8
67
110
25

Lokalpress

Västerbottens
11
Folkblad
Nerikes Allehanda 0

Som framgår av tabellen råder det viss spridning mellan verksamheterna
när det gäller hur många träffar varje sökning resulterat i. Flest träffar
överlag har Antidiskrimineringsbyrån i Umeå och Västerbotten, som
omnämns i samtliga de medier som undersökningen omfattar. Även
Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg uppvisar ett förhållandevis brett
genomslag, då denna verksamhet figurerar i alla medier utom DN. Byrån
mot diskriminering i Norrköping uppvisar dock tydligt störst genomslag i
lokala medier med 49 träffar. Det kan jämföras med de 11 träffar som
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå, det vill säga verksamheten på andra
plats, uppvisar. Byrån mot diskriminering i Norrköping tillhör också
tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån i Umeå och Västerbotten den
verksamhet som fått flest sökträffar på Internet överlag, med frekvenser på
109 respektive 110 träffar. Minst medialt genomslag, i betydelsen antal
sökträffar, uppvisar Forum för lika rättigheter i Kista och
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, med en frekvens på 0 träffar
inom samtliga medier, förutom google-sökningen.
Skillnaderna mellan de verksamheter som uppvisar ett stort respektive lågt
antal sökträffar, förefaller delvis bottna i hur länge verksamheten i fråga
varit öppen. Samtliga de tre verksamheter som uppvisar en hög
sökfrekvens har varit i gång i sex år eller mer (Antidiskrimineringsbyrån i
Umeå och Västerbotten respektive i Göteborg grundades båda år 1999
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medan Byrån mot diskriminering startade år 2000). Detta kan jämföras
med de verksamheter som uppvisar lägst antal sökträffar. De har bara varit
aktiva ett till två år (Forum för lika rättigheter öppnade 2004 och
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd år 2005). Hur länge
verksamheterna varit aktiva har självklart ett samband med hur många
artiklar de hunnit figurera i, men påverkar också hur väl journalisten i fråga
känner till verksamheten och således hur benägen han eller hon är att
skriva om den.
Vid en jämförelse mellan verksamheterna framstår också
ärendehanteringen som en viktig faktor bakom skillnaderna i antalet
sökträffar, åtminstone på nationell nivå. En stor andel av de sökträffar som
rör Antidiskrimineringsbyrån i Umeå respektive Göteborg handlar om ett
enskilt ärende som byrån drivit. För Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg
utgörs detta ärende till stor del av ett uppmärksammat fall av etnisk
diskriminering i en lokal ICA-affär, medan byrån i Umeå i stor
utsträckning uppmärksammas för ett ärende om slöjförbud i en skola.
På den nationella nivån förefaller även verksamheternas genomslagskraft
hänga samman med en mer abstrakt, men inte desto mindre betydande
påverkansfaktor, nämligen synen på det egna uppdraget. Som diskuteras
närmare i kapitel 5.2 (Samverkan med andra aktörer) och kapitel 6
(Relationen mellan verksamheterna och Integrationsverket), kan
antidiskrimineringsverksamheterna delas in i två grupper: alliansbyggare
respektive murbräcka. Företrädare för det alliansbyggande synsättet, som
verksamheterna i Norrköping och Trollhättan, menar att de bör sträva efter
samarbete och dialog med andra aktörer på diskrimineringsarenan.
Representanter för det motstående perspektivet, som i Umeå och Göteborg,
menar att antidiskrimineringsverksamheterna i stället bör positionera sig
som en oberoende murbräcka visavi dessa aktörer.
I enlighet med det sistnämnda perspektivets logik, handlar en stor del av
framför allt Göteborgs nationella sökträffar om kommentarer kring andra
nationella aktörer. Flertalet av byråns sökträffar rör exempelvis kritiska
uttalanden av styrelsens ordförande om Centrum Mot Rasism. Bland
sökträffarna återfinns även kommentarer till Ombudsmännens statistik från
2004 som byrån ställer sig kritisk till då man anser att den ger en
missvisande bild av verkligheten. Företrädare för det alliansbyggande
synsättet får av naturliga skäl inte lika stor medial uppmärksamhet, då
deras åsikter sannolikt inte har samma mediala värde.
Det ska dock noteras att de två perspektiven inte förefaller ha någon
betydelse för i vilken utsträckning verksamheterna skriver debattartiklar
överlag. På samma sätt som en betydande andel av sökträffarna för
antidiskrimineringsbyråerna i Göteborg och Umeå rör debattinlägg, handlar
också ett stort antal av Byrån mot diskriminering i Norrköpings sökträffar
om debattartiklar, även om dessa i första hand är lokala. I detta avseende
förefaller byråernas genomslagskraft i medierna till stor del handla om rent
intresse, där vissa väljer att delvis bedriva medial opinionsbildning, medan
andra i stället koncentrerar sig på andra typer av informationsspridning,
såsom föreläsningar och utbildningar.
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Verksamheternas mediala genomslag är i slutänden emellertid mindre
intressant om det inte sätts i relation till kvaliteten på verksamheternas
arbete. Är det bra med ett stort massmedialt genomslag och är de
verksamheter som uppvisar ett mindre sådant sämre?
Med utgångspunkt i att en framgångsfaktor för
antidiskrimineringsbyråernas verksamhet är hur pass välkända de är i det
omgivande samhället, bör svaret på den första frågan delvis vara ja. Stor
medial uppmärksamhet är överlag att se som positiv, då den gör såväl
andra aktörer som enskilda individer uppmärksamma på att verksamheten
existerar. Sannolikt kan inte minst ärendetillströmningen öka. För att det
mediala genomslaget ska vara fruktbart i ett längre perspektiv krävs dock
att verksamheten samtidigt betraktas som seriös . En låg grad av legitimitet
tenderar inte bara att medföra att färre diskriminerade individer besöker
verksamheten, utan också att opinionsbildande inlägg som debattartiklar
får mindre effekt. Ur detta perspektiv bör således resultaten behandlas med
viss försiktighet. Stor medial uppmärksamhet är positiv men når egentligen
endast full effekt om verksamheten samtidigt uppfattas som seriös av det
omgivande samhället.
Enligt samma logik innebär ett mindre medialt genomslag inte automatiskt
att verksamheten har lyckats sämre än de med ett större genomslag. Att
uppmärksammas i media är endast ett sätt att påverka och informera det
omgivande samhället. Vid sidan om denna metod finns även riktade, mer
direkta informationsinsatser till de målgrupper verksamheten önskar nå,
exempelvis föreläsningar, informationsmöten eller annonsering. Liksom
tidigare är den springande punkten i bedömningen av verksamheternas
effektivitet i stället att verksamheten har en hög grad av legitimitet i det
omgivande samhället, eftersom det egentligen är först då som
informations- och opinionsbildande insatser, oavsett typ, når sitt fulla
genomslag.

4.2 Diskrimineringsgrunder
Enligt Integrationsverkets riktlinjer ska antidiskrimineringsverksamheterna
arbeta med samtliga fyra diskrimineringsgrunder för att erhålla statligt
bidrag. En implikation på hur väl denna riktlinje följs, kan verksamheternas
ärendehantering fördelad utifrån diskrimineringsgrund vara. Nedan
presenteras därför ett diagram över verksamheternas totala antal handlagda
ärenden, fördelade på diskrimineringsgrund för 2005 och 2004.5

5

Diagrammet bygger på verksamheternas egen statistik. I diagrammet har ej
statistik från Antidiskrimineringscenter Roma i Skellefteå,
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Diagram 3. Andel ärenden fördelade på diskrimineringsgrund och år
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Som framgår av diagrammet dominerar diskrimineringsgrunden etnicitet
stort. I stort sett samtliga verksamheter har dessutom en försvinnande liten
andel ärenden som rör sexuell läggning, vilket innebär att denna
diskrimineringsgrund knappt kan sägas förekomma i ärendehanteringen.
Av diagrammet framgår också att den genomsnittliga ärendefördelningen
utifrån diskrimineringsgrund ser relativt likartad ut för 2004 och 2005. Det
går dock att urskilja en liten förändring, såtillvida att
diskrimineringsgrunden funktionshinder ökat något medan
diskrimineringsgrunden etnicitet minskat.
Av betydelse i sammanhanget är dock inte den skeva ärendefördelningen i
sig, utan vilka implikationer denna har för riktlinjen om att arbeta med
samtliga diskrimineringsgrunder. Innebär övervikten på ärenden inom
diskrimineringsgrunden etnicitet att verksamheterna inte når upp till denna
målsättning?

Antidiskrimineringsbyrån i Lund och Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
inkluderats, då statistik ej kunnat fås från dessa verksamheter. För en fullständig
förteckning över antalet ärenden uppdelat per byrå, se Bilaga 2, matris över
byråernas verksamhet.
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Med stöd av intervjuer med såväl Ombudsmännen som verksamheterna
själva, förefaller svaret på denna fråga delvis vara nej. En skev
ärendehantering bottnar inte enbart i hur verksamheterna själva arbetar
med de fyra diskrimineringsgrunderna, utan beror också på andra,
omgivande faktorer som verksamheterna inte kan styra över. En sådan
faktor förefaller behovet av verksamheterna vara, som av såväl byråer som
Ombudsmän upplevs vara störst bland etniskt diskriminerade individer, då
de i högre utsträckning saknar andra aktörer att vända sig till. Ett antal
byråer upplever också valet av medelfördelare som en orsak till den skeva
ärendefördelningen. Risken är nämligen att Integrationsverket sänder
signaler om att antidiskrimineringsverksamheterna främst sysslar med
diskriminering på grund av etnicitet, vilket kan leda till att personer som
blivit diskriminerade på andra grunder vänder sig någon annanstans.
Verksamheternas ärendefördelning påverkas emellertid inte endast av
omgivande faktorer, utan också av i vilken utsträckning verksamheterna
själva aktivt uppmärksammar och informerar om varje
diskrimineringsgrund. För att få en uppskattning av verksamheternas
generella diskrimineringsfokus, och således i vilken utsträckning de når
upp till riktlinjen om att arbeta med alla fyra grunder, presenteras i
nedanstående diagram en fördelning av verksamheterna med avseende på
andelen ärenden de handlagt inom diskrimineringsgrunden etnicitet under
2005.6

6

Diagrammet bygger på verksamheternas egen statistik. I diagrammet har ej
statistik från Antidiskrimineringscenter Roma i Skellefteå,
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö och Antidiskrimineringsbyrån i Lund
inkluderats, då statistik ej kunnat fås från dessa verksamheter. För en fullständig
förteckning över ärendefördelningen uppdelat på byrå, se Bilaga 2, matris över
byråernas verksamhet. I diagrammet är ärenden som rör diskriminering på grund
av religion inkluderade i diskrimineringsgrunden etnicitet.
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Diagram 4. Verksamheterna fördelade på andelen handlagda
ärenden inom diskrimineringsgrunden etnicitet under 2005
Antal
verksamheter
5
4
3
2
1
0
70 procent eller
mindre

71-80 procent

81-90 procent

91 procent eller mer

Som framgår av diagrammet har verksamheterna en relativt ojämn
ärendefördelning, på så sätt att andelen ärenden inom
diskrimineringsgrunden etnicitet skiljer sig relativt mycket verksamheterna
emellan. Lägst andel har verksamheten med en etnictetsandel på 70 procent
eller mindre, vilket kan jämföras med de tre verksamheter som uppvisar en
etnicitetsandel på 91 procent eller mer. Av detta faktum kan en försiktig
slutsats således vara att verksamheternas etnicitetsfokus inte enbart beror
på yttre faktorer, då verksamheterna enligt denna logik borde ha ungefär
lika stor andel ärenden inom etnicitet. Den beror sannolikt till viss del
också på att ett antal verksamheter fokuserar mer på
diskrimineringsgrunden etnicitet även i sina opinionsbildade insatser Det
gör att de i detta avseende inte fullt når upp till riktlinjen att arbeta med
samtliga diskrimineringsgrunder.
Oavsett i vilken utsträckning verksamheterna arbetar med de fyra
diskrimineringsgrunderna är dock majoriteten positiv till att ha en samlad
diskrimineringsfokus även i framtiden, såtillvida att nio av elva
verksamheter vill ha kvar nuvarande system. Fördelarna med att samla de
fyra diskrimineringsgrunderna anges bland annat vara att det på så sätt blir
lättare att bemöta personer som är diskriminerade på flera grunder. Flera
verksamheter menar också att diskriminering, oavsett grund, bygger på
samma typ av strukturer, varför kunskap om en diskrimineringsgrund kan
användas för att arbeta med en annan. Enligt en byrå ger
antidiskrimineringsverksamheternas samlade diskrimineringsfokus även ett
mervärde i förhållande till andra aktörer inom området, eftersom de flesta
etablerade aktörer arbetar med diskrimineringsgrunderna var för sig.
De verksamheter som är mer skeptiskt inställda till en samlad
diskrimineringsfokus, anger bland annat tids- och resurstillgången som en
nackdel, då det kan vara svårt att arbeta med samtliga grunder på ett
fokuserat sätt. En av byråerna menar vidare att behovet av
antidiskrimineringsverksamheterna är störst hos personer som är
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diskriminerade på grund av etnicitet, eftersom det till stor del saknas andra
aktörer som arbetar med denna diskrimineringsgrund.
Antidiskrimineringsverksamheterna fick i telefonenkäten även besvara
frågan huruvida de anser att det finns behov av att arbeta med fler
diskrimineringsgrunder än de fyra som finns i lagstiftningen. En klar
majoritet av de tillfrågade verksamheterna (tio av elva) svarade jakande på
denna fråga. I stort sett samtliga uppgav ålder som en sådan
diskrimineringsgrund. Vid ett införande av ålder som diskrimineringsgrund
i lagstiftningen, kan verksamheterna således komma att inneha en särskilt
viktig funktion både i fråga om ärendehantering och informationsspridning,
då det idag till stor del saknas aktörer inom detta diskrimineringsområde. I
ett antal telefonenkäter uppgavs även övervikt och social (klassbaserad)
diskriminering.

4.3 Uppföljning
Av telefonenkätundersökningen framgår att alla
antidiskrimineringsverksamheter genomför uppföljning av verksamheten.
Uppföljningen omfattar i samtliga fall löpande dokumentation av antal
ärenden samt vad ärendet handlar om. Nio av elva verksamheter följer även
upp vad som händer med ett ärende om detta går vidare till exempelvis
Ombudsmännen. Vid sidan av dessa områden genomför ett fåtal
verksamheter också uppföljningar av projektverksamhet och aktiviteter.
I stort sett samtliga verksamheter har en pappersbaserad uppföljning, där
information om ärenden i första hand förs in i ett förtryckt ärendeformulär.
Flera verksamheter efterlyser dock ett mer avancerat uppföljningssystem,
med möjlighet att föra in och sammanställa information om ärenden
elektroniskt. Ett dylikt uppföljningssystem skulle inte bara minska de
administrativa kostnaderna, utan betraktas också som en fördel ur ett
jämförande perspektiv. En enhetlig uppföljningsprocedur skulle även
möjliggöra mer avancerade och tillförlitliga jämförelser mellan
verksamheterna.
Uppföljningen används bland annat till sammanställningen av
verksamhetsberättelserna som antidiskrimineringsverksamheterna skickar
in till Integrationsverket i slutet av året. Samtliga verksamheter uppger
dessutom att de använder uppföljningen för att utveckla den egna
verksamheten. Tre av elva verksamheter använder även
uppföljningsunderlaget i utformandet av informationsmaterial till
allmänheten.
De flesta verksamheter anser att informationen från Integrationsverket som
tar upp vad återrapportering och uppföljning ska innehålla är tillräckligt
tydliga. Åtta av elva verksamheter anser detta i stor eller ganska stor
utsträckning. Ett fåtal handläggare på Integrationsverket upplever dock att
verksamheternas återrapportering skiljer sig relativt mycket från varandra i
fråga om såväl utformning som innehåll, vilket kan göra det svårt att
jämföra verksamheterna med varandra.
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4.4 Framtiden
För att skapa en bild av vilka insatsområden och frågeställningar som
antidiskrimineringsverksamheterna vill arbeta med i framtiden, ombads de
beskriva sina framtidsplaner. Ett flertal verksamheter uppger att de vill
arbeta mer mot näringsliv och arbetsgivare, då en stor andel av
diskrimineringen sker på arbetsmarknaden samtidigt som aktörerna inom
detta område ofta saknar kunskap kring denna typ av frågor. Ett antal
verksamheter anger också att de vill vidareutveckla sitt arbete avseende
attityder och bemötande, exempelvis vad gäller människor med
funktionshinder eller avvikande sexuell läggning. Många verksamheter vill
dessutom satsa mer tid och resurser på marknadsföring och information om
den egna verksamheten. Satsningen ses inte enbart som viktig för att kunna
nå ut till fler individer som blivit diskriminerade, utan eftersträvas också
som ett led i att öka anseendet och legitimiteten hos andra lokala aktörer.

4.5 Delslutsats
Sammanfattningsvis tycks antidiskrimineringsverksamheterna i någon
bemärkelse nå upp till såväl riktlinjen om att arbeta med samtliga
diskrimineringsgrunder som riktlinjen om att arbeta med både generella
och individuella insatser. Samtliga verksamheter förefaller också tycka att
nuvarande ordning fungerar bra, på så sätt att ingen verksamhet önskar
arbeta med enbart en diskrimineringsgrund eller insatstyp. Det går däremot
ett urskilja en relativt splittrad syn när det gäller i vilken utsträckning
verksamheterna arbetar med de olika diskrimineringsgrunderna och
insatstyperna. Medan vissa antidiskrimineringsverksamheter främst
fokuserar på etnicitet, strävar andra efter att lyfta fram de fyra
diskrimineringsgrunderna lika mycket. På samma sätt anser ett antal
verksamheter att arbetet främst bör inriktas mot individuell
ärendehantering, medan andra prioriterar generella insatser såsom
opinionsbildning.
Enligt Ramböll Managements bedömning bör verksamheterna även
fortsättningsvis arbeta med alla diskrimineringsgrunder. Ett samlat
diskrimineringsfokus underlättar inte bara vid hanteringen av individer som
kan vara diskriminerade på flera grunder, utan ligger också i linje med
tanken att erfarenheter rörande en diskrimineringsgrund i hög grad kan
överföras till arbetet med de andra grunderna. Arbetet bör dock tydligare
definieras utifrån ett aktivt perspektiv, såtillvida att det inte bör räcka att
verksamheterna passivt välkomnar alla diskrimineringsgrunder eller
informerar om dem i broschyrer eller förtryckt informationsmaterial. I
dagsläget bedriver endast ett fåtal verksamheter arbetet med
diskrimineringsgrunderna från ett aktivt perspektiv.
Ramböll Management vill dock understyrka att tydligare krav på aktivt
arbete inte samtidigt bör medföra ett krav på att verksamheterna ska ha en
jämn ärendefördelning mellan de olika diskrimineringsgrunderna. Om
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behovet av verksamheterna är större inom någon diskrimineringsgrund, så
att denna grund blir överrepresenterad i ärendehanteringen, bör detta inte
uppfattas som ett problem så länge verksamheterna arbetar aktivt med att
nå ut till individer inom samtliga grunder i sina generella insatser.
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4. Organisation
I följande kapitel presenteras antidiskrimineringsbyråernas organisation.
Inledningsvis följer en redogörelse för tre olika organisationsstrukturer som
kunnat utkristalliseras utifrån de dokument som vi studerat.7Därefter följer
två avsnitt som behandlar byråernas kompetens respektive relationen
mellan anställda och volontärer. Kapitlet avslutas med en kortfattad
delanalys.

4.1 Organisationsstrukturer
Enligt Integrationsverkets riktlinjer ska antidiskrimineringsverksamheterna
bedrivas utan vinstsyfte samt till betydande del bygga på ideella insatser.
För att verksamheterna ska beviljas statligt stöd ska huvudman för
verksamheterna utgöras av ideella organisationer vilkas medlemmar i
högre grad än andra omfattas av de fyra diskrimineringsgrunderna, eller
aktivt stödjas av nätverk som omfattar sådana organisationer. Samtliga
verksamheter anger i den telefonenkät som genomförts att de är ideella
organisationer som drivs genom ideella insatser. Det är dock möjligt att
urskilja tre olika organiseringsformer för ideellt arbete utifrån
verksamhetsberättelser och handlingsplaner. De tre olika
organisationstyperna är följande:
Paraplyorganisation
Enskilda medlemmar
Egen huvudman
I nedanstående avsnitt presenteras dessa tre organisationstyper vidare.

4.1.1 Paraplyorganisation
I majoriteten av verksamheterna (nio av tretton: här räknas Lund och
Skellefteå med eftersom informationen är hämtad från dokument och
tidigare studier), innehas huvudmannaskapet av en paraplyorganisation,
som består av ett antal enskilda föreningar och organisationer.

7

De dokument som vi hänvisar till är i första hand byråernas
verksamhetsberättelser för 2005 som skickats in till Integrationsverket i samband
med bidragsansökningar för 2006. Dock saknade vi verksamhetsberättelser från
Skellefteå och Trollhättan och har därför inhämtat information om verksamheten i
Trollhättan via verksamhetsplanen för 2006. Information om verksamheten i
Skellefteå har i första hand hämtats från förstudien. Fullständig lista över vilka
dokument som studerats finns i Bilaga 6.
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Huvudman
Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Ideell Styrelse

Anställda

Denna typ av organisation finns exempelvis i Trollhättan, Kista och
Stockholm. Dessa organisationer anges som medlemsorganisationer och
finns representerade i byråerna via verksamheternas styrelse. Alltså består
verksamheternas styrelser vanligtvis av personer som valts in av
medlemmar på årsmöten och dylikt från de olika medlemsorganisationerna.
De verksamheter som styrs som ett projekt inom huvudmannens ordinarie
verksamhet består av både medlemsorganisationer och enskilda
medlemmar. Styrelserna arbetar ideellt och leder verksamheternas arbete.
Det operativa arbetet som gäller ärendehantering och dokumentering sköts
oftast av anställd personal. De ideella insatserna brukar vanligtvis inriktas
på det informativa och opinionsbildande arbetet, men det förekommer
också att de hjälper till med individärenden.

4.1.2 Enskilda medlemmar
Verksamheterna i Lund, Malmö och Skellefteå består endast av enskilda
medlemmar. Dessa verksamheter har startats genom ett nätverk eller
paraplyorganisation och har efter en tid bildat en egen ideell organisation i
egen regi. Därefter har de angett sig själva som huvudmän i sina
ansökningar om bidrag från Integrationsverket.
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Tidigare Huvudman
Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Organisation/f örenin
g

Egen Huvudman
Byrån

Styrelse
Ideella och anst ällda

Anställda
Operativt arbete

I verksamheterna med sådan organisationsstruktur är styrelsen ideell men
det förekommer att personer från styrelsen anställs för att arbeta med
administrativa uppgifter. Det finns också en tendens hos dessa byråer att
använda sig av ideella insatser, utöver styrelsen, då den anställda
personalen inte räcker till. Dessa verksamheter stöds av ett nätverk med
andra föreningar men arbetar övervägande, som verksamheterna överlag
tenderar att göra, med frågor som rör etnisk diskriminering.

4.1.3 Egen huvudman
Slutligen finns det en organisation som fungerar likt de verksamheter med
en paraplyorganisation som huvudman, dock med den skillnaden att denna
verksamhet är sin egen huvudman. Denna organisationstyp finns i
Norrköping och har både enskilda medlemmar och medlemsorganisationer
och är en egen ideell förening med en ideell styrelse.
Egen Huvudman
Organisationer och enskilda medlemmar

Styrelse
Ideell

Anställda &
ideella
Operativt arbete

Verksamhetsfokus är att inkludera alla diskrimineringsgrunder och knyta
till sig denna kompetens via medlemmar och medlemsorganisationer.
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Verksamhetens arbete genomförs av både anställda och ideella krafter men
man skiljer tydligt på professionalism och engagemang.

4.2 Kompetens
Enligt riktlinjerna ska de verksamheter som söker bidrag ha intresse för,
samt professionell administrativ förmåga och juridisk kompetens för, att
bedriva antidiskrimineringsverksamhet. Verksamheterna ska också ha
kunskap om diskriminering och bestämmelser inom samtliga
diskrimineringsgrunder.
Totalt sju verksamheter anger i telefonenkäten att verksamheten har
kompetens för samtliga diskrimineringsgrunder. Majoriteten av dessa
verksamheter menar dock att de i första hand har kompetens inom
diskrimineringsgrunden etnicitet, på grund av att de har fler ärenden inom
detta område. Kompetensen för övriga diskrimineringsgrunder bottnar i
första hand i representanterna i styrelsen, då dessa ofta är aktiva inom
föreningar med anknytning till någon eller några av
diskrimineringsgrunderna, såsom RFSL, Internationella Kvinnoförbundet
eller Afrikanska Föreningen.
Fyra verksamheter anger att de har kompetens för någon
diskrimineringsgrund. I samtliga av dessa fall rör det sig om etnisk
diskriminering. Tre antidiskrimineringsverksamheter poängterar också att
de har kunskaper inom beteendevetenskap, marknadsföring och
informationsarbete.
Nästan alla (tio) verksamheter bekräftar att de har administrativ kompetens
i form av anställd personal. En verksamhet menar att de inte hade
administrativ kompetens från början men att de har lärt sig genom praktisk
erfarenhet, ››learning by doing‹‹.
Alla byråer anger vidare att de har juridisk kompetens, men utifrån denna
aspekt förekommer vissa skillnader mellan verksamheterna. Totalt åtta
verksamheter har formell juridisk kompetens knuten till verksamheten,
antingen genom att ha en utbildad jurist som anställd (fem byråer) eller
genom samarbete med extern jurist (tre byråer). Övriga tre verksamheter
har anställda med i första hand praktisk juridisk kompetens, kompletterad
med enstaka kurser i juridik. För en fullständig förteckning av
verksamheternas juridiska kompetens, uppdelad per byrå, se Bilaga 2,
matrisen över byråernas organisation.8

8

I sammanställningen uppgår det totala antalet endast till elva, då uppgifter saknas
för antidiskrimineringsbyråerna i Skellefteå respektive Lund.
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Det förefaller som att de flesta byråer har god kunskap om strukturell
diskriminering och arbetar därefter. Nio av elva verksamheter anger att de
explicit uppmärksammar strukturell diskriminering i samband med kurser,
föreläsningar och då de skriver debattartiklar.
I telefonenkäten fick verksamheterna även svara på om de anser att de
saknar någon form av kompetens. Fyra av de tillfrågade verksamheterna
menar att de inte saknar någon kompetens, medan sex verksamheter
upplever sig ha någon slags kompetensbrist. Dessa sex verksamheter menar
att de främst saknar kompetens vad gäller diskriminering som baseras på
sexuell identitet, alltså HBT-frågor i allmänhet. De ser gärna fler personer
med kunskaper inom dessa områden i sina styrelser, och vill samverka mer
med organisationer som arbetar med dessa frågor. Samma verksamheter
säger också att de saknar djupare kunskaper inom handikappfrågor.

4.3 Volontärer och anställda
Verksamheterna drivs av både anställda och volontärer vilka dock oftast
har skilda uppgifter. I sju byråer arbetar volontärerna främst med
informationsinsatser, utbildning, opinionsbildning och marknadsföring. I
de övriga fyra byråerna är volontärerna med som rådgivare och stöd under
ärendehanteringen, men det är den anställda personalen som sköter
dokumentering och eventuell kontakt med Ombudsmännen. Det ideella
arbetet anses vara ett av de primära vapnen i arbetet mot diskriminering
och genom det ideella arbetet via medlemsorganisationerna har byråerna
tillgång till väletablerade informationskanaler. Därmed ökar
verksamheternas förankring både i den lokala och regionala kontexten.
Vid sidan om de enskilda volontärer som deltar i verksamheternas
operativa arbete, leds samtliga verksamheter dessutom av en ideell styrelse.
Styrelsens arbetsuppgifter är i de flesta fall skilda från de anställdas, då
styrelsen i första hand har ett övergripande ansvar som inte involverar
detaljarbete på operativ nivå. Åtskillnaden i arbetsuppgifter motiveras
vanligen med att en sammanblandning mellan styrelsens och de anställdas
arbetsuppgifter skulle inkräkta på den demokratiska ordningen och
medföra risk för jävighet. Till viss del ses även uppdelningen av
arbetsuppgifter mellan anställda och styrelse som en metod för att stärka
verksamhetens legitimitet i det omgivande samhället, såtillvida att det
operativa arbetet drivs av personer som är verksamma på en mertidbasis
och inte på grund av sitt engagemang. I ett fåtal verksamheter deltar dock
styrelseledamöter också i det operativa arbetet, exempelvis när det gäller
ärendehantering. Anledningen är att det ses som värdefullt bland
styrelseledamöterna att ha egna, konkreta erfarenheter av
diskrimineringsarbetet som de kan referera till vid beslutsfattande och
uttalanden i offentliga sammanhang.
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4.4 Delslutsats
Alla byråerna drivs utan vinstsyfte och som ideella organisationer. Det
förekommer dock skillnader vad gäller formen för huvudmannaskapet och
det ideella arbetet. De antidiskrimineringsverksamheter som i dag är sin
egen huvudman utan medlemsorganisationer och nätverk som omfattar alla
diskrimineringsgrunder följer inte Integrationsverkets riktlinjer för att
medel ska beviljas. Det är inte heller helt tydligt om de lever upp till kravet
på att verksamheternas arbete till stor del ska drivas genom ideella insatser.
De andra två typerna, Paraplyorganisation samt Egen huvudman, förefaller
i hög grad nå upp till Integrationsverkets riktlinjer om att arbete genomförs
ideellt och att ha nätverk/organisationer med bred kompetens knutna till
verksamheten.
Dessa organisationsstrukturer kan också i viss mån kopplas till
volontärernas och den anställda personalens roller. Typ 1 och 3 har i högre
grad av professionalism inom den juridiska och administrativa
uppgifterna.9 I typ 2 skiljer man inte på det ideella uppdraget och den
professionella rollen. Alla byråer har administrativ personal som är
anställd.

1.

9

Här har vi tolkat riktlinje nr 6 i dokument: ” Principer och
kriterier för beviljandet av statligt stöd för verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering”. Där står det att;
” Sökande ska ha intresse för, samt professionell
administrativ förmåga och juridisk kompetens för att
bedriva antidiskrimineringsverksamhet.” Det är denna typ
av professionalism som hänvisar till. Även i detta dokument
nämns kravet på juridisk kompetens: ”Verksamhetskrav för
beviljandet av statligt stöd för verksamhet som förebygger
och motverkar diskriminering”, där står det:
”Verksamheterna ska säkerställa nödvändig administrativ
och juridisk kompetens vid anställning av personal och
genom kontinuerlig kompetensutvecklande insatser”.
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5. Samverkan och nätverk
I följande avsnitt behandlas antidiskrimineringsverksamheternas
samverkan med andra aktörer. Avsnittet är indelat i tre underrubriker. Den
första rubriken avser samverkan med andra
antidiskrimineringsverksamheter, den andra rubriken behandlar samverkan
med andra aktörer i övrigt, medan den avslutande rubriken rör vilken
förankring och legitimitet verksamheterna har i lokalsamhället i stort.

5.1 Samverkan med andra
antidiskrimineringsverksamheter
Enligt Integrationsverkets riktlinjer bör antidiskrimineringsverksamheterna
utveckla samverkan med andra antidiskrimineringsverksamheter så att fler
personer får tillgång till verksamheten samtidigt som högre
kostnadseffektivitet uppnås. Med stöd av telefonenkätundersökningen
förefaller riktlinjerna ha fått relativt stort genomslag i detta avseende, då
totalt åtta av elva verksamheter anger att de samarbetar med andra
verksamheter. Samarbetet består i flera fall av regional samverkan, där
kontakt hålls med verksamheterna i närområdet, men omfattar också
samarbete med nationell nivå via det nationella nätverket.
Majoriteten av antidiskrimineringsverksamheterna upplever kontakten med
andra verksamheter som något mycket positivt. I första hand betraktas
samarbetet som en möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte, i
synnerhet för de anställda som arbetar ensamma. Därutöver är bilden som
gäller behovet av nationell samverkan mellan verksamheterna
förhållandevis splittrad. En del verksamheter efterfrågar en formalisering
av det nationella samarbetet då de även ser ett behov av att kunna
samordna och driva frågor på nationell nivå om diskriminering. Andra
verksamheter menar att denna funktion redan innehas av andra aktörer
inom området, såsom Ombudsmännen eller CMR, varför det nationella
samarbetet i första hand bör koncentreras kring kunskapsutbyte.
Under tidigare år har antidiskrimineringsverksamheterna genomfört flera
försök att strukturera och formalisera det nationella nätverket för
antidiskrimineringsverksamheter i Sverige. Försöken uppges dock vid
samtliga tidpunkter ha stupat på grund av svårigheter att enas om vilka
verksamheter som ska finnas representerade i nätverkets ledning. En annan
orsak anges verksamheternas heterogenitet vara, inte enbart med avseende
på arbetssätt och verksamhetsfokus utan också hur man uppfattar det egna
uppdraget. Skillnaderna anses i första hand komma till uttryck i synen på
verksamheternas oberoende. I nedanstående avsnitt utvecklas hur en grupp
verksamheter strävar efter dialog och samarbete med kommun och statliga
myndigheter, medan andra önskar arbeta så självständigt som möjligt i
förhållande till dessa aktörer.
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För att få till stånd ett mer formaliserat samarbete mellan
antidiskrimineringsverksamheterna, anser en del verksamheter att
Integrationsverket i framtiden bör avsätta en särskild summa pengar till
utveckling av det nationella nätverk som redan existerar. Andra menar att
antidiskrimineringsverksamheterna idag är alltför olika varandra, och att
det således först måste till stånd en ökad homogenitet för att ett mer
formaliserat samarbete ska kunna fungera.

5.2 Samverkan med andra aktörer
Samverkan med andra aktörer förefaller relativt utbredd. Vanligast är att
antidiskrimineringsverksamheterna samarbetar med andra organisationer
och intresseföreningar med koppling till de fyra diskrimineringsgrunderna,
då totalt elva av elva verksamheter uppger att en sådan typ av samverkan
existerar. Det förefaller dock finnas relativt stora skillnader mellan vilken
typ av intresseföreningar som ingår i verksamheternas nätverk. Här går det
att urskilja två grupper av verksamheter, där den ena samverkar med
intresseförningar inom samtliga diskrimineringsgrunder, medan den andra i
första hand samarbetar med föreningar inom diskrimineringsgrunden
etnicitet.
Integrationsverkets riktlinjer innehåller inga specifika krav på vilka andra
aktörer antidiskrimineringsverksamheterna bör arbeta med. I riktlinjerna
anges dock att verksamheterna ska ha kompetens för samtliga
diskrimineringsgrunder, vilket antingen kan säkerställas av verksamhetens
medlemmar eller nätverk. Mot bakgrund av att ett par verksamheter har en
enskild organisation som huvudman, utgör således avsaknaden av breda
nätverk ett problem i detta avseende. För att fullfölja kravet på kompetens
för samtliga grunder, bör således verksamheter som saknar breda nätverk
utöka dessa.
Även om de flesta antidiskrimineringsverksamheter i huvudsak samverkar
med enskilda intresseföreningar inom de olika diskrimineringsgrunderna,
ingår också ett fåtal bredare organisationer i verksamheternas nätverk,
såsom Svenska Kyrkan, IOGT, Arbetets Museum10 och Röda Korset.
Näst efter ideella föreningar och organisationer, utgör kommunen och
Ombudsmännen de vanligaste samverkansaktörerna. Totalt nio av elva
verksamheter uppger att de samverkar med dessa aktörer. Samverkans
omfattning, i synnerhet vad gäller kommunen, varierar dock relativt

10

Arbetets Museum i Norrköping producerar och planerar utställningar, seminarier
och programverksamhet om arbete och arbetets villkor, men är även involverat i
mer generell arrangemangsverksamhet.
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mycket mellan verksamheterna. I vissa fall inbegriper samverkan endast
ytligare kontakt och rådgivning, medan samarbetet i andra fall är närmare, i
den bemärkelsen att det även innefattar återkommande samarrangemang
och medfinansiering.
När det gäller verksamheternas kontakt med Ombudsmännen, uppger
merparten av verksamheterna att de har kontakt med samtliga Ombudsmän.
Kontakten kan exempelvis röra rådgivning i juridiska frågor eller
uppföljning av ärenden som gått vidare till anmälan, men kan också handla
om samarrangemang av utbildning och seminarier. Kontakten med
Ombudsmännen är dock inte jämnt fördelad, såtillvida att majoriteten av
verksamheter i störst utsträckning har kontakt med DO, eftersom de flesta
av deras individärenden rör diskrimineringsgrunden etnicitet.
Sex antidiskrimineringsverksamheter uppger att de dessutom samverkar
med myndigheter. Dessa utgörs exempelvis av Länsstyrelsen och
regionförbund som Västra Götalandsregionen, men också av Centrum Mot
Rasism (CMR) och i ett fall av Arbetsförmedlingen. Vidare uppger två
verksamheter att de har kontakt med internationella aktörer inom
diskrimineringsområdet, såsom antidiskrimineringsverksamheter i Holland,
European Network Against Racism samt Organisationen Mot Offentlig
Diskriminering (OMOD) som arbetar med diskriminering i Norge.
Samverkan utgörs delvis av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men rör
också samarbete kring utbildning och konferenser.
De flesta verksamheter uppger att samverkan i första hand initierats av dem
själva. Ett antal verksamheter menar dock att i takt med att den egna
verksamheten blivit mer känd och fått ökad legitimitet i lokalsamhället, har
förfrågningar om samarbete från andra aktörer ökat alltmer.
Sammanfattningsvis är i stort sett samtliga verksamheter överens om
vikten av att samverka med andra intresseföreningar med anknytning till de
fyra diskrimineringsgrunderna, i synnerhet etnicitet. Samverkan ses i första
hand som värdefull ur ett kompetenshöjande perspektiv, men också då
organisationerna kan sprida information om
antidiskrimineringsverksamheten till sina medlemmar. Det råder dock
delade meningar kring huruvida samverkan bör eftersträvas med aktörer
som utgör potentiella diskrimineringsarenor, såsom kommun eller statliga
myndigheter. En grupp verksamheter betraktar ett dylikt samarbete från ett
alliansbyggande perspektiv, på så sätt att samarbetet ses som en metod för
att öka aktörernas egen kunskap och engagemang inom
diskrimineringsområdet, vilket indirekt anses leda till minskad
diskriminering. Andra verksamheter har en mer pessimistisk statssyn. De
menar att ett sådant samarbete riskerar att leda till en infångningseffekt, där
verksamheterna slutar som en del av aktörerna själva och därför bör
undvikas.
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5.3 Förankring och legitimitet i lokalsamhället
I motiveringen till det regeringsbeslut som ligger till grund för
försöksverksamheten, anges att antidiskrimineringsverksamheterna kan
inneha en viktig funktion vad gäller att uppmärksamma, synliggöra och
sprida kunskap om diskriminering i lokalsamhället. Mot denna bakgrund är
det inte bara intressant att undersöka vilka andra aktörer
antidiskrimineringsverksamheterna samverkar med, utan också vilken
förankring och legitimitet verksamheterna har överlag hos andra lokala
aktörer.
I utvärderingen har det inte genomförts en totalundersökning av
verksamheternas legitimitet och förankring i lokalsamhället. Med
utgångspunkt i de fyra fallstudier som företagits, där en representant från
kommunen, det lokala facket respektive lokaltidningen intervjuats,
framträder dock en relativt splittrad bild av verksamheternas förankring
och legitimitet.
I Norrköping och Trollhättan förefaller verksamheterna överlag relativt väl
förankrade hos de intervjuade aktörerna. I stort sett alla aktörer känner till
de två byråerna och upplever att de utgör ett mervärde för
antidiskrimineringsarbetet i regionen. Båda verksamheterna har genomfört
samarrangemang med kommunen, såsom konferenser och seminarier.
Byrån mot diskriminering i Norrköping har dessutom genomfört flera
utbildningsuppdrag för kommunen som gäller diskrimineringslagstiftning.
Även lokalpressen ser verksamheterna som en tillgång, bland annat för att
få kommentarer avseende frågor inom diskrimineringsområdet.
I Umeå och Göteborg tycks de lokala antidiskrimineringsverksamheterna
något mindre förankrade. I Umeå känner samtliga intervjuade aktörer till
Antidiskrimineringsbyrån, i första hand genom lokala medier, men
upplever inte att de har en klar bild av vad byrån arbetar med mer konkret.
Varken kommunen eller det lokala facket har haft kontakt med byrån under
det senaste året. Lokalpressen har löpande kontakt med byrån, bland annat
för att få kommentarer om diskrimineringsfrågor, men tror inte att byrån är
särskilt välkänd hos allmänheten.
Även i Göteborg förefaller förankringen hos den lokala
antidiskrimineringsverksamheten relativt dålig. Byrån är visserligen känd
hos samtliga intervjuade aktörer, och samverkar till viss del med
kommunen kring mötesverksamhet och seminarier, men uppfattas inte som
särskilt välkänd i en större lokal kontext. Facket upplever att verksamheten
dessutom är relativt isolerad från andra aktörer som arbetar med
antidiskriminering lokalt. Det ska dock nämnas att
Antidiskrimineringsbyrån i stort sett endast arbetar med individuell
ärendehantering, vilket till viss del kan förklara den låga förankringen.
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser om vad som skänker en
antidiskrimineringsverksamhet legitimitet och förankring i lokalsamhället,
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åtminstone på basis av den datainsamling som företagits inom ramen för
denna utvärdering. En synpunkt som dock ofta lyftes fram i samband med
intervjuer med lokala aktörer var vikten av att verksamheterna arbetar med
frågorna på ett professionellt sätt. Med detta avses inte endast att
verksamheterna har erforderlig kompetens, utan också att organisationen är
välstrukturerad och sammanhållen. Flera intervjuade aktörer poängterade
betydelsen av att verksamheten internt är klar över vilken roll man vill
spela, för att undvika att personal och anställda säger olika saker. Ett antal
aktörer lyfte även fram vikten av att informera om den egna verksamheten
och organisationen, inte bara i lokal press eller i allmänna
marknadsföringsaktiviteter, utan också genom riktad informationsaktivitet.
På så sätt kan andra aktörer bilda sig en bättre uppfattning om vilken sorts
funktion byrån kan fylla samt på vilket sätt den kan fungera som ett stöd i
antidiskrimineringsarbetet, vilket upplevs stärka dess förankring och
legitimitet.

5.4 Delslutsats
Antidiskrimineringsverksamheterna förefaller i relativt stor utsträckning nå
upp till riktlinjen om att samverka med andra
antidiskrimineringsverksamheter. Behovet av samverkan i detta avseende
upplevs främst röra kunskaps- och erfarenhetsutbyte, medan en grupp
verksamheter menar att samverkan även bör användas för att samordna och
intensifiera opinionsbildning och lobbying på nationell nivå. Det förefaller
dock finnas svårigheter att formalisera samverkan, bland annat då
verksamheterna skiljer sig relativt mycket från varandra.
Antidiskrimineringsverksamheterna tycks även till stor del samverka med
andra aktörer. I stort sett samtliga verksamheter uppger att de samverkar
med andra intresseföreningar med koppling till mänskliga rättigheter, i
synnerhet till diskrimineringsgrunden etnicitet. Det råder dock skilda
meningar om vilka aktörer samverkan bör omfatta i övrigt. Medan vissa
verksamheter strävar efter att även bygga upp relationer med de aktörer
man vill påverka, önskar andra arbeta så självständigt som möjligt i
förhållande till dessa aktörer.
De skilda perspektiven tycks till viss del också få konsekvenser för
verksamheternas förankring och legitimitet i lokalsamhället i stort. Av
fallstudierna framgår att verksamheterna med sämre förankring i första
hand arbetar mer självständigt, medan verksamheter vars förankring och
legitimitet ses som något större representerar ett mer alliansbetonat
perspektiv. Förutom dessa orsaker förefaller också en sammanhållen och
professionell organisation samt tydlig information om den egna
verksamheten spela in.
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6. Relationen mellan
verksamheterna och
Integrationsverket
I nedanstående avsnitt behandlas relationen mellan
antidiskrimineringsverksamheterna och Integrationsverket. Avsnittet berör
exempelvis frågeställningar kring hur verksamheterna tolkar och uppfattar
Integrationsverkets riktlinjer, men behandlar också hur dialogen mellan
verksamheter och Integrationsverket fungerar.

6.1 Verksamheternas relation till
Integrationsverket
6.1.1 Riktlinjerna
Av telefonenkätundersökningen framgår att majoriteten av
antidiskrimineringsverksamheterna upplever att Integrationsverkets
riktlinjer behöver bli tydligare. Totalt åtta verksamheter anser detta i stor
eller ganska stor utsträckning. I första hand efterfrågar verksamheterna
tydligare bedömningskriterier, då man i dagsläget inte upplever att det är
klart vad som krävs av en verksamhet för att denna ska anses vara
godkänd. Ett konkret exempel på ett sådant område är kravet på ideellt
arbete, som flertalet verksamheter anser är alltför otydligt då det saknas
kriterier för hur mycket ideellt arbete som behövs. Otydligheten kring
bedömningskriterierna betraktas inte bara som problematisk då den
försvårar för verksamheternas planering, utan också då den upplevs skapa
godtycklighet i Integrationsverkets handläggning. Flertalet verksamheter
uppger att de får olika besked om vad som gäller beroende på vilken
handläggare de har kontakt med. Enligt Integrationsverket har dock den
interna samordningen förbättrats, då handläggarna uppger att de sedan
november 2005 diskuterar igenom samtliga ärenden med varandra innan de
fattar beslut i frågan.
Dessutom anser ett stort antal verksamheter att de saknar kunskap om vad
som ligger bakom ett visst beslut från Integrationsverket, exempelvis när
det gäller medeltilldelning, eftersom motivering tidigare ofta saknats. Även
på denna punkt har det dock skett en förbättring under 2006, på så sätt att
alla beslut från Integrationsverket enligt verket själv numera är motiverade.
Majoriteten av antidiskrimineringsverksamheterna anser vidare att
riktlinjerna endast delvis fokuserar på rätt saker. Medan vissa riktlinjer
upplevs som alltför otydliga, betraktas andra som alltför detaljstyrande.
Flertalet verksamheter menar att riktlinjerna på flera punkter styr i frågor
som det egentligen är styrelsens uppgift att besluta om, exempelvis de
anställdas lönenivå. Integrationsverket verkar både vilja ha kakan och äta
den, menar en av byråerna. De kräver att
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antidiskrimineringsverksamheterna ska bedrivas av oberoende, ideella
föreningar, men vill samtidigt försäkra sig om att vi gör som de vill. De
måste bestämma sig, om de vill fortsätta bedriva verksamheten på ideell,
oberoende basis måste de kanske acceptera att de inte kan styra oss lika
mycket.
Ett antal verksamheter ser dock inte bara detaljstyrningen som ett problem
då den inkräktar på byråernas oberoende, utan också att den anses minska
möjligheterna till lokal anpassning och flexibilitet. I första hand upplevs
budgetstyrningen som problematisk, då verksamheterna i samband med
ansökan ska skicka in en relativt detaljerad budget för kommande
verksamhetsår. Får verksamheten sedan ansökan beviljad, kan styrelsen
inte flytta pengar från en post till en annan utan att först få
Integrationsverkets tillåtelse, även om det rör sig om relativt små summor.
Det ska dock nämnas att 2006 års Allmänna Råd, som ersätter riktlinjerna
från 2005, tillåter en större flexibilitet i detta avseende, exempelvis genom
att antalet budgetposter är reducerade.
Förutom att riktlinjerna i viss utsträckning anses för detaljstyrande,
upplever ett antal verksamheter också att de till någon del är
kontraproduktiva. Bland annat ses riktlinjerna för medfinansiering som
problematiska ur detta perspektiv, då stödet från Integrationsverket kvittas
mot medfinansiärens bidrag, såtillvida att bidraget från Integrationsverket
minskar i samma utsträckning som medfinansiärens bidrag ökar. Detta
faktum minskar inte bara verksamheternas egen motivation att finna
medfinansiering, utan upplevs också hämma motivationen hos potentiella
medfinansiärer som ser det som mindre angeläget att stödja
verksamheterna om dessa ändå inte får mer pengar i slutänden.
I telefonenkät och fallstudier lyfts också Integrationsverkets riktlinjer för
återrapportering fram. Enligt Integrationsverkets riktlinjer ska
antidiskrimineringsverksamheterna lämna in dels en verksamhetsberättelse
som ska täcka perioden 1 januari till 31 maj, dels en verksamhetsberättelse
som ska täcka perioden 1 juni till 31 oktober. Flertalet verksamheter ser det
som ett problem att den avslutande verksamhetsberättelsen ska lämnas in
innan årets slut, då de två sista månaderna på året – november och
december – på detta sätt aldrig täcks in, vilket kan ge en felaktig bild av
verksamheten.
Sammanfattningsvis efterfrågar således i stort sett samtliga
antidiskrimineringsverksamheter såväl tydligare som mindre detaljstyrande
riktlinjer. Ett antal verksamheter önskar också se förändringar vad gäller
riktlinjernas innehåll, exempelvis de som rör medfinansiering och
återrapportering. Det ska dock nämnas att synpunkterna som här framförts
grundar sig på de gamla riktlinjerna, och berör således inte alls de nya
Allmänna Råd som Integrationsverket offentliggjorde i april 2006.
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6.1.2 Dialogen med Integrationsverket
Bilden av hur dialogen fungerar med Integrationsverket förefaller relativt
splittrad. Av telefonenkätundersökningen framgår att vissa verksamheter
anser sig ha en förhållandevis god kontakt med Integrationsverket, medan
andra tycker att kontakten fungerar mindre bra. Värderingen av kontakten
med Integrationsverket förefaller i viss uträckning ha att göra med vilken
fas verksamheterna är i, men också hur man uppfattar verksamheternas roll
i termer av oberoende. Medan vissa verksamheter betraktar
Integrationsverket och Ombudsmännen som allianspartners, med vilka en
löpande kontakt ses som eftersträvansvärd, ser andra ett värde i att
minimera kontakten med statliga myndigheter, då även dessa betraktas som
del av de diskriminerande strukturerna. Representanter för det senare
synsättet menar att rådgivning och medeltilldelning i stället bör skötas av
en oberoende fond med anknytning till mänskliga rättigheter, vilken staten
årligen tilldelar en fast klumpsumma.
Även de verksamheter som företräder det alliansbetonade synsättet
betraktar nuvarande relation till Integrationsverket som till viss del
problematisk. Bland annat upplevs handläggarna i viss mån brista i
kunskap om den operativa verksamheten, dels för att de till stor del saknar
sakkunskap om diskriminering, dels för att de inte har tid, intresse eller
möjlighet att sätta sig in verksamheternas arbete på allvar. I synnerhet
upplevs detta få konsekvenser för Integrationsverkets utvecklande roll, som
de allra flesta verksamheter enligt telefonenkätundersökningen inte helt
tycker fungerar. Integrationsverket uppfattas i dagsläget i första hand
fungera som en kontrollinstans, där fokus i dialogen till
antidiskrimineringsverksamheterna framför allt ligger på att fördela medel
och kontrollera att verksamheterna följer verkets riktlinjer. För att få till
stånd en bättre lösning, föreslår ett flertal av dessa verksamheter att rollen
som utvecklare och rådgivare i stället borde föras över till Ombudsmännen,
då dessa besitter större sakkunskap inom området.
Antidiskrimineringsverksamheterna understryker dock att detta kräver att
Ombudsmännen får ökade resurser att kunna fullfölja denna roll.

6.2 Integrationsverkets relation till
verksamheterna
6.2.1 Riktlinjerna
Överlag förefaller de intervjuade handläggarna på Integrationsverket tycka
att riktlinjerna fungerar relativt bra. Flertalet handläggare betonar dock att
det har skett en utveckling på denna punkt genom att riktlinjerna
kontinuerligt förbättrats, både för att bättre kunna tillmötesgå
antidiskrimineringsverksamheternas behov, men också för att säkerställa
att de verksamheter som får bidrag kan arbeta med antidiskriminering på
ett effektivt sätt. Enligt en handläggare brast riktlinjerna under
försöksverksamhetens initiala skede till viss del i detta avseende, då
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medeltilldelningen vid denna tidpunkt inte inkluderade en bedömning av
verksamheternas förutsättningar i ett mer långsiktigt perspektiv.
Samtliga handläggare menar att antidiskrimineringsverksamheten även i
framtiden bör vila på en betydande ideell basis för att säkerställa
kopplingen till det civila samhället. Enligt tidigare erfarenhet kan den
ideella basen i vissa fall dock ställa till problem vid samarbetet med
Ombudsmännen, genom att kulturkrockar uppstår mellan verksamheternas
folkrörelseförankring och Ombudsmännens myndighetskultur. För att
förebygga risken för dylika kulturkrockar betonas vikten av att tydligare
klargöra vilka förväntningar parterna kan ha på varandra, men också att
verksamheterna arbetar med frågorna på ett professionellt sätt. Med detta
avses att engagemanget i första hand bör bäras upp av styrelse och ideellt
arbetande, medan personalen främst bör arbeta med frågorna utifrån en
professionell och meritbaserad yrkesroll.
Vidare anser samtliga handläggare att antidiskrimineringsverksamheterna
bör fortsätta arbeta med samtliga fyra diskrimineringsgrunder. Fördelarna
med detta anges bland annat vara att det på så sätt lättare går att hjälpa
individer som blivit diskriminerade på flera grunder, men också att de olika
diskrimineringsgrunderna har ett antal inbördes likheter med varandra. Ett
antal handläggare betonar dock betydelsen av ett stort nätverk för att kunna
arbeta effektivt med samtliga grunder, vilket inte bara inkluderar
företrädare för en diskrimineringsgrund utan alla diskrimineringsgrunder.
Avslutningsvis kan nämnas att handläggarna förefaller betrakta riktlinjerna
från ett något dubbelt perspektiv. Samtliga handläggare betonar vikten av
att ha riktlinjer för att kunna säkerställa att statsbidragen används så
effektivt som möjligt. Samtidigt understryker flertalet handläggare att det
handlar om ideella verksamheter som till stor del arbetar på frivilligbasis,
varför det inte går att kräva så mycket av dem. Vad denna dubbelhet
bottnar i, eller vilka konsekvenser den får, är svårt att uttala sig med
bestämdhet om på basis av denna utvärdering. Mot bakgrund av de åsikter
som tidigare framförts av handläggare och
antidiskrimineringsverksamheter, förefaller det dock finnas ett behov av att
ytterligare tydliggöra vilken funktion och roll
antidiskrimineringsverksamheterna ska spela, samt vilka förväntningar det
därmed går att ha på dem och de statliga myndigheterna.

6.2.2 Dialogen med antidiskrimineringsverksamheterna
Dialogen med antidiskrimineringsverksamheterna anses av de flesta
handläggare fungera bra. Ett fåtal handläggare ser det dock som
problematiskt att Integrationsverket både har en kontrollerande och
utvecklande roll, då man upplever att den utvecklande rollen till stor del
hamnar i skymundan. Enligt dessa handläggare skulle det vara en bättre
lösning om funktionen som utvecklare och rådgivare togs över av
Ombudsmännen, i synnerhet om dessa slås samman i en myndighet. Detta
då Ombudsmännen inte bara har en mer omfattande sakkunskap utan också
då de i dagsläget även har en mer naturligt kontakt med
antidiskrimineringsverksamheterna, i synnerhet DO.
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Av intervjuerna framgår att handläggarna till viss del är medvetna om vissa
antidiskrimineringsverksamheters önskan att ha så lite kontakt som möjligt
med Integrationsverket, för att på så sätt kunna värna om sitt oberoende.
Enligt en av handläggarna behöver dock inte relationen med
Integrationsverket utgöra en konflikt i detta avseende, då det går att
fungera som såväl medeltilldelare som utvecklingsstöd utan att
verksamheternas oberoende för den skull påverkas:
Mitt mål är att antidiskrimineringsverksamheterna ska se
Integrationsverket som sin partner. Som central myndighet med delvis en
annorlunda arbetsfokus skulle vi kunna utgöra ett stort stöd för
verksamheterna. Detta innebär inte att de ska gå i vårt ledband, bara se
oss som en resurs som de kan använda för att vidareutveckla sin
verksamhet.

6.3 Delslutsats
Mot bakgrund av de synpunkter som ovan presenterats, förefaller det
finnas en relativt splittrad syn på hur väl riktlinjerna fungerar. Majoriteten
av antidiskrimineringsverksamheterna upplever att riktlinjerna behöver bli
tydligare och mer funktionella, medan handläggarna överlag anser att de
fungerar relativt bra. De skilda åsikterna kan ha att göra med att de två
parterna betraktar riktlinjerna ur olika perspektiv. Medan verksamheterna
främst bedömer riktlinjerna med utgångspunkt i hur väl de fungerar för den
operativa verksamheten, bottnar handläggarnas bedömning sannolikt i hur
funktionella riktlinjerna är för att säkerställa att kraven kring statsbidraget
efterföljs. Till viss del kan den splittrade åsiktsbilden också ha att göra med
en bristande dialog mellan Integrationsverket och
antidiskrimineringsverksamheterna. Här tycks det finnas ett behov av en
utökad kontakt mellan parterna, inte bara vad gäller rådgivning och stöd
från Integrationsverkets sida utan också möjligheten att ge feedback och
synpunkter i frågor som verksamheterna tycker fungerar mindre bra.
När det gäller antidiskrimineringsverksamheternas relation till
Integrationsverket och andra statliga myndigheter, rymmer denna en
potentiell konflikt som handlar om verksamheternas ideella, oberoende
basis. Balansgången mellan att ha ett givande och utvecklande samarbete
och samtidigt kunna behålla sitt oberoende är inte helt självklar. Bilden
kompliceras sannolikt av att Integrationsverket i dagsläget innehar både en
medelfördelande och en utvecklande funktion.
För att Integrationsverkets utvecklande roll ska fungera bättre menar
Ramböll Management att det är väsentligt att innehållet i denna roll
tydligare klargörs. Enligt utvärderarna bör rådgivningen i första hand ta sin
utgångspunkt i Integrationsverkets funktion som medelfördelare, och
således kännetecknas av feedback som rör verksamheternas övergripande
utveckling och organisation. Frågor som rör innehållet i verksamheternas
operativa arbete bör däremot lämnas åt Ombudsmännen.

43

7. Relationen mellan
verksamheterna och
Ombudsmännen
I nedanstående avsnitt behandlas relationen mellan
antidiskrimineringsverksamheterna och Ombudsmännen. Avsnittet berör
exempelvis frågeställningar om hur verksamheterna tolkar och uppfattar
sina roller i relation till varandra samt hur de anser att samarbetet kan
utvecklas.

7.1 Verksamheternas relation till Ombudsmännen
Verksamheterna ska årligen upprätta en handlingsplan för samverkan med
Ombudsmännen kring bland annat handläggning av individuella ärenden,
planering av utbildningsinsatser för strategiska målgrupper, internt och
externt. Handlingsplanerna ska även innehålla Ombudsmännens bidrag till
marknadsföringen av den egna verksamheten samt former och rutiner för
samverkan. Syftet är att stärka samverkan mellan byråerna och
Ombudsmännen utifrån en välstrukturerad planering av samverkan.11
Ingen av verksamheterna har någon handlingsplan som definierar och
strukturerar samarbetet med Ombudsmännen, men man har en dialog och
relativt kontinuerlig kontakt med dem. Av telefonenkätundersökningen
framgår det att majoriteten av antidiskrimineringsverksamheterna upplever
att de utgör ett stort stöd till Ombudsmännens arbete. De anser att deras
lokala förankring är till stor nytta för det centrala
antidiskrimineringsarbetet.
De flesta byråerna säger att de har kontakt med Ombudsmännen men
främst med DO. Verksamheterna kontaktar DO när de behöver råd och
stöd för att kunna hantera individuella ärenden. Dock väntar många av
byråerna länge innan de kontaktar DO eftersom de vill lösa ärendena
lokalt och för att de är missnöjda med de långa handläggningstiderna hos
Ombudsmännen.

11

Dokument Integrationsverkets riktlinjer: ”Verksamhetskrav för
beviljandet av statligt stöd för verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering”.
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Det råder en viss oklarhet om vilka funktioner verksamheterna respektive
Ombudsmännen har i relation till varandra. Byråerna vet inte riktigt vad de
kan kräva av Ombudsmännen, men heller inte vad som krävs av dem. Ett
par byråer vill gärna se att de arbetar med samma frågor på olika nivåer.
Verksamheterna driver antidiskrimineringsarbetet lokalt medan
Ombudsmännen arbetar på central nivå. Byråernas lokala placering får
tydliga konsekvenser vad gäller dialogen med dem som tar kontakt.
Genom att verksamheterna träffar den diskriminerade individen på plats,
kan denne involveras på ett annat sätt i ärendeprocessen. Det upplevs som
mycket positivt, inte minst från ett empowerment-perspektiv.
Många verksamheter efterlyser någon form av feedback från
Ombudsmännen när det gäller vad som händer med ett ärende som skickats
från byrån. Ett antal verksamheter efterlyser också att Ombudsmännen i
större utsträckning tar kontakt med byråerna då de ska handlägga ett ärende
för att få mer information och kännedom om lokala omständigheter.

7.2 Ombudsmännens relation till verksamheterna
År 2002 gav regeringen i uppdrag åt ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) och
Handikappsombudsmannen (HO) att öka kompetensen hos dem som
bedriver antidiskrimineringsverksamhet genom att bistå dem med
informations- och utbildningsinsatser samt rådgivning. Det framgick också
att det var viktigt att de berörda verksamheterna och Ombudsmännen
arbetade mot samma mål och gick ut med samma budskap. De lokala
verksamheternas arbete skulle enligt regeringen utvecklas och förbättras
med hjälp av de berörda Ombudsmännen och Integrationsverket.
Uppfattningar om verksamheterna skiljer sig åt mellan de olika
Ombudsmännen. Det går en tydlig linje mellan de tre Ombudsmännen
Jämo, HO och HomO och DO. Jämo, HO och HomO har mycket liten
kontakt med byråerna i jämförelse med DO. De tre förstnämnda ser gärna
att verksamheterna arbetar mer med alla diskrimineringsgrunder och att
staten tilldelar alla Ombudsmännen lika mycket resurser för att kunna
stödja och samarbeta med byråerna. HomO påpekar exempelvis att både
Jämo och främst DO får extra resurser i år för att kunna förbättra sitt stöd
till verksamheterna. DO menar dock att behovet av
antidiskrimineringsverksamheterna är mindre hos de andra
Ombudsmännen, då det finns färre andra aktörer inom denna
diskrimineringsgrund.
Alla Ombudsmän anser att verksamheternas huvudsakliga syfte är att
finnas lokalt och hjälpa folk i diskrimineringsärenden. Ombudsmännen
menar att byråernas styrka ligger i att de finns på lokal nivå och därmed har
bättre kontakt med lokala aktörer. Därför ser byråerna behoven i samhället
bättre än vad de själva gör. DO påpekar att det behövs ett organ som skapar
en brygga mellan medborgarna och myndigheterna på central nivå. Enligt
DO ska byråerna tjänstgöra för dem som blir diskriminerade, det vill säga
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arbeta för individen och på så sätt också vara Ombudsmännen behjälpliga.
Ytterligare en fördel som Ombudsmännen lyfter fram är att
verksamheterna inte är myndigheter och därför kan agera mer flexibelt. De
är inte styrda av ett uppdrag utan kan rikta sina aktiviteter dit de anser att
behovet är som störst. Ombudsmännen är eniga i sin åsikt om att
verksamheterna främst ska arbeta med individärenden och inte särskilt
mycket med opinionsbildning.
Ombudsmännen anser vidare att verksamheterna har en värdefull funktion
vad gäller ärendehanteringen, då de filtrerar bort ärenden som inte vilar på
någon laglig diskrimineringsgrund innan dessa når Ombudsmännen.
Ärendena i sig upplevs dock inte ha högre kvalitet eller ha ökat i
omfattning i och med verksamheternas arbete enligt Jämo, HO och HomO.
Samtidigt som Ombudsmännen till viss del ser verksamheterna som
behjälpliga aktörer i arbetet mot diskriminering ser de sig själva mer som
ett stöd åt byråerna. De ordnar studiebesök så att byråerna kan komma till
dem, håller i utbildningar och bistår med experthjälp då byråerna ordnar
föreläsningsaktiviteter. DO ser verksamheterna utifrån ett annat perspektiv,
de ser dem som partners. För att byråerna ska fungera som partners måste
de ha den juridiska kompetens som krävs och därför stödjer DO dem
mycket genom utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser.
JämO, HO och HomO säger att de har en bra dialog med byråerna men att
den är mycket begränsad och att det varierar mycket mellan
verksamheterna. De säger att vissa byråer hör av sig någon gång per
månad, medan vissa inte hör av sig alls. Dock påpekar de tre
Ombudsmännen att de också måste bli bättre på att kontakta
verksamheterna och avdramatisera sin roll. De måste marknadsföra sig
bättre och visa att de står till tjänst. Enligt DO, som har mycket kontakt
med byråerna, kan det ibland uppstå problem i dialogen med
verksamheterna på grund av vissa kulturskillnader. Kulturskillnaderna
ligger i att DO är en statlig myndighet med byråkratiska handlingsmönster,
personalen som utför det operativa arbetet är anställd medan personalen på
byråerna arbetar utifrån engagemang. Detta gör att det ibland kan uppstå
vissa kollisioner med vissa verksamheter som drivs av ett starkt
engagemang och där man inte alltid har förståelse för de långa
handläggningstiderna hos DO.
Samtliga Ombudsmän anser att regeringen tydligare måste bestämma sig
för hur man vill göra. De tycker inte att man kan bedriva byråerna som
försöksverksamhet längre. Det uppstår då en mycket otrygg situation för
verksamheterna som inte får reda på om de kan fortsätta sin verksamhet
förrän ett par dagar innan årsskiftet. Därmed uppstår en oro kring
anställningar och dylikt. DO menar att det måste finnas tydligare regler
kring vad Integrationsverket och regeringen förväntar sig.
HomO anser att det finns tydliga strukturfel i tanken bakom
verksamheternas utformning. De tycker inte att det är motsägelsefullt av
politikerna att säga att diskrimineringsarbetet är ytterst viktigt och
samtidigt lägga arbetet på frivilligorganisationer. Dessa organisationer ska
i sin tur arbeta gratis. Man upplever det vidare som problematiskt att
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Integrationsverket är den myndighet som delar ut statsbidragen trots att
man inte arbetar med alla diskrimineringsgrunder, då detta riskerar att
sända ut dubbeltydiga signaler.

7.3 Delslutsats
Sammanfattningsvis förefaller byråerna, trots begränsad kontakt, generellt
sett nöjda med relationen till Ombudsmännen. Bristerna i relationen till
Ombudsmännen gäller i första hand rollerna, som upplevs som otydliga
och gör det svårt för byråerna att veta när de ska och bör kontakta
Ombudsmännen. Verksamheterna efterlyser tydligare riktlinjer i detta
avseende och vill gärna att Ombudsmännen ser verksamheterna som ett
stöd i sitt arbete. Byråerna vill ha mer kontakt med Ombudsmännen men
vill att det sker genom att även Ombudsmännen tar kontakt med dem.
Som ett resultat av att verksamheterna arbetar mer med etnisk
diskriminering har DO mer kontakt med dem än vad de andra
Ombudsmännen har. DO har dessutom större nytta av verksamheterna då
de arbetar i samma riktning. De andra Ombudsmännen ser gärna att
verksamheternas arbete i högre grad riktar sig mot alla
diskrimineringsgrunder, men de påpekar också att den statliga
medelfördelningen till de olika Ombudsmännen ger skeva signaler.
Ytterligare en fördel som Ombudsmännen lyfter fram är att
verksamheterna inte är myndigheter och därför kan agera mer flexibelt. De
är inte styrda av ett uppdrag utan kan rikta sina aktiviteter dit de anser att
behovet är som störst. Att Ombudsmännen lyfter fram denna fördel kan
tyckas vara lite motsägelsefullt eftersom man samtidigt efterlyser tydligare
riktlinjer för verksamheterna. Dessutom vill Jämo, HO och HomO att
byråerna arbetar med alla diskrimineringsgrunder, vilket kanske inte
återspeglar det lokala behovet.
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8. Slutsatser och
rekommendationer
I följande avsnitt presenteras sammanfattningsvis de slutsatser och
rekommendationer som utvärderingen resulterat i. Rekommendationerna
och slutsatserna baseras på de resultat och delslutsatser som tidigare
presenterats i rapporten, utifrån de aspekter som enligt Ramböll
Management är centrala för den fortsatta utvecklingen av
antidiskrimineringsverksamheten.

8.1 Från passivt till aktivt arbete med samtliga
diskrimineringsgrunder
Ramböll Management ser det som viktigt att intentionerna med
antidiskrimineringsverksamheterna är att de ska arbeta med samtliga
diskrimineringsgrunder. Ett samlat diskrimineringsfokus underlättar såväl
hanteringen av individer som kan vara diskriminerade på flera grunder,
som att mekanismerna bakom en diskrimineringsgrund kan användas i
arbetet med en annan. För att fördelarna med ett samlat
diskrimineringsfokus till fullo ska kunna utnyttjas, menar Ramböll
Management att riktlinjerna bör tydliggöra att det handlar om aktivt arbete.
I dagsläget förefaller endast ett fåtal av verksamheterna bedriva arbetet på
ett aktivt sätt. Utvärderingen visar att merparten av
antidiskrimineringsverksamheterna anser att de arbetar med samtliga
diskrimineringsgrunder genom att de välkomnar alla typer av
diskrimineringsärenden och inte utestänger någon diskrimineringsgrund.
Detta förhållningssätt bedömer dock Ramböll Management som ett passivt
förhållningssätt, snarare än som ett aktivt arbeta med samtliga grunder.
Ramböll Management vill understryka att kravet på att verksamheterna ska
arbeta med samtliga grunder inte bör förstås som ett krav på en jämn
fördelning av de fyra diskrimineringsgrunderna i verksamheternas
ärendehantering. Som tidigare konstaterats förefaller det finnas ett större
behov av antidiskrimineringsverksamheterna bland etniskt diskriminerade
individer, eftersom de i högre utsträckning saknar andra aktörer att vända
sig till. Följaktligen dominerar andelen etnicitetsärenden även hos de
verksamheter som redan i dagsläget informerar och opinionsbildar lika
mycket kring de fyra diskrimineringsgrunderna. Så länge en verksamhet
aktivt arbetar för att skapa förutsättningar för en jämn ärendefördelning,
bör den faktiska avsaknaden av en sådan således inte betraktas som ett
problem.
Av utvärderingen framgår vidare att en framgångsfaktor för
verksamheternas möjligheter att arbeta aktivt med samtliga grunder är att
ha ett aktivt nätverk där samtliga diskrimineringsgrunder finns
representerade samt utgör en central del av byråernas arbete. Samverkan
med intresseföreningar utgör dessutom en fördel ur kompetenshöjande
perspektiv, då föreningar kan sprida information om verksamheten till sina
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medlemmar. Mot denna bakgrund rekommenderar Ramböll Management
att riktlinjerna tydligare framhåller vikten av breda nätverk där samverkan
av detta slag tydligt uppmuntras.

8.2 Tydligare fokus på det lokala och regionala
planet
Enligt Ramböll Management bör byråernas verksamhet i första hand
koncentreras till den lokala och regionala nivån, snarare än till den
nationella. Detta på grund av att det är på det lokala planet som
antidiskrimineringsverksamheterna främst kan fylla ett behov eftersom det
till stor del saknas andra lokala/regionala aktörer som verkar inom samtliga
diskrimineringsområden. Det är också på det lokala planet som
antidiskrimineringsverksamheternas styrkor i första hand kan tillvaratas,
som exempelvis deras lokalkännedom och lokala nätverk.
Mot denna bakgrund menar Ramböll Management att riktlinjerna i större
utsträckning bör lyfta fram vikten av att antidiskrimineringsarbetet bedrivs
på den lokala och regionala nivån. Enligt samma logik bör
Integrationsverket i första hand stödja samverkan mellan
antidiskrimineringsverksamheterna i syfte att främja kunskaps- och
erfarenhetsutbyte för att öka verksamheternas möjligheter till lobbying och
opinionsbildning på det nationella planet.

8.3 Klargörande av hur oberoende ska definieras
Ramböll Management ser det som fortsatt viktigt att
antidiskrimineringsverksamheterna bedrivs av oberoende, ideella
föreningar. Av utvärderingen framgår dock att det finns ett behov av att
föra en utökad diskussion om hur verksamheternas oberoende ska
definieras och upprätthållas, eftersom det råder viss oenighet i den frågan. I
ett större perspektiv handlar denna diskussion även om vilken roll
antidiskrimineringsverksamheterna bör ha: murbräcka visavi
diskriminerande strukturer eller alliansbyggare för utveckling av
mångfaldsorienterade organisationer. Detta gäller inte minst i förhållande
till samverkan med aktörer som utgör potentiella diskrimineringsarenor,
såsom kommun eller statliga myndigheter.
Bedömningen av vilket perspektiv som är att föredra är inte självklar. Av
utvärderingen framgår dock att företrädarna för det alliansbyggande
perspektivet också förefaller ha en starkare legitimitet och förankring i
lokalsamhället. Då dessa egenskaper kan sägas vara av avgörande
betydelse för vilket genomslag verksamheternas informations- och
opinionsbildande arbete får, menar Ramböll Management att detta
perspektiv också bör vara vägledande i verksamheternas arbete.
Utvärderarna vill dock understryka vikten av att samverkan och dialog med
aktörer som utgör potentiella diskrimineringsarenor (t.ex. kommuner och
landsting) inte slår över i att verksamheterna hamnar i finansiell
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beroendeställning. Från detta perspektiv menar Ramböll Management att
Integrationsverket bör vara försiktigt med att kräva medfinansiering från
dessa aktörer, då det kan vara svårt att kombinera ett bidrag från
exempelvis kommun med bibehållen självständighet.

8.4 Tydliggörande av Integrationsverkets och
Ombudsmännens roller
Ramböll Management rekommenderar att Integrationsverkets och
Ombudsmännens utvecklande och rådgivande funktion tydliggörs,
såtillvida att skillnaderna mellan myndigheternas uppdrag klarare
framträder. Idag förefaller det finnas en relativt utbredd osäkerhet bland
såväl handläggare som byråerna på denna punkt, vilket sannolikt är en av
orsakerna till att myndigheternas stödjande funktion inte förefaller fungera
som avsett.
Enligt Ramböll Management bör Integrationsverkets roll som rådgivare i
första hand kännetecknas av feedback som avser verksamheternas
övergripande målsättningar, organisation och utveckling. Rådgivningen bör
framför allt vara nära i samband med utarbetande av verksamhetsplaner,
medelansökningar och uppföljning.
Ombudsmännens roll bör även fortsättningsvis innefatta stöd till och
kompetensutveckling av personal på byråerna, kopplat till sakområdet.
Rollen bör tydliggöras och Ombudsmännen få ett särskilt uppdrag. Vissa
av Ombudsmännen har i dag fått ››öronmärkta‹‹ medel för denna uppgift
(DO och JämO) medan andra inte har fått det. Eftersom byråerna ska
arbeta med samtliga grunder är det rimligt att Integrationsverket agerar på
ett likartat sätt gentemot samtliga Ombudsmän.

8.5 Tydligare och mer funktionell styrning från
Integrationsverket
Riktlinjerna för antidiskrimineringsverksamheterna har nyligen skrivits om
och ändrats, vilket medför att de är mer övergripande och tydliga än
tidigare riktlinjer. Dock är de fortfarande relativt vaga vad gäller
målsättning och syfte med verksamheterna. Ramböll Management menar
att riktlinjerna från Integrationsverket kan utvecklas till att fokus i första
hand ligger på verksamheternas resultat och effekter, snarare än på deras
aktiviteter. Det bör även utarbetas tydliga råd för handläggning och
administration av byråerna, där en detaljstyrning klart bör undvikas. Alltför
detaljstyrande handläggning urholkar inte endast idén med
antidiskrimineringsverksamheterna som ideella, oberoende aktörer, utan
medför även att verksamheternas möjligheter till lokal anpassning och
flexibilitet går förlorad. Denna problematik har till viss del redan åtgärdats
i de Allmänna Råd från 2006, som ersätter 2005 års riktlinjer, då dessa
tillåter en större flexibilitet.
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För att öka kontrollen över medeltilldelningen och säkerställa att
verksamheterna uppnår önskade resultat, rekommenderar Ramböll
Management att Integrationsverket i större utsträckning i stället använder
sig av mål- och resultatstyrning. Här kan och bör Integrationsverket vara en
rådgivare och stödfunktion till verksamheterna, inte i fråga om vilka mål,
utan hur målen sätts och följs upp. Detta kommer även att etablera en
tydligare medelansökningsprocess än idag, med mer transparenta och
tydliga kriterier och målsättningar för byråerna. Dessa målsättningar bör
sedan följas upp löpande av verksamheterna själva samt av
Integrationsverket. Ramböll Management menar att handläggares
kompetens på Integrationsverket inom områdena projektplanering,
målformulering samt resultatstyrning bör stärkas genom en riktad
kompetensutvecklingsinsats.
Ramböll Management menar i likhet med Riksrevisionen även att rutiner
och bedömningskriterier för medeltilldelning bör bli tydligare, då det i
dagsläget förefaller finnas stora skillnader i hanteringen mellan olika
handläggare. De verksamheter som inte möter fastställda kriterier bör
enligt Ramböll Management i ökad utsträckning dessutom mötas av tydliga
och konsekventa påföljder i form av minskad eller strypt medeltilldelning.
För att skapa förutsättningar för utveckling bör avslag dock innehålla
tydliga motiveringar, och allra helst föregås av en dialog mellan
Integrationsverket och verksamheten i fråga.
Ramböll Management anser vidare att riktlinjerna gällande
verksamheternas återrapportering bör förändras, genom att hela
verksamhetsåret täcks in. Då Integrationsverket behöver
verksamhetsrapporten för att kunna göra en bedömning av huruvida
verksamheten ska tilldelas medel för nästkommande år, kan det vara svårt
att utöka tidsperioden för den andra verksamhetsrapporten så att även
november och december täcks in, eftersom detta skulle innebära att
Integrationsverket får rapporten för sent. Däremot kan tidsperioden för den
första verksamhetsrapporten utökas, så att det tydligt framgår att denna
även omfattar perioden 1 november till 31 december under föregående år.

51

Bilaga 1
Antidiskrimineringsverksamheter i
Sverige
Som en del av uppdraget från Integrationsverket har Ramböll Management
gjort en sammanställning av de berörda byråerna. De korta summeringarna
baseras på datainsamling från dokument via telefonenkäterna. I de fall
relevant dokumentation inte har kunnat erhållas från Integrationsverket, har
uppgifterna kompletterats i efterhand genom direktkontakt med
verksamheterna över telefon eller/och e-post.
Verksamheternas finansiering återges i form av små tabeller för 2004, 2005
och 2006 under varje beskrivning. Alla faktauppgifter finns också samlade
i en matris, se är bilaga 2.

Antidiskrimineringscenter Roma i Skellefteå
Vi vill börja med att påpeka att vi inte kunnat få kontakt med
Antidiskrimineringscenter Roma och därför baseras all information på
tidigare studier samt dokument från Integrationsverket.
Byrån startade 2002, men verksamheten startade 1997 i Riksförbundet
Roma Internationals regi. Då vände sig verksamheten till romer och
resande som kände sig orättvist behandlade och diskriminerade.
Antidiskrimineringscenter Roma är idag sin egen huvudman men har
mycket nära samverkan med Riksförbundet Roma International. Andra
samverkanspartners är Lokala Simon, CMR, ABF, SIOS, ENAR,
Skellefteå Kommun och DO. Samverkan sker också med verksamheten i
Umeå.
Byrå efter ort
Skellefteå

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
447 980 kr

År 2003 hade byrån 2 anställda på vardera 50 procent där en av dem
arbetade från Skellefteå och den andre var placerad på Stockholmsfilialen.
Dessutom hade verksamheten under samma tidpunkt 14 personer som
arbetade ideellt.
Antidiskrimineringscenter Roma arbetar framför allt mot etnisk
diskriminering och målgruppen för verksamheten är i första hand romer
och resande som behöver organisationens hjälp. Vi saknar uppgifter om
antalet ärenden som hanterats. Opinionsbildning i form av infospridning
och uppsökande verksamhet på campingplatser och liknande utmärker

Bidrag från
IV 2006
Ingen uppgift
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byråns aktiviteter. Man försöker också genomföra interna utbildningar om
lagstiftning.

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Integrationsforum mot rasism i Trollhättan startade 1999 och är en
paraplyorganisation med ca 30 medlemsorganisationer och ca 12 enskilda
medlemmar. Själva byrån startade i april 2000. Antidiskrimineringsbyrån
drivs alltså som ett projekt inom Integrationsforum mot rasism som är
huvudman för byrån.
Verksamheten samverkar med andra organisationer, myndigheter, en
advokatbyrå och med Ombudsmännen. Byrån har regelbunden kontakt
med DO, som också genomfört utbildning för anställda och volontärer.
Den har kontakt med andra byråer och verksamheten har också initierat ett
regionalt samarbetsforum. Detta konkretiserades genom gemensamma
aktiviteter tillsammans med lokala aktörer i Vänersborg.
Byrå efter ort
Trollhättan

Extern finansiering
2006
Obefintlig

Bidrag från
IV 2004
219 000 kr

Bidrag från
IV 2005
396 980 kr

Bidrag från
IV 2006
374 000 kr

Byrån har en anställd person som arbetar 100 procent men där 25 procent
av tjänsten finansieras av andra medel. 20 personer arbetar ideellt och
verksamheten anger att de arbetar med alla fyra diskrimineringsgrunderna
men flertalet individärenden rör etnisk diskriminering. År 2005
registrerades 70 ärenden, varav 68 berörde etnicitet och 2 baserades på
funktionshinder.
Ärendena dokumenteras noga och man har en särskild grupp om sex
personer som hjälper till med råd och stöd. Deltagande i olika
manifestationer och förebyggande aktiviteter på olika skolor är exempel på
byråns opinionsbildande aktiviteter. De anordnar också kurser och cirklar
kring diskriminering, integration och rasism för kommunanställda. I
kompetensutvecklingssyfte har man bland annat åkt till England och
Holland på studieresa för att delta i studiecirklar om mänskliga rättigheter
och lagstiftning för volontärer och anställda.

Antidiskrimineringsbyrån i Umeå och
Västerbotten
Byrån startade 1999 och lyder under SIUM ( samordningsgruppen för
etniska, kulturella och språkliga föreningar i Umeå) som är en ideell
paraplyorganisation.
Byrå efter ort
Umeå

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
518 480kr

Bidrag från
IV 2005
872 320 kr

Bidrag från
IV 2006
794 000 kr
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Byrån har15 medlemsorganisationer som är knutna till byrån via SIUM
samt 4 enskilda medlemmar. Verksamheten samverkar med andra
organisationer, fackföreningar, arbetsgivare och kommunerna samt med
verksamheterna i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Dessutom anger
de att kontakten med Ombudsmännen är frekvent och regelbunden.
Antidiskrimineringsbyrån har 2 anställda fördelade på en heltidstjänst och
en tjänst på 75 procent. Dessutom arbetar ca 10 personer ideellt och byrån
anger att verksamheten drivs utifrån alla diskrimineringsgrunder, men att
fokus ändå tycks ligga på de etniska frågorna. Antidiskrimineringsbyrån
fick 2005 in 110 ärenden varav 5 baserades på funktionshinder och 5
baserades på kön. De resterande 100 ärendena grundade sig på etnisk
diskriminering.
Opinionsarbetet utgör en stor del av verksamhetens insatser och
kännetecknas av att byrån genomfört en stor undersökning, seminarier, haft
möten med politiker och att de medverkat i media. Byrån har också
föreläst, informerat på skolor och utbildat andra SIUM-föreningar om
diskrimineringsproblematiken. Interutbildning har styrelsen och anställda
erhållit genom en studieresa till London, CMR-seminarium och via en
konferens som anordnats av Integrationsverket.

Byrån mot diskriminering i Norrköping
Antidiskrimineringsbyrån i Norrköping startade 2000 i Röda Korsets regi
men blev 2004 en egen ideell förening. Sedan dess har verksamheten också
öppnat en filial i Linköping. Byrån har 30 medlemsorganisationer och ca
25 enskilda medlemmar.
Eftersom Röda Korset tidigare var huvudman har verksamheten ett stort
kontaktnät och byrån kännetecknas av goda relationer till olika
organisationer. Dessa organisationer är exempelvis fackföreningar,
myndigheter och handikapporganisationer. Byrån meddelar att de har tät
kontakt med alla Ombudsmännen. Byrån mot diskriminering i Norrköping
samarbetar också mycket med verksamheterna i Kista, Örebro och
Sundsvall.
Byrå efter ort
Norrköping

Extern finansiering
2006
90 000 kr (från
Norrköpings
kommun)

Bidrag från
IV 2004

Bidrag från
IV 2005

Bidrag från
IV 2006

419 320kr

1 066 000 kr

1 013 000 kr

Två personer är anställda på vardera 100 procent och verksamheten har
också 18 personer som arbetar ideellt. Under 2005 registrerades 102
ärenden varav 67 berörde etnisk diskriminering. Av det totala antalet
ärenden berörde 17 funktionshinder, 14 kön, och 4 sexuell läggning. Byrån
i Norrköping satsar mycket på opinionsbildning, bland annat genom att
anordna föreläsningar, seminarier och konferenser för exempelvis olika
fackförbund. Kompetensutveckling för styrelse och anställda sker inom
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rådande lagstiftning, mänskliga rättigheter, retorik samt föreläsningsteknik
via olika utbildningar.

Byrån för lika rättigheter i Kista
Byrån för lika rättigheter bildades 2004 och som huvudman står Forum för
lika rättigheter som bildades 2003. Forum är en paraplyorganisation med 7
medlemsorganisationer som också ingår i själva byråns nätverk. Andra
samverkanspartners är myndigheter, Kyrkan samt ett par aktörer på den
europeiska marknaden. Verksamheten anger att de också har kontinuerlig
kontakt med Ombudsmännen, främst med DO, och med de andra
verksamheterna i Norrköping, Karlstad, Uppsala, Umeå, Örebro, Sundsvall
och Stockholm Syd.
Byrå efter ort
Kista

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
1 656 850 kr

Byrån för lika rättigheter har 3 anställda på 2,5 heltidstjänster och 7
personer arbetar ideellt. I Kista uppger de att antidiskrimineringsarbetet
baseras på alla diskrimineringsgrunder men att ärendena domineras av
etnisk diskriminering. Under 2005 registrerade byrån 121 ärenden varav
99 baserades på etnisk diskriminering, 14 på könsdiskriminering och 8 på
diskriminering p.g.a. funktionshinder. Opinionsbildning är en stor del av
arbetet och består av att byrån kontaktar politiker, statliga utredare och
skriver debattartiklar. De har tagit fram eget utbildningsmaterial om
diskrimineringslagstiftningen och anordnar olika utbildningsinsatser runt
om i landet. Det är värt att notera att byråns utåtriktade arbete är mycket
gediget och väletablerat samt att de i detta avseende utmärker sig gentemot
andra verksamheter.
En av de anställda samt en styrelserepresentant har genomgått en
utbildning hos DO. Även byråns jurist har kompetensutvecklats via en
utbildning i Budapest och andra personer på byrån har utbildats i
stresshantering och datakunskap.

Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg
Föreningen ADB i Göteborg med 16 medlemsorganisationer är huvudman
för Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg. Byrån startade 1999 och
samverkar med andra organisationer, fackföreningar och studentjuristerna.
Verksamheten tar kontakt med Ombudsmännen när de får in stora ärenden.
Annars är kontakterna begränsade. De samverkar heller inte med andra
organisationer eller verksamheter i någon större omfattning.

Bidrag från
IV 2006
1 600 000 kr
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Byrå efter ort
Göteborg

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
619 491kr

Bidrag från
IV 2005
932 320 kr

Bidrag från
IV 2006
683 000 kr

Byrån anger att de framför allt arbetar med frågor kring etnisk
diskriminering men att de i viss mån arbetar med de andra
diskrimineringsgrunderna också. Antidiskrimineringsbyrån arbetar
företrädesvis med individuella ärenden där fall som gäller etnisk
diskriminering dominerar. Under 2005 var 230 av samtliga 243 ärenden av
den karaktären. Bland resterande ärenden fördelades 8 på funktionshinder
och 6 på könsdiskriminering. Byrån arbetar också i viss mån med
opinionsbildning genom marknadsföring, informationskampanjer,
seminarier och ungdomsträffar.
Både styrelse, anställda och andra aktiva har deltagit i kurser om
konflikthantering, bemötande, diskrimineringsfrågor, juridik och mänskliga
rättigheter.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyråns huvudman är SIOS (samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige) som är en paraplyorganisation med 16
medlemsorganisationer. Byrån startade 2005 efter att SIOS och
Integrationsverket tillsammans fastställt att det fanns ett behov av att
utveckla verksamheterna i ett antal kommuner i länet. Byrån samverkar
med fack, kommuner, organisationer, myndigheter och studieförbund. De
samarbetar med verksamheterna i Stockholm och Kista när det gäller
nätverksbyggande och andra verksamheter. De anger också att de har
sporadisk kontakt med Ombudsmännen.
Byrå efter ort
Stockholm Syd

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
872 320 kr

Byrån har 3 anställda på 1,5 heltidstjänst och ett par juridikstudenter
praktiserar utan betalning. Verksamheten uppger att de arbetar med alla
diskrimineringsgrunder och av totalt 82 ärenden som registrerades under
2005 baserades 71 på etnicitet, 8 på funktionshinder och 3 på
könsdiskriminering.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm
Opinionsbildningsarbetet har skett i form av informationsinsatser och
marknadsföring via annonsering i tidningar. Styrelse och anställda har

Bidrag från
IV 2006
850 000 kr
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deltagit i föreläsningar och konferenser i relevanta ämnen för att
kompetensutvecklas.
Byrån startade 2002 och som huvudman står SIOS som består av 16
medlemsorganisationer. Byrån samverkar med andra organisationer,
myndigheter, Polisen och kommunförbund. De har dessutom kontakt med
samtliga Ombudsmän och samarbetar regelbundet med verksamheterna i
Stockholm Syd och Kista.

Byrå efter ort
Stockholm

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
984 320 kr

Bidrag från
IV 2006
917 000 kr

Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm har 2 anställda på 1,5 heltidstjänster
och de har också ca 39 medarbetare på ideell basis. Byrån arbetar med alla
diskrimineringsgrunder, men även här domineras ärendena av anmälningar
från personer som upplevt etnisk diskriminering. Under 2005 kom det in 86
anmälningar till byrån, varav 69 grundade sig på etnisk diskriminering, 11
ärenden berörde diskriminering på grund av funktionshinder och de
resterande 6 ärendena baserades på könsdiskriminering. Opinionsarbetet
har framför allt bestått av annonsering i tidningar. Verksamheten har också
arrangerat föreläsningar tillsammans med kommunen och medverkat i
kurser om antidiskriminering för LO:s medlemmar. De har också gjort en
specifik satsning på att samarbeta med handikapporganisationer i
Stockholm. Kompetensutveckling för personal och volontärer har skett
genom utbildningar och föreläsningar om diskriminering.

Örebro rättighetscenter mot diskriminering
Örebro internationella center - Kulturalliansen är huvudman och har
funnits sedan 1996. Örebro rättighetscenter mot diskriminering startade
2004 och har 17 medlemsorganisationer och ca 60 enskilda medlemmar.
De ingår i ett nätverk för social och hållbar utveckling och har sporadisk
kontakt med Ombudsmännen. Byrån är med i någon form av regionalt
nätverk med verksamheterna i Kista, Uppsala, Norrköping och Karlstad.
Byrå efter ort
Örebro

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
945 320 kr

Verksamheten har 2 anställda på 1,5 heltidstjänster och den ideella
personalen består av 9 personer. De anger att verksamheten arbetar efter
alla diskrimineringsgrunder. Totalt 24 ärenden behandlades under 2005 av
vilka 17 baserades på etnicitet, 2 på kön och 5 på diskriminering p.g.a.
funktionshinder. Verksamheten har publicerat en debattartikel i

Bidrag från
IV 2006
900 000 kr
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opinionsbildande syfte samt tryckt upp informations- och
utbildningsmaterial.
Personal, både anställd och ideell, har fått grundläggande kunskaper om
diskriminering och lagstiftning, de deltar också på konferenser samt åker
på studieresor för erfarenhetsutbyte.

Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg
Huvudman för verksamheten är MR Diskanti, en enskild förening som
arbetar för ett samhälle som bygger på respekt för individen. Startår för
själva byrån var 2002 och i dag består den av 4 medlemsorganisationer och
29 enskilda medlemmar. Byrån samverkar med AMS, föreningar,
organisationer, kommuner, andra myndigheter och i viss mån med
Ombudsmännen. Verksamheten har kontakt med de andra verksamheterna
i Lund och Malmö.
Byrå efter ort
Helsingborg

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2005
634 960 kr

3 personer är anställda och de delar på 1,5 heltidstjänster. Det finns
dessutom 6 personer som arbetar ideellt och byrån anger att de generellt
arbetar med alla diskrimineringsgrunder, men främst med etnisk
diskriminering.
Under 2005 hade byrån totalt 26 ärenden, varav 20 bestod av ärenden som
rörde etnisk diskriminering. Av det totala antalet ärenden grundade sig 5 på
diskriminering p.g.a. funktionshinder och 1 på diskriminering p.g.a. sexuell
läggning. Antidiskrimineringsbyråns opinionsbildande aktiviteter består
främst av att skriva tidningsartiklar och annonsera om verksamheten, men
de har också arrangerat 10 föreläsningar för gymnasieskolor under första
halvåret 2005. Personal och volontärer har kompetensutvecklats genom
internutbildningar om diskrimineringslagstiftningen och arbetsmetodik.

Mötesplats Sundsvall mot diskriminering
Huvudman och enda medlemsorganisation för byrån är Röda Korset.
Själva byrån Mötesplats Sundsvall mot diskriminering startade 2001 och
har nära samverkan med kommunen, 5 i 12 rörelsen samt andra
organisationer och kvinnogrupper. Kopplingen till Röda Korset gör att
byrån har tillgång till ett stort kontaktnät till andra organisationer. De har
inte nämnvärt mycket kontakt med andra Ombudsmän än DO och
samverkar med verksamheterna i Kista, Norrköping, Örebro och
Östersund.

Bidrag från
IV 2006
566 000 kr
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Byrå efter ort
Sundsvall

Extern finansiering
2006
Ingen uppgift

Bidrag från
IV 2004
570 000

Bidrag från
IV 2005
650 360 kr

Bidrag från
IV 2006
691 000 kr

Byråns personal består av 1 heltidsanställd och 11 volontärer. Som många
andra byråer anger de att de arbetar med alla diskrimineringsgrunder men
mest med frågor som rör etnisk diskriminering, både vad gäller individ och
opinionsarbete. Totalt 14 ärenden hanterades under 2005 och 10 av dessa
grundar sig på etnisk diskriminering. 3 ärenden baseras på funktionshinder
och 1 ärende är registrerat som könsdiskriminering.
Opinionsarbetet består bland annat av annonser i tidningar,
informationsbroschyrer och en uppsatstävling om diskriminering. Byrån
har också haft utbildningar om diskrimineringslagstiftning, koppling till
MR för stora delar av kommunen, ST fackförbund, RK (jan-juli 2005).
Verksamheten har också anordnat konferenser och föreläsningar.
Byråns personal och volontärer har deltagit i RK:s MOD-utbildning

Antidiskrimineringsbyrån i Malmö
Antidiskrimineringsbyrån är sin egen huvudman och verksamheten startade
2003. Verksamheten har inga medlemsorganisationer och har tydligt uttalat
att de inte är intresserade av att ha organisationer som medlemmar. Dock
har de ca 100 enskilda medlemmar och de samverkar främst med andra
organisationer samt kommunen. Byrån samverkar också med Lund,
Helsingborg och Karlskrona och fick tillsammans med Lund under 2005
200 000 kr i tilläggsstöd för att driva projekt om att utveckla
verksamheterna i Malmö och Lund.
Byrå efter ort
Malmö

Extern finansiering
2006
100 000 kr ifrån
Malmö stad

Bidrag från
IV 2004

Bidrag från
IV 2005

Bidrag från
IV 2006

560 480 kr

795 320 kr

761 000 kr

Byrån har 2 personer som är anställda på 1,5 heltidstjänster. De ideella
krafterna består av 8 personer och byrån anger att de arbetar med alla
diskrimineringsgrunder men med betoning på etnisk diskriminering. Från
januari till juni 2005 hade de 38 ärenden. Dessa baserades främst på
etnicitet men verksamheten säger att ärenden rörande funktionshinder har
ökat sedan 2005. Vi saknar information om det totala antalet ärenden för
2005.
I opinionsbildningssyfte har de annonserat artiklar i tidningar, tryckt
informationshäften (7000 ex 2004), medverkat i Sydsvenskans temavecka
om diskriminering och informerat på skolor. För att kompetensutvecklas
har de deltagit i en internutbildning om HBT-frågor samt gått en
halvdagsutbildning om integrationsfrågor.
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Antidiskrimineringsbyrån i Lund
Antidiskrimineringsbyrån i Lund har kopplingar bakåt till en NGOorganisation som heter The English International Association of Lund och
som grundades1987. Föreningen startade ett antidiskrimineringsprojekt i
Lund med stöd av medel från Integrationsverket 1999. Utifrån dokumenten
går det att utläsa att föreningen bedrev verksamheten i form av en
antidiskrimineringsbyrå 2002 under namnet ›› Forum mot diskriminering i
Lund‹‹. Under 2002 och 2003 har The English International Association
erhållit medel av Integrationsverket för att bedriva verksamheten. Under
2004 och 2005 upphör bidraget till denna förening och går över till
Antidiskrimineringsbyrån i Lund. Idag vet vi att bidraget till byrån håller
på att avvecklas.
Byrån har varken några medlemsorganisationer eller enskilda medlemmar.
De samverkar med kommunen, Raoul Wallenberginstitutet i Lund,
högskolor i regionen samt en gymnasieskola.
Byrå efter ort
Lund

Extern finansiering
2006

Bidrag från
IV 2004

Bidrag från
IV 2005

0 kr

324.320 kr

257.160 kr

Byrån har en person som är anställd och denna tjänst finansieras av en
arbetsmarknadsåtgärd. Vi har inga uppgifter om huruvida de arbetar
specifikt med alla diskrimineringsgrunder, men de anger att de arbetar mot
diskriminering i samhället. Under 2005 hade byrån 125 ärenden. Det finns
dock ingen uppgift om vilka grunder dessa ärenden var baserade på.
Det opinionsbildande arbetet består av att man sprider information till
högskolorna i regionen och har sändningar i närradion. Byrån har också
arrangerat utbildningar och seminarier för allmänheten om
antidiskriminering. Personalen har kompetensutvecklats genom att delta i
utbildning som arrangerats av Raoul Wallenberginstitutet och många har
också deltagit på ett flertal konferenser.

Bidrag från IV
2006
Avvecklingskost
16 000kr
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Bilaga 2
Matris över
antidiskrimineringsbyråerna
Matris över antidiskrimineringsbyråernas organisation
Namn på
byrån
Ort
Huvudman
Startår
Medlemsor
ganisatione
r
Enskilda
medlemma
r
Samverkan
spartners

Antidiskriminer
ingscenter
Roma,
Skellefteå
Skellefteå, finns
filial i Stockholm
Antidiskriminerin
gscenter Roma

Antidiskriminerings
byrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyr
ån i Umeå och
Västerbotten

Byrån mot
diskriminering
i Norrköping

Trollhättan

Umeå

Norrköping

2002
Ingen uppgift

2000
25 stycken

1999
15 stycken

Byrån mot
diskriminering i
Norrköping
2000
30 stycken

432 medlemmar
(2003)

12

4

25

Riksförbundet
Roma
International,
Lokala Simon,
CMR, ABF,
SIOS, ENAR,
Skellefteå
Kommun, DO

LO-facken,
intresseföreningar,
Länstyrelsen,
kommunen, Västra
Götalands Län, CMR.
Haft flera möten med
DO, som också
genomfört utbildning
för
anställda/volontärer.

SIUMorganisationer,
fack, arbetsgivare,
kommunen, andra
etniska föreningar,
RFSL:s styrelse,
Internationella
kvinnoföreningen

Nej (se kommentar)
Gick ut nätverket,
tyckte det blev för mkt
maktkamp. Har dock
kontakt med andra
ADB:er. Samverkar
med andra regioner.
nej

Stockholm, Norrköping,
Göteborg. Med i
nationella nätverket för
ADB:er

RFSL,
ABF,HSO,
IGTNOinvandra
rföreningar,kyrk
or
intresseförenin
gar, LOdistriktet,
museum.
Ombudsmänne
n
Kista, Örebro
och Sundsvall.
Ingår i
nationella
nätverket för
ADB:er

298 000

570 000

Samverkan Samverkade
med andra med Nätverket
ADB:er
för ADB.
Samverkar med
Umeå ADB
Extern
Ingen uppgift
finansiering
Direkt INT 430 000
finansiering
2003

Integrationsforum mot SIUM
Rasism

Ingen uppgift

90 000 för 2006
(Norrköpings
kommun)
500 000
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Namn på
byrån

Antidiskrimineri Antidiskrimineringsb
ngscenter
yrån i Trollhättan
Roma, Skellefteå

Antidiskriminerings Byrån mot
byrån i Umeå och
diskriminering i
Västerbotten
Norrköping

Direkt INT
finansiering
2004
Direkt INT
finansiering
2005
Direkt INT
finansiering
2006
Anställda
(antal
tjänster)
Antal som
arbetar
ideellt

Ingen uppgift

219000

518480

419320

447980

396980

872320

1066000

Ingen uppgift

374000

794000

1013000

2 (2 tjänster)
avser 2005

1(0,75 tjänst)

2 pers (1,75 tjänster)

2 pers (2
tjänster)

14 avser 2005

Ingen uppgift

10

ca 18

Matris över antidiskrimineringsbyråernas organisation (forts)
Namn på
byrån

Byrån för lika
rättigheter i Kista

Antidiskriminerings
byrån i Göteborg

Antidiskriminerings
byrån Stockholm
Syd

Antidiskrimineri
ngsbyrån
Stockholm

Ort

Kista

Göteborg

Stockholm

Stockholm

Huvudman Forum för lika
rättigheter

Föreningen ADB i
Göteborg

SIOS

SIOS

Startår
Medlemso
rganisation
er
Enskilda
medlemm
ar
Samverka
nspartners

2004
Paraplyorganisatio
n för 7 ideella
föreningar
0

1999
16 stycken

2005
16 st anslutna till
SIOS

2002
16 stycken,
anslutna till SIOS

Ingen uppgift

0

0

Länsstyrelsen i
Stockholm, Sociala
mission, kyrkan,
RFSL,RSMH,
Moskén, CNR.
ADV i Holland
EMR (European
network against
racism)Även
Ombudsmännen,
främst DO.

TBV, TCO,
invandrarföreningar,
brukarstödcentrum. Ej
så mkt kontakt med
Ombudsmännen,
främst om mkt stora
fall. Uppger
samarbetet som
problematiskt med
långa
handläggningstider
hos Ombudsmännen.

LO, Arbetscentrum,
Mångkulturellt
centrum i Botkyrka,
kommunen,
Länsstyrelsen

LO,
handikapporg.,
Länstyrelsen,
Polisen, Sthlms
Stad,
kommunförbund,
RFSL, kvinnoorg
Kontaker med
samtliga
Ombudsmän.
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Namn på
byrån

Byrån för lika
rättigheter i Kista

Antidiskriminerings
byrån i Göteborg

Antidiskriminerings
byrån Stockholm
Syd

Antidiskrimineri
ngsbyrån
Stockholm

Samverka
n med
andra
ADB:er

Norrköping,
Karlstad, Uppsala,
Umeå, Örebro och
Sundsvall,
Stockholm Syd

Örebro, Stockholm,
Lund, Karlskrona och
Vänersborg

ADB Stockholm och
Kista

ADB Stockholm
Syd och Kista

Extern
finansierin
g
Direkt INT
finansierin
g 2003
Direkt INT
finansierin
g 2004
Direkt INT
finansierin
g 2005
Direkt INT
finansierin
g 2006
Anställda
(antal
tjänster)
Antal som
arbetar
ideellt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

485 000

Ingen uppgift

635 044

Ingen uppgift

619491

Ingen uppgift

Ingen uppgift

1656580

932320

876320

984320

1600000

683000

850000

917000

3 pers(2,5 tjänster) 4 pers (3 tjänster)

3 pers (1,5 tjänster)

2 pers(1,5)

7

Ett par
juridikstuderande

39

20
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas organisation (forts)
Namn på
byrån
Ort

Örebro
rättighetscente
r mot
diskriminering
Örebro

Huvudma
n

Örebro
internationella
center
Startår
2004
Medlemso 17 st
rganisatio
ner
Enskilda
60
medlemm
ar
Samverka 17
nspartner stödföreningar,
s
ingår i nätverket
för social och
hållbar
utveckling.
kontakter med
Ombudsmännen

Antidiskrimine Mötesplats
Antidiskrimi Antidiskrimineri
ringsbyrån i
Sundsvall mot neringsbyrån ngsbyrån i Lund
Helsingborg
diskriminering i Malmö
Helsingborg

Sundsvall

Malmö

Lund

MR Diskanti

Röda Korset

Antidiskrimine Antidiskriminerin
ringsbyrån
gsbyrån i Lund

2002
4 stycken

2001
1 org

2004/2005
0

29

0

2003
har inga (vill
ej heller ha
nga)
100

0

Inva-Sam
(paraplyorg. för
inv.föreningar),
RFSL,
UNICEF.
Romernas
Riksförbund,
Gambiska
föreningem,
CMR; Nätverk
för solidaritet
och rättvisa,
Helsinborg
Stad. Visst
samarbete med
Ombudsmännen
Samverka Kista, Uppsala, Lund och
n med
Norrköping och Malmö, med i
andra
Karlstad
nationella
ADB:er
regionalt nätverk nätverket för
ADB:er

Röda Korset,
Sundssvalls
kommun,
5112rörelsen,
Handikappidrott
srörelsen,
DHR,
kvinnogrupper.
DO mest men
även de andra.

Ingår i lokalt
nätverk med
bla RFSL,
DHR,
Rådgivning
Skåne och
invandrarför.
Samverkar
även med
CMR,
Folkuniv. i
Malmö, ADF
Malmö,
Amnesty

Lunds
kommun,Raoul
Walleberg
Instituttet i
Lund,Int.sekretari
aten vid
högskolor i Sydsverige, en lokal
gymnasieskola

Kista,
Norrköping,
Örebro och
Östersund

Lund,
Helsingborg
och
Karlskrona

Ingen uppgift

Extern
Ingen uppgift
finansierin
g
Direkt INT Ingen uppgift
finansierin
g 2003

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0

300 000

Ingen uppgift

100.000
(2004 Malmö
Stad)
625 000

239 000
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Namn på
byrån

Örebro
rättighetscente
r mot
diskriminering
Direkt INT Ingen uppgift
finansierin
g 2004
Direkt INT 945320
finansierin
g 2005
Direkt INT 900000
finansierin
g 2006
Anställda 2 (1,5 tjänster )
(antal
tjänster)
Antal som 9 pers
arbetar
ideellt

Antidiskrimine Mötesplats
Antidiskrimi Antidiskrimineri
ringsbyrån i
Sundsvall mot neringsbyrån ngsbyrån i Lund
Helsingborg
diskriminering i Malmö
Ingen uppgift

578.000kr

560.480 kr

324.320 kr

634960

650.360 kr

795.320 kr

257.160 kr

566000

691000

761000

Ingen utbetalning

3 pers (1,5
tjänster)

1 pers (1 tjänst) 2 pers (1,5
tjänster)

6

11

8

1 pers
(finansieras av
arbmarkn. åtg)
Ingen uppgift
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas organisation (forts)
Namn på byrån

Öppettider besök

Öppettider telefon

Typ av juridisk kompetens

Antidiskriminerings Ingen uppgift
center Roma,
Skellefteå

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Antidiskriminerings 30 tim/vecka
byrån i Trollhättan

30 tim/vecka

Samarbete med advokatbyrå
och praktisk juridisk kompetens

Antidiskriminerings 40 tim/vecka
byrån i Umeå och
Västerbotten
Byrån mot
35 tim/vecka
diskriminering i
Norrköping
Forum för lika
13-16 mån-tors
rättigheter i Kista

40 tim/vecka

Anställd med praktisk juridisk
kompetens

40 tim/vecka

Anställd med formell juridisk
kompetens

10-12 mån-fre

Antidiskriminerings 10-15 mån-fre
byrån i Göteborg

9-16 mån-fre

Antidiskriminerings Öppen mottagning
byrån Stockholm
14-18 tis, enligt
Syd
överenskommelse
resten av tiden
(totalt 40 h/veckan)
Antidiskriminerings Enligt
byrån Stockholm
överenskommelse

14-16 mån/ons, 1012 tis/tor, 14-15 fre

Anställd med formell juridisk
kompetens, samarbete med
advokatbyrå
Samarbetar med advokatbyrå,
anställda med praktisk juridisk
kompetens
Anställd med formell juridisk
kompetens (delar med ADB
Stockholm)

Örebro
rättighetscenter
mot diskriminering

24 tim/vecka

40 tim/vecka

Antidiskriminiering 40 tim/vecka
sbyrån i
Helsingborg
Mötesplats
40 tim/vecka
Sundsvall mot
diskriminering
Antidiskriminerings Ingen uppgift
byrån i Malmö

40 tim/vecka

Ingen uppgift

Anställda med praktisk juridisk
kompetens

Antidiskriminerings Ingen uppgift
byrån i Lund

Ingen uppgift

Ingen uppgift

10 tim/vecka

40 tim/vecka

Anställd med formell juridisk
kompetens (delar med ADB
Stockholm Syd)
Anställd med viss formell
juridisk kompetens (30 poäng),
anställda med praktisk juridisk
kompetens
Styrelseledamot med formell
juridisk kompetens, samarbete
med arbetsrättsjurist
Anställd med formell juridisk
kompetens
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet
Namn på byrån

Antal ärenden 2005

Antidiskrimineri
ngscenter
Roma,
Skellefteå
ingen uppgift

Antidiskrimineri Antidiskrimineri Byrån mot
ngsbyrån i
ngsbyrån i
diskriminering i
Trollhättan
Umeå och
Norrköping
Västerbotten
70
110
102

Antal ärenden 2004

ingen uppgift

30

100

54

Antal ärenden inom
funktionshinder 2005
Andel ärenden inom
funktionshinder 2005
Antal ärenden inom
funktionshinder 2004
Andel ärenden inom
funktionshinder 2004
Antal ärenden inom
etnicitet 2005
Andel ärenden inom
etnicitet 2005
Antal ärenden inom
etnicitet 2004
Andel ärenden inom
etnicitet 2004
Antal ärenden inom kön
2005
Andel ärenden inom
kön 2005
Antal ärenden inom kön
2004
Andel ärenden inom
kön 2004
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2005
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2005
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2004
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2004

ingen uppgift

2

5

17

ingen uppgift

3%

5%

17%

ingen uppgift

0

5

10

ingen uppgift

0%

5%

19%

ingen uppgift

68

100

67

ingen uppgift

97%

91%

66%

ingen uppgift

30

90

34

ingen uppgift

100%

90%

63%

ingen uppgift

0

5

14

ingen uppgift

0%

5%

14%

ingen uppgift

0

5

9

ingen uppgift

0%

5%

17%

ingen uppgift

0

0

4

ingen uppgift

0%

0%

4%

ingen uppgift

0

0

1

ingen uppgift

0%

0%

2%
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet (forts)
Namn på byrån

Forum för lika
rättigheter i
Kista

Antidiskrimineri Antidiskrimineri Antidiskrimineri
ngsbyrån i
ngsbyrån
ngsbyrån
Göteborg
Stockholm Syd Stockholm

Antal ärenden 2005

121

243

82

Antal ärenden 2004

30

98

Antal ärenden inom
funktionshinder 2005
Andel ärenden inom
funktionshinder 2005
Antal ärenden inom
funktionshinder 2004
Andel ärenden inom
funktionshinder 2004
Antal ärenden inom
etnicitet 2005
Andel ärenden inom
etnicitet 2005
Antal ärenden inom
etnicitet 2004
Andel ärenden inom
etnicitet 2004
Antal ärenden inom kön
2005
Andel ärenden inom
kön 2005
Antal ärenden inom kön
2004
Andel ärenden inom
kön 2004
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2005
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2005
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2004
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2004

8

8

Ej relevant (fanns 91
ej 2004)
8
11

7%

3%

9%

13%

2

2

Ej relevant

5

7%

2%

Ej relevant

5%

99

230

71

69

82%

95%

87%

80%

27

90

Ej relevant

80

90%

92%

Ej relevant

88%

14

6

3

6

12%

2%

4%

7%

1

5

Ej relevant

5

3%

5%

Ej relevant

5%

0

0

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

Ej relevant

1

0%

0%

Ej relevant

1%

86
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet (forts)
Namn på byrån

Antidiskrimi
neringsbyrån
i
Helsingborg
26

Mötesplats
Antidiskrimine Antidiskrimineri
Sundsvall mot ringsbyrån i
ngsbyrån i Lund
diskriminering Malmö

Antal ärenden 2005

Örebro
rättighetscent
er mot
diskriminering
24

14

38 (jan-jun)

125

Antal ärenden 2004

13

6

5

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Antal ärenden inom
funktionshinder 2005
Andel ärenden inom
funktionshinder 2005
Antal ärenden inom
funktionshinder 2004
Andel ärenden inom
funktionshinder 2004
Antal ärenden inom
etnicitet 2005
Andel ärenden inom
etnicitet 2005
Antal ärenden inom
etnicitet 2004
Andel ärenden inom
etnicitet 2004
Antal ärenden inom
kön 2005
Andel ärenden inom
kön 2005
Antal ärenden inom
kön 2004
Andel ärenden inom
kön 2004
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2005
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2005
Antal ärenden inom
sexuell läggning 2004
Andel ärenden inom
sexuell läggning 2004

5

5

3

Ingen uppgift

Ingen uppgift

21%

19%

21%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2

2

2

Ingen uppgift

Ingen uppgift

15%

33%

40%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

17

20

10

Ingen uppgift

Ingen uppgift

71%

77%

71%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

9

3

3

Ingen uppgift

Ingen uppgift

69%

50%

60%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2

0

1

Ingen uppgift

Ingen uppgift

8%

0%

7%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2

1

0

Ingen uppgift

Ingen uppgift

15%

17%

0%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0

1

0

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0%

4%

0%

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0

0

0

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0%

0

0%

Ingen uppgift

Ingen uppgift
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet (forts)
Namn på byrån

Antidiskrimine Antidiskriminering
ringsbyrån i
sbyrån i Umeå och
Trollhättan
Västerbotten

Byrån mot
diskriminering i
Norrköping

9

4

60

Antal externa
ingen uppgift
föreläsningar/utbil
dningar 2004

8

6

25

Exempel på
ingen uppgift
externa
föreläsningar/utbil
dningar

Föreläsningar
Seminarier,
högskolan Väst föreläsningar,
konferenser

HTF, Byggnads, Sensus

Antal interna
utbildningar 2005

ingen uppgift

3

4

7

Antal interna
utbildningar 2004

ingen uppgift

2

4

22

Exempel på
interna
utbildningar

ingen uppgift

Studiecirkel

Utbildning i
Volontärutbildningen,
diskrimineringslagsti planeringskonferens för
ftning
medlemmar med utbildn

Exempel på
andra aktiviteter
2005

ingen uppgift

Exempel på
andra aktiviteter
2004

ingen uppgift

Dialog med politiker, Dagen mot
nätverksträffar för
Diskriminering,
erfarenhetsutbyte
uppmärksamhet i media,
medarrangör
Internationella
kvinnodagen,
Medarrangör World Aids
Day, medarrangör
Förintelsens minnesdag.
Regional utvidgning
Linköping
Integrationsdag Enkätundersökninga Uppmärksamhet i media,
en, FN-dagen, r, nätverksträffar för medarrangör
Fallens
erfarenhetsutbyte
Internationella
dagar,Regional
kvinnodagen,
möten,
Medarrangör Gränslös
konferenser
vecka, Medarrangör
World Aids Day,
Huvudman för projektet
Mångfald för mervärde,
Access to Justice,
Studieresa Holland mm.

Antal externa
föreläsningar/utbil
dningar 2005

Antidiskrimin
eringscenter
Roma,
Skellefteå
ingen uppgift
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet (forts)
Namn på
byrån

Forum för lika
rättigheter i
Kista

Antidiskrimineri Antidiskriminerin
ngsbyrån i
gsbyrån
Göteborg
Stockholm Syd

Antidiskrimineri
ngsbyrån
Stockholm

Antal externa
12
föreläsningar/ut
bildningar 2005

8

16

17

Antal externa
12
föreläsningar/ut
bildningar 2004

21

Ej relevant (fanns
ej 2004)

15

Exempel på
externa
föreläsningar/ut
bildningar

Utbildningar
och
föreläsningar
för skolor och
arbetsgivare

Seminarium om
diskriminering
inom
polisväsendet,
info till fackliga
org., utb. till
arbetslösa
invandrare, utb.
till romer i adfrågor, SKTF
SIF, personalutb.
medborgarkontor
en "Soc.arbete i
blattevärlden"

Föreläsning om
marginaliseringspr
ocesser som grund
för diskriminering
inom en temadag
anordnad av ABF
Stockholm om
sexuell läggning
och annan
bakgrund än
svensk. Alla
föreläsningar
genomförs i
samarbete med
ADB Stockholm
(det totala antalet
föreläsningar 2005
för byråerna
tillsammans är
således 33).

Antal interna
utbildningar
2005

4,00

9

3

Föreläsning om
marginaliserings
processer som
grund för
diskriminering
inom en temadag
anordnad av ABF
Stockholm om
sexuell läggning
och annan
bakgrund än
svensk. Alla
föreläsningar
genomförs i
samarbete med
ADB Stockholm
Syd (det totala
antalet
föreläsningar
2005 för
byråerna
tillsammans är
således 33).
2

Antal interna
utbildningar
2004

2,00

3

Ej relevant

2

Exempel på
interna
utbildningar

Utbildning för
styrelse och
anställda

Jur. grundkurs,
kurs MR-frågor,
krishanteringskur
s, utb. om romer

Utbildning
Utbildning SIOS
personal, ex solid- styrelse och
utbildning i Bryssel ADB-personal
etc
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Namn på
byrån

Forum för lika
rättigheter i
Kista

Antidiskrimineri Antidiskriminerin
ngsbyrån i
gsbyrån
Göteborg
Stockholm Syd

Exempel på
andra
aktiviteter 2005

Frukostseminar 2 CMR-möten,
ium, dialog med nätverksträffar,
politiker etc
deltagande i
konferenser,
Equal
Movement-möten
3 st,
krogtestning,

Exempel på
andra
aktiviteter 2004

Frukostseminar
ium,
deltagande i
konferenser,
dialog med
politiker

30
närradiosändning
ar, CMRkonstituerande
10 möten, 2
parabolmöten,
nätverksträffar

Deltagit i ett antal
konferenser, öppet
hus, deltagit i
temadagar, ex
Dagen mot
Diskriminering som
Byrån mot
Diskriminering
anordnade,
deltagande i EU:s
kampanj för
mångfald mot
diskriminering.
Ej relevant

Antidiskrimineri
ngsbyrån
Stockholm
Situation testing
inom
krogvärlden,
remissvar på
utredningen Det
blågula glashuset

Genomförande
av en konferens
om
antidiskriminering
sarbete i Sthlms
Län, deltagande i
EU:s kampanj för
mångfald mot
diskriminering
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Matris över antidiskrimineringsbyråernas verksamhet (forts)
Namn på byrån

Örebro
rättighetscenter
mot
diskriminering
15 (+ ca 20
klassvisningar av
fotoutställning
(projektet
Människor
bakom etiketten)
där praktiska
övningar ingick.)
6

Antidiskrimini
eringsbyrån i
Helsingborg

Mötesplats
Sundsvall mot
diskriminering

Antidiskrimi Antidiskrimi
neringsbyrån neringsbyrån
i Malmö
i Lund

13

6

Ingen uppgift

Ingen uppgift

12

7

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Exempel på
externa
föreläsningar/ut
bildningar

Utöver dessa
föresläningar
även genomfört
föreläsningar
tillsammans med
andra arrangörer

Info
grafikerförbund
et, synsopsium
INVASm, info
DHR och DHS,
info Rädda
Barnen och
Somaliska
Föreningen etc

Ingen uppgift

Utb. Om
Ingen uppgift
lagstiftning för
bla AUC,
Liber
Kompetens,
politiker,
Stadelsförvalt
ningen.

Antal interna
utbildningar
2005

12

10

5

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Antal interna
utbildningar
2004

5

0

4

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Exempel på
interna
utbildningar

Studiebesök till
Holland,
konferens IV,
besök på andra
byråer

Radar, COC,
Konferens, IV,
om mänskliga
rättigheter etc

Ingen uppgift

Internutb. om
HBT,
deltagande i
halvdagsut.
(ca 6) om
integrationsfrå
gor främst
(2005 janjuni)

Utbildning
genom Raul
Wallenbergins
titutet. Månag
har deltagit på
många
konferenser.

Antal externa
föreläsningar/ut
bildningar 2005

Antal externa
föreläsningar/ut
bildningar 2004
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Namn på byrån

Örebro
rättighetscenter
mot
diskriminering
Exempel på
Projektet
andra aktiviteter Människor
2005
bakom etiketten,
samverkansproje
kt med bla
Örebros
Kommun,
omfattade bla
fotoutställning,
teater,
lunchföreläsning
ar,
kvällsföreläsning
ar (1 om varje
disk.grund) etc
Exempel på
1 seminarium om
andra aktiviteter diskriminering
2004
riktat till
förtroendevalda
och tjänstemän i
kommuner,
landsting,
föreningar och
andra
organisationer –
ca 120 deltagare.
1 samverkansmöte med
föreningar i
Örebro om
rasism och
diskriminering.

Antidiskrimini
eringsbyrån i
Helsingborg

Mötesplats
Sundsvall mot
diskriminering

Antidiskrimi Antidiskrimi
neringsbyrån neringsbyrån
i Malmö
i Lund

Föreläsning av Ingen uppgift
förintelsens
ögonvittnen,
riktad mot skola
och vård

Ingen uppgift

Ingen uppgift

FN-Dagen mot Ingen uppgift
Rasism, besök
av DO, romersk
afton,
samverkansträf
far med de
andra skånebyråerna

Ingen uppgift

Ingen uppgift
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Bilaga 3
Fyra fallstudier
I följande bilaga återfinns en mer ingående presentation av de fyra
fallstudier som företagits. Avsnittet inleds med en presentation av Byrån
mot diskriminering i Norrköping, vilket följs av redogörelser för
antidiskrimineringsverksamheterna i Umeå och Göteborg. Avslutningsvis
presenteras antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan.

Byrån mot diskriminering i Norrköping
Bakgrund
Byrån mot diskriminering i Norrköping grundades år 2000 och tillhör
därmed en av de äldsta antidiskrimineringsverksamheterna som erhåller
stöd från Integrationsverket. Byrån, som då hette Byrån mot etnisk
diskriminering, bildades på initiativ av eldsjälar från sju olika
organisationer (ABF, Rör inte min kompis, Hyresgästföreningen,
Norrköpings Kristna Råd, Hela Människan, Frivillighetscentralen och
Röda Korset), vilka gick samman under Röda Korsets huvudmannaskap.
Ursprungligen arbetade byrån endast mot etnicitet som
diskrimineringsgrund. I samband med att Integrationsverket förändrade
sina riktlinjer år 2002, utökade dock byrån sin verksamhetsfokus till att
även inkludera diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning och
funktionshinder. Vid denna tidpunkt bytte byrån också namn till Byrån mot
diskriminering.
År 2004 bildade verksamheten en egen ideell förening och är i dag sin egen
huvudman.

Organisation
Byrån mot diskriminering har i dagsläget 2 heltidsanställda personer, varav
en är utbildad jurist. Juristen anställdes under 2005 som ett led i byråns
arbete för att effektivisera och professionalisera ärendehanteringen samt för
att öka byråns legitimitet och förankring hos andra lokala aktörer. Vid
sidan om de två anställda arbetar även cirka 15 volontärer, vilkas
huvudsakliga arbetsområden utgörs av olika former av informations- och
opinionsbildande insatser.
Byrån mot diskriminering leds av en ideell styrelse bestående av
representanter från sju organisationer: RFSL, Rör inte min kompis,
Norrköpings Missionsförsamling, Futurum, Hela Människan,
Hyresgästföreningen och LO. Utöver de organisationer som ingår i
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styrelsen har byrån 23 medlemsorganisationer knutna till sig, däribland
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), Norrköpings
mångkulturella romska förening, Synskadades Riksförbund (SRF) samt
Persiska kvinnoföreningen. Byrån har även 25 enskilda medlemmar.
Byråns starka ideella bas ses av såväl styrelse som anställda som en styrka
i arbetet mot antidiskriminering. Medlemsorganisationerna betraktas inte
bara som en tillgång vad gäller kunskap och kompetens utan anses också
ha en viktig förankrande funktion, då de kan sprida information om
antidiskrimineringsverksamheten till sina egna medlemmar. Byrån
understyrker dock vikten av att skilja på rollen som engagerad, som i första
hand styrelse och medlemsorganisationer ska ha, och rollen som
professionell, som i första hand bör innehas av anställda på byrån.
Skiljelinjen anses nödvändig, inte minst för att skapa legitimitet och
förankring hos andra lokala aktörer:
För att vi ska ses som en trovärdig och seriös aktör i samhället i stort
måste individer såväl som andra organisationer och myndigheter veta att
vi arbetar med diskrimineringsfrågorna professionellt. En del i detta är att
ha kompetent personal, med kompetens för bland annat juridiska frågor.
En annan del är att personalen i första hand anställs på grund av sina
meriter och inte på grund av sitt engagemang. Annars finns risk för att
personalen driver sin egen dagordning, i stället för att verkställa de beslut
som styrelsen fattat.
Under 2005 öppnade Byrån mot diskriminering en filial i Linköping i
samarbete med Linköpings kommuns informationskontor.
Informationskontoret samlar ett flertal råd- och stödfunktioner på
Stadsbiblioteket, där också filialen är belägen. I genomsnitt handläggs två
ärenden i veckan genom filialverksamheten.

Verksamhet
Diskrimineringsgrunder
Som tidigare nämnts arbetar Byrån mot diskriminering med samtliga fyra
diskrimineringsgrunder i lagstiftningen, en verksamhetsfokus som såväl
styrelseanställda som anställda tycker fungerar bra. Ett system där varje
verksamhet endast arbetar med en diskrimineringsgrund betraktas inte bara
som problematiskt ur ekonomisk synvinkel, utan också på grund av att
individer kan bli diskriminerade på flera grunder. Det kan göra det svårt att
skilja dem åt. Byrån menar vidare att antidiskrimineringsverksamheterna
fyller en viktig enande funktion vad det gäller diskrimineringsgrunden
etnicitet specifikt, då verksamheterna inte riktar sig mot någon särskild
etnisk grupp som många invandrarföreningar gör, utan välkomnar individer
ur samtliga etniska och kulturella grupperingar.
Även om byrån arbetar mot samtliga fyra diskrimineringsgrunder, handlar
majoriteten av byråns individärenden om etnicitet (under 2005 utgjorde
denna diskrimineringsgrund 47 procent av den totala andelen ärenden).
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Såväl anställda som styrelsemedlemmar tror att detta till stor del beror på
att invandrarrörelsen är förhållandevis svag jämfört med exempelvis
kvinno- eller handikapprörelsen i Sverige. Det har resulterat i att det finns
ett större behov att fylla ut inom detta område jämfört med övriga
diskrimineringsområden. En annan bidragande orsak anses
Integrationsverket som utbetalande myndighet vara, då detta faktum
riskerar att sända signaler till allmänheten om att verksamheterna
huvudsakligen arbetar med etnicitet.
Vid sidan av de fyra diskrimineringsgrunder som finns i lagstiftningen,
arbetar byrån även till viss del med åldersdiskriminering. Under 2005
utgjorde individärenden som rör denna diskrimineringsgrund 3 procent av
den totala ärendeomfattningen. I ett längre tidsperspektiv ser byrån också
övervikt som en möjlig diskrimineringsgrund att arbeta mot, då man
upplever en ökande efterfrågan på rådgivning och utbildning inom detta
diskrimineringsområde.
Aktiviteter
Byrån mot diskriminering arbetar ungefär lika mycket med
opinionsbildande insatser som med individuell ärendehantering. De två
insatstyperna betraktas som nära sammanlänkade med varandra, då
opinionsbildningen gör allmänheten uppmärksam på att byrån existerar.
Det ökar antalet individuella besök, samtidigt som ärendehanteringen ger
en bild av kring vilka områden som opinionsbildningen bör bedrivas. I
nedanstående avsnitt kommer de två insatstyperna att beskrivas närmare.
För att effektivisera byråns informations- och opinionsbildande insatser,
utarbetade man en informationsstrategi under 2005, i vilken fyra
målgrupper identifieras: människor som känner sig diskriminerade,
allmänheten, myndigheter, kommun, fackförbund och näringsliv samt
massmedia. Insatsernas primära syfte är att skapa opinion kring
diskriminering och mångfald samt synliggöra och påverka
främlingsfientliga, diskriminerande och rasistiska strukturer i samhället.
Insatserna innefattar i första hand olika föreläsningar och utbildningar.
Under 2005 anordnade man totalt cirka 40 arrangemang av denna typ.
Målgruppen har inkluderat både organisationer och skolor, av vilka bland
andra kan nämnas Internationella Kvinnoförbundet, Överviktigas
Riksförbund, Socialdemokraternas pensionärsförening, HTF och
åttondeklassarna på Vammarskolan. Utbildning i diskrimineringsfrågor har
också hållits för personal på företag, däribland anställda på Skarptorps
folktandvård samt enhetschefer och skyddsombud på Migrationsverket.
Utbildningarna och föreläsningarna initierades under de första åren i första
hand av byrån själv. I takt med att byrån fått ökad förankring i
lokalsamhället, har dock andelen företag och organisationer som kommer
med egna förfrågningar om utbildning ökat alltmer.
Vid sidan av rena utbildningsaktiviteter har Byrån mot diskriminering en
gång i veckan under hela 2005 informerat om diskrimineringsfrågor på
Norrköpings Stadsbibliotek. Under 2005 har man dessutom anordnat och
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medverkat i ett antal temadagar, däribland Internationella Kvinnodagen,
Förintelsens minnesdag och Dagen mot diskriminering. Särskilt den
sistnämnda av dessa aktiviteter upplevde man som mycket lyckad, då den
nådde ut till delar av allmänheten som tidigare inte kunnats nås.
Byrån mot diskriminering arbetar också till stor del med individärenden.
Under 2005 handlade man totalt 143 enskilda ärenden, av vilka 47 procent
handlade om etnicitet, 12 procent om funktionshinder, 10 procent om kön,
3 procent om sexuell läggning respektive ålder samt 25 procent om annat.
Ärendets initiala fas består av att individen i fråga berättar om sin situation
för någon av de anställda, vanligen juristen. Förefaller det finnas grund för
diskriminering tas som nästa steg kontakt med motparten. Om ärendet rör
arbetsmarknad och den diskriminerade personen är medlem i facket och
ger sitt godtycke, tar man även kontakt med detta. De flesta ärenden
avslutas i detta steg, genom att någon form av medling sker där parterna
skiljs åt i godo. Om så inte är fallet, tar byrån kontakt med någon av
Ombudsmännen och en rättsprocess sätter i gång.
Om ett flertal ärenden rör samma, specifika motpart, tar byrån kontakt med
aktören i fråga för att föra en dialog om vad detta kan bero på. Enligt
byråns erfarenheter rör det sig i de flesta fall om okunskap, som ofta kan
åtgärdas genom att personalen får genomgå utbildning i
diskrimineringslagstiftningen. Denna insats fungerar enligt erfarenhet
mycket bra, då ärendemängden rörande aktören i fråga i samtliga fall helt
upphört efter att utbildningen avslutats.
Byrån upplever att man i första hand fyller en rådgivande och medlande
funktion vad det gäller individärenden. Målsättningen är att lösa så mycket
som möjligt lokalt, vilket man också i stor utsträckning uppfattar sig kunna
göra. Vidare upplever man sig spela en tydlig filtrerande roll, på det sättet
att en stor andel av de personer som kontaktar byrån har erfarenheter som
faller utanför diskrimineringsområdet, och som därför hänvisas vidare till
annan relevant instans (under 2005 uppgick denna andel till 25 procent av
det totala antalet ärenden). Från detta perspektiv uppfattar byrån sig kunna
utgöra en tillgång för Ombudsmännen, då deras arbetsbörda, i synnerhet
vad det gäller diskrimineringsärenden på grund av etnicitet, sannolikt kan
minska.
Uppföljning
Byrån mot diskriminering genomför en löpande dokumentation av samtliga
ärenden som handläggs av byrån, vilken bland annat omfattar sektor,
diskrimineringsgrund och kön. Uppföljningen används dels i
verksamhetsrapporter till Integrationsverket, dels för att utveckla den egna
verksamheten. Genom att studera vad som hänt under det gångna året,
såsom vilka aktiviteter som varit lyckade och vilka områden individuella
ärenden handlat om, kan verksamheten för nästkommande år också bättre
planeras.
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Samverkan och nätverk
Byrån mot diskriminering har i dagsläget ett 30-tal medlemsorganisationer.
Medlemsorganisationerna utgörs dels av intresseföreningar inom de olika
diskrimineringsgrunderna, såsom HSO och Judiska föreningen, dels av
bredare organisationer som Norrköpings Baptistförsamling och Röda
Korset. Att nätverket inte bara inkluderar smalare intresseföreningar utan
även organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter på ett bredare
plan, ser både styrelse och anställda som en stor fördel, inte minst för
arbetet att skapa förankring och legitimitet i lokalsamhället.
Byrån har även ett nära samarbete med Arbetets museum i Norrköping,
som förutom utställningar också anordnar arrangemangsverksamhet.
Samarbetet innefattar bland annat planerande och genomförande av olika
temadagar och heldagskonferenser, exempelvis Dagen för diskriminering,
där Arbetets museum, förutom att stå för lokaler, ljud och bild, även
medverkade i arrangemangsgruppen. Enligt byråns uppfattning är
samarbetet inte bara värdefullt för dem själva, utan kan också medföra
fördelar för Arbetets Museum, som genom samverkan uppnår ett mer
progressivt rykte, och dessutom når ut till fler grupper bland allmänheten.
Vid sidan av medlemsorganisationerna arbetar byrån även aktivt för att
utveckla goda relationer till de aktörer man vill påverka, som till exempel
arbetsgivare och media.
Det fungerar inte att betrakta antidiskrimineringsarbetet som en kamp, där
de aktörer som potentiellt kan diskriminera är fienden. För att få gehör för
våra åsikter måste dessa aktörer först ha förtroende för oss, och det når
man bara genom att arbeta professionellt och handlingsinriktat. Det spelar
ju i slutänden ingen roll hur mycket vi kritiserar en aktör, om denna inte
tar till sig våra synpunkter.
Byrån mot diskriminering samverkar även en hel del med andra
antidiskrimineringsverksamheter, i första hand regionalt. Behovet av
samverkan anses inte enbart handla om att samordna och koordinera
insatser på nationell nivå, utan också om att utbyte erfarenheter. I
synnerhet upplevs behovet av erfarenhetsutbyte som stort bland anställda,
eftersom många arbetar ensamma och saknar någon i den dagliga
verksamheten att diskutera med.

Antidiskrimineringsbyrån i Umeå Västerbotten
Bakgrund
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå grundades 2001 på initiativ av SIUM,
en ideell paraplyorganisation för etniska, kulturella och språkliga
föreningar engagerade i integrationspolitisk verksamhet inom Umeå
kommun. Byrån arbetade liksom flera andra äldre
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antidiskrimineringsverksamheter initialt endast med etnisk diskriminering,
men har på senare år breddat sin verksamhetsfokus till att även omfatta de
övriga diskrimineringsgrunderna.

Organisation
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå har i dagsläget två anställda: en
heltidsanställd verksamhetschef samt en deltidsanställd kanslist. Byrån har
inte någon formell juridisk kompetens, men såväl styrelse som anställda
har lång erfarenhet av arbete med diskriminering och upplever sig vara
insatta i den lagstiftning som finns. Finns behov av mer avancerad juridisk
rådgivning tar byrån kontakt med Ombudsmännen, som man upplever
fungerar mycket bra i detta avseende.
Byrån har inte några enskilda volontärer men leds av en ideell styrgrupp
bestående av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna
företräder i första hand olika etniska organisationer såsom Finska Klubben
och Eritreanska Föreningen, men inbegriper också företrädare för RFSL
och Internationella Kvinnoförbundet. Byrån arbetar även för att utöka
styrgruppen med en företrädare för handikapprörelsen, då man anser det
vara viktigt att gruppen representerar samtliga diskrimineringsgrunder.
Styrgruppen träffas cirka en gång i månaden, och arbetar i första hand med
att planera de övergripande ramarna för verksamheten samt att kontrollera
att denna löper i enlighet med verksamhetsplanen. Ledamöterna fungerar
också som kompetenskällor i ärenden som rör deras intresseområde, men
deltar utöver detta inte alls i det operativa arbetet. Denna distinktion ses av
såväl anställda som styrelseledamöter som viktig att behålla för att
styrgruppen ska kunna fullfölja sin arbetsgivarroll på ett bra sätt.
Antidiskrimineringsbyrån har 4 enskilda medlemmar samt 15
medlemsorganisationer, i första hand olika typer av etniska föreningar.
Såväl anställda som styrgruppsmedlemmar anser att nuvarande
organisation av byrån fungerar bra. Dock upplevs till viss del
medeltilldelningen från Integrationsverket som problematisk i detta
avseende, då beskedet om hur mycket medel som beviljats verksamheten
för nästa år ofta inte kommer förrän i slutet av december. Detta anses inte
bara försvåra planeringen av verksamheten, utan upplevs också skapa stor
otrygghet bland de anställda, då de under en lång tid inte vet om de får
behålla sin anställning eller inte. För att öka tryggheten efterfrågar byrån
antingen att beskedet om medeltilldelning tidigareläggs, eller att
Integrationsverket tillhandahåller någon form av avvecklingsstöd där
verket står för de kostnader som uppkommer i samband med uppsägning
av hyres- och anställningskontrakt etc.
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Verksamhet
Diskrimineringsgrunder
Antidiskrimineringsbyrån arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder
genom att man stödjer och hjälper diskriminerade individer oavsett
diskrimineringsgrund. Fokus inom såväl individärenden som
opinionsbildning ligger dock på etnicitet. Etnicitetfokusen upplevs till
största delen bero på att behovet av antidiskrimineringsverksamheterna är
störst bland etniskt diskriminerade individer, då det redan finns starka
aktörer som arbetar med de andra diskrimineringsgrunderna, exempelvis
RFSL. Fokusen på etnicitet tros också bottna i att det är Integrationsverket
som delar ut medlen, vilket lätt kan uppfattas av allmänheten som att
antidiskrimineringsverksamheterna i första hand arbetar med etnicitet.
Etnicitetsfokusen till trots, anser varken anställda eller styrelseledamöter
att antidiskrimineringsverksamheterna bör arbeta enbart med en
diskrimineringsgrund. En samlad diskrimineringsfokus ses inte bara som
eftersträvansvärt av ekonomiska skäl, då det skulle medföra betydligt högre
kostnader att ha en antidiskrimineringsverksamhet för varje grund. Arbetet
med samtliga diskrimineringsgrunder upplevs också som positivt eftersom
orsakerna och effekterna bakom diskriminering till stora delar ser likadana
ut oavsett vilken diskrimineringsgrund det gäller. Byrån betonar dock att
detta inte bör innebära att verksamheterna ska arbeta exakt lika mycket
med varje diskrimineringsgrund, utan att behoven i regionen ska avgöra
denna fördelning.
Aktiviteter
Antidiskrimineringsbyrån arbetar såväl med generella insatser som
individuella insatser. Huvudfokus ligger dock på generella insatser, i första
hand olika typer av informations- och opinionsbildande aktiviteter.
Enligt byråns verksamhetsansvariga är denna verksamhetsinriktning
mycket medveten, såtillvida att det är på detta plan man upplever att
antidiskrimineringsarbetet kan göra störst nytta:
Enkelt uttryckt kan man arbeta med diskriminering utifrån två
utgångspunkter. Antingen väljer man att koncentrera arbetet på de
personer som drabbats av diskriminering, eller så väljer man att fokusera
på de aktörer som potentiellt kan diskriminera i framtiden. För att
långsiktigt kunna stävja diskrimineringen i samhället bör arbetet ta sin
utgångspunkt i det senare, förebyggande perspektivet, eftersom det är på
detta plan roten till diskrimineringen ligger.
Byråns opinionsbildande aktiviteter innefattar till viss del föreläsningar och
seminarier om diskriminering, framför allt på skolor och universitet i
regionen. Under 2005 föreläste man bland annat om diskriminering i
arbetslivet på Umeå Universitet, samt informerade om den egna
verksamheten och hur diskriminering kan synliggöras och motverkas i
allmänhet. En stor del av det opinionsbildande arbetet utgörs även av
artiklar och debattinlägg i lokala medier.
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Byrån lägger vidare ned mycket arbete på att sprida information om den
egna verksamheten. Förutom att annonsera i lokalpressen, har man under
2005 även färdigställt en informationsbroschyr som tryckts upp i 3000
exemplar. Vid sidan om dessa aktiviteter arbetar byrån även för närvarande
med att producera en kort informationsfilm om verksamheten, vilken ska
tryckas upp och delas ut i form av cd-skivor. Byrån håller också löpande
kontakt med invandrarföreningarna i regionen, och har bland annat
informerat om verksamheten i SIUM:s närradio.
Vid sidan om informations- och opinionsbildande aktiviteter, lägger byrån
även ned förhållandevis mycket tid på intern kompetensutveckling. Under
2005 genomförde de anställda på byrån bland annat en resa till London för
att studera och lära av hur olika aktörer arbetar med diskriminering där.
Byrån deltog vidare i ett seminarium om strukturell diskriminering som
anordnades av Centrum mot rasism i juni föregående år, samt medverkade i
en konferens om samverkan och kunskapsutbyte mellan
antidiskrimineringsverksamheterna och de statliga myndigheterna.
Antidiskrimineringsbyrån arbetar även i viss mån med individärenden.
Dessa har, som tidigare nämnts, en tonvikt på etnicitet, även om andra
diskrimineringsgrunder till viss del också förekommer.
Ärendehanteringens inledande fas består vanligtvis i att individen i fråga
berättar om sin situation samt vad hon/han önskar få hjälp med. Därefter
gör byrån en bedömning av huruvida ärendet rör sig om diskriminering
samt vilka möjligheter det finns för att gå vidare. Om så blir aktuellt, tar
byrån därefter kontakt med motparten och en dialog inleds. Om inte denna
leder till en samförståndslösning mellan parterna, går ärendet vidare som
en anmälan. Byrån upplever dock att relativt få individer som söker hjälp
väljer att gå vidare med en anmälan, då de är rädda för repressalier. De
flesta ärenden stannar därför vid rådgivning.
Uppföljning
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå följer löpande upp verksamheten, både
vad det gäller handlagda individärenden som aktiviteter i övrigt.
Uppföljningen av ärendehanteringen omfattar bland annat vilken
diskrimineringsgrund, sektor och område som ärendet gäller, men också i
viss mån vad som händer med ett ärende efter det att byrån slutat arbeta
med det. Uppföljningen av övriga aktiviteter, såsom informations- och
opinionsbildande insatser, innefattar bland annat statistik på hur många
besökare verksamheten har före och efter det att en annons publiceras. Till
viss del inkluderar den dock även dokumentering av andra synliga effekter,
exempelvis förändring i antal förfrågningar om rådgivning från företag etc.

Samverkan och nätverk
Antidiskrimineringsbyrån samverkar till viss del med andra aktörer, främst
olika typer av etniska intresseföreningar. Byrån fokuserar dock i första
hand på samverkan med andra antidiskrimineringsverksamheter, vilka
omfattar såväl det regionala som nationella planet. Samarbetet ses delvis
som ett verktyg för kunskapsutbyte, såtillvida att verksamheterna på detta
sätt kan utbyta idéer och erfarenheter med varandra.
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Antidiskrimineringsbyrån menar dock att samverkan, särskilt på nationell
nivå, även har en samordnande och koordinerande funktion. För att
effektivisera samverkan utifrån detta perspektiv, efterfrågar byrån en
formalisering av det nationella nätverk som redan existerar. Nätverket
skulle bland annat ha som uppgift att ta fram informationsmaterial samt
förbereda debattartiklar, men också att samordna och förankra remissvar,
initiera central utbildning samt genomföra löpande omvärldsbevakning.
För att undvika maktkamper och maktkoncentration menar byrån att
nätverkets stadgar bör inkludera en rotationsprincip, där styrelsens
sammansättning i omgångar ska representera samtliga
antidiskrimineringsverksamheter. Byrån ser det också som önskvärt att
Integrationsverket i framtiden avsätter en särskild summa pengar för
utveckling av nätverket, för att säkerställa att en sådan formalisering
kommer till stånd.

Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg
Bakgrund
Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg grundades 1999. Initialt arbetade
byrån endast med etnisk diskriminering, men har under senare år breddat
sin verksamhetsfokus till att även ta emot individer som blivit
diskriminerade på grund av sexuell läggning, kön eller funktionshinder.
Antidiskrimineringsbyrån har sitt huvudkontor i centrala Göteborg, men
har sedan 2002 också mottagning i förorterna Hisingen, Angered och
Bergsjön.

Organisation
Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg har i dagsläget en och en halv
heltidsanställd. Tidigare har byrån haft en större personalstyrka, vilken
bland annat inkluderat en handläggare med särskild fokus på
antidiskrimineringsarbete bland romer. Efter att anslaget från
Integrationsverket minskat har dock dessa anställningar upphört.
Byrån har inte någon jurist anställd men upplever att ärendehanteringen
ändå fungerar bra, då såväl anställda som delar av styrelsen har flerårig
erfarenhet av arbete med diskrimineringsfrågor. Byrån har också utvecklat
ett samarbete med juridikstuderade på Göteborgs Universitet, för
rådgivning vid ärenden som kräver mer avancerad analys och bedömning.
Utöver de anställda arbetar cirka 20 volontärer med verksamheten.
Volontärernas arbetsuppgifter inkluderar i första hand olika former av
informations- och utbildningsinsatser, men omfattar också ärendehantering
för dem som bedöms ha erforderlig juridisk kompetens. Ett flertal av
volontärerna utgörs av personer som initialt tog kontakt med byrån för att
de blivit utsatta för diskriminering, och som sedan stannat kvar och
engagerat sig ideellt efter att deras ärende nått ett avslut. Från detta
perspektiv upplever byrån att verksamhetens ärendehantering inte enbart
har ett stödjande syfte utan också organiserande, på så sätt att man strävar
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efter att de personer som blir utsatta för diskriminering själva organiserar
sig för att göra något åt det.
Antidiskrimineringsbyrån leds av en styrelse på nio ledamöter. Förutom att
besluta i övergripande frågor som rör verksamhetens innehåll och
inriktning, deltar också styrelsen till viss del i ärendehanteringen. Detta ses
av såväl styrelse som anställda som något mycket positivt, såtillvida att
beslutsfattandet upplevs få en tydligare verklighetsanknytning genom att
styrelseledamöterna även har inblick i det operativa arbetet. Att styrelsen
till viss del arbetar med konkreta ärenden anses också stärka
styrelseledamöternas förtroendekapital då de uttalar sig i offentliga
sammanhang, eftersom de på detta sätt kan referera till egna, konkreta
erfarenheter snarare än till sådant som de läst eller fått berättat för sig.
Byrån har 14 medlemsorganisationer, i första hand andra intresseföreningar
med koppling till de fyra diskrimineringsgrunderna, såsom Mångkulturella
Folkskolan. Man har inga enskilda medlemmar.
Som nämndes i inledningen, bedriver byrån även filialverksamhet i tre
förorter i Göteborg. Filialverksamheten fungerar som en
informationsförmedlare och första kontaktpunkt för boenden i områdena
som upplever sig ha blivit diskriminerade. Under 2005 arrangerades även
ett antal kampanjer genom dessa verksamheter, varav en avsåg personer
med ursprung i andra länder och deras önskan att sätta upp parabolantenner
i området för att få tillgång till tv-program på sitt eget språk.

Verksamhet
Diskrimineringsgrunder
Antidiskrimineringsbyrån arbetar med alla diskrimineringsgrunder, i
bemärkelsen att de hjälper och stödjer individer oavsett vilken grund de
blivit diskriminerade på. Majoriteten av deras ärenden, såväl som
informations- och opinionsbildande aktiviteter, har dock en fokus på etnisk
diskriminering. Under 2005 handlade över 90 procent av alla
individärenden om denna diskrimineringsgrund. Tonvikten på etnisk
diskriminering upplevs delvis ha att göra med att verksamheten även
initialt hade en sådan fokus, vilket resulterat i att byråns nätverk främst
kommit att omfatta organisationer med koppling till etnicitet. Till stor del
betraktas också etnicitetsfokusen bero på att behovet av
antidiskrimineringsbyrån är större inom denna diskrimineringsgrund. Detta
på grund av att individer som blivit diskriminerade på andra grunder i
högre grad har andra aktörer att vända sig till, men också eftersom etniskt
diskriminerade personer i större utsträckning saknar kunskap om vilka
rättigheter de har, i synnerhet om de relativt nyligen kommit till Sverige.
Trots övervikten på ärenden inom etnicitet , anser både anställda och
styrelsemedlemmar att antidiskrimineringsverksamheterna även i framtiden
bör arbeta med alla fyra grunder: Det handlar i slutänden om mänskliga
rättigheter, där de diskriminerande strukturerna i stort sett ser likadana ut
oavsett vilken diskrimineringsgrund det gäller.
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Byrån försöker i dagsläget utöka sin kompetens vad gäller de övriga
diskrimineringsgrunderna, bland annat genom att utveckla ett ökat
samarbete med aktörer inom handikapprörelsen. Man ser även positivt på
att åldersdiskriminering i framtiden kommer att omfattas av lagstiftningen,
och därmed också av antidiskrimineringsbyråernas verksamhetsområde.
Aktiviteter
Antidiskrimineringsbyråns verksamhet beskrivs av styrelsen som stående
på tre ben, där det första benet utgörs av ärendehantering, det andra benet
av opinionsbildning och det tredje av extern- och interutbildning.
Verksamhetens absoluta huvudfokus ligger dock på ärendehantering.
Under 2005 handlade man cirka 200 ärenden, där ärende definieras som ett
fall där individen har kontakt med byrån vid fler än ett tillfälle. Utöver
dessa ärenden har byrån även haft cirka 300 engångskontakter, där
individen antingen inte varit i behov av mer än enklare rådgivning eller där
individen slussas vidare till annan organisation.
Ärendehanteringen inleds vanligen med att individen berättar om sina
upplevelser, varefter byrån gör en bedömning av huruvida det handlar om
diskriminering eller ej. Bedöms så vara fallet, tar man kontakt med
motparten och facket om individen är medlem, samt om ärendet faller inom
arbetslivsområdet. Om inte partnerna når någon typ av
samförståndslösning i detta skede, går ärendet vidare i rättslig form.
Sammantaget bedömer byrån att cirka 40 procent av ärendena utgörs av
fall där ärendet antingen inte uppfattas som diskriminering eller där
oklarheterna är för stora för att det ska kunna gå att bevisa rättsligt.
Därutöver slutar cirka 40 procent av ärendena i en samförståndslösning
medan 20 procent går vidare som rättsprocess. I de fall där ärendet övergår
i en rättslig anmälan, hänvisar dock byrån relativt sällan till
Ombudsmännen, då det där kan ta upp till ett år innan ärendet behandlas .
För att förkorta väntetiden för den drabbade individen, rekommenderar
byrån i stället att ärendet drivs av en enskild jurist, där rättsprocessen
bekostas av individens hemförsäkring (förutom 20 procent som individen
betalar själv). Huvudparten av dessa fall slutar i förlikning, i en del fall
med skadestånd.
Under hela ärendehanteringen läggs stor vikt vid att den drabbade
individen själv ska vara en medaktör i processen, snarare än en passiv
klient som ska tas om hand. I denna bemärkelse upplever byrån att man
inte bara innehar en stödjande funktion när det gäller att driva själva
ärendet, utan att man även utgör ett mervärde i fråga om empowerment av
den enskilda individen. Detta ser Antidiskrimineringsbyrån också som en
av de stora fördelarna med att hantera diskrimineringsärenden lokalt, då
centrala myndigheter, såsom Ombudsmännen, till stor del saknar denna
möjlighet.
Antidiskrimineringsbyrån upplever vidare att den lokala ärendehanteringen
utgör ett mervärde i fråga om brobyggande effekter, eftersom
diskriminerade individer som kanske inte tar steget att kontakta en central
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ombudsman på detta sätt får möjlighet till hjälp från en mer lokal aktör. Att
antidiskrimineringsverksamheterna verkar i en lokal kontext anses också
bidra till att den genomsnittliga väntetiden för individen förkortas, då
flertalet ärenden kan lösas på plats och i samförstånd med motparten.
Vid sidan om ärendehantering arbetar byrån även till viss del med
opinionsbildning och utbildning. Under 2005 anordnade man bland annat
ett seminarium om diskriminering inom polisväsendet i andra länder, samt
ett antal informations- och utbildningsmöten om diskrimineringsfrågor för
fackligt aktiva och arbetslösa inom SKTF. Såväl styrelse som anställda och
volontärer genomgick under föregående år också fortlöpande
kompetensutveckling, exempelvis kring krishantering och
diskrimineringslagstiftningen.
Uppföljning
Antidiskrimineringsbyrån genomför löpande uppföljningar av den egna
verksamheten, i första hand vad gäller ärendehanteringen. Förutom att
dokumentera vilken sektor, diskrimineringsgrund och område som ärendet
gäller samt ärendets tidsåtgång och utfall, följer man i mån av tid även upp
vad som händer med de ärenden som går vidare till en jurist. I dagsläget
genomförs och dokumenteras större delen av uppföljningen i enklare
dataprogram som Word och Excel. Byrån efterlyser dock ett mer avancerat
elektroniskt uppföljningssystem för att säkra tillförlitligheten och
möjliggöra mer avancerade jämförelser mellan olika uppföljningsposter.

Samverkan och nätverk
Antidiskrimineringsbyrån samverkar till viss del med andra lokala aktörer.
Samverkan omfattar i dagsläget främst olika typer av etniska
intresseföreningar, men byrån strävar efter att utöka nätverket till att även
inkludera företrädare för exempelvis handikapprörelsen.
Byrån samverkar dock i stort sett inte alls med statliga aktörer eller
kommun, då man menar att dessa aktörer till stor del är en del av de
diskriminerande strukturer man vill bekämpa. Mot denna bakgrund ser
byrån ett stort värde i att antidiskrimineringsverksamheterna fortsätter att
bedrivas av oberoende, ideella organisationer, vilka kan utgöra en form av
murbräcka i relation till dessa aktörer.
Vi är i första hand en medborgarrättsrörelse, vars syfte är att engagera de
grupper och individer som blir utsatta för diskriminering. Då går det inte
att samtidigt utveckla goda relationer med de aktörer där diskriminering
potentiellt sett bedrivs. Vi måste vara helt oberoende i detta avseende,
vilket bland annat omöjliggör medfinansiering eller andra former av stöd
från dessa aktörer.
Byrån har också relativt lite kontakt med Ombudsmännen. Detta beslut
bottnar delvis i den oberoende relation man önskar ha med statliga
myndigheter överlag, men beror också på Ombudsmännens resurser, som
man upplever är alltför små för att vidarebefordrade
diskrimineringsärenden ska kunna handläggas inom rimlig väntetid. I de
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fall byrån tar kontakt med Ombudsmännen handlar det till stor del om
rådgivning vid juridiska spörsmål. Man upplever också att stödet från
Ombudsmännen, i synnerhet DO, fungerar bra i detta avseende, då byrån
alltid får gå förbi eventuell telefonkö.
Antidiskrimineringsbyrån samverkar till viss del även med andra
antidiskrimineringsverksamheter. Man är bland annat medlemmar i det
nationella nätverket, i vars möten byrån deltagit ett antal gånger under
2005. Byrån ser i första hand samverkan med andra verksamheter som
värdefull ur ett kunskapsöverföringsperspektiv, och menar att samverkan
inte bör ha som funktion att samordna och organisera aktiviteter på
nationellt plan. Man anser att det redan finns aktörer som arbetar med
dessa frågor på nationell nivå, som exempelvis Centrum mot rasism
(CMR), varför antidiskrimineringsverksamheterna främst bör koncentrera
sig på det lokala planet.

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Bakgrund
Integrationsforum i Trollhättan bildades den 20 april 1999.
Integrationsforum bestod i början av 6 organisationer men är i dag en
paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer och ett antal enskilda
medlemmar. I april 2000 startades en lokal antidiskrimineringsbyrå för att
ge råd, stöd och information till människor som anser sig diskriminerade.
Byråns övergripande mål är att ge stöd till människor som upplever sig
diskriminerade, ge råd om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i
samhället samt ge information om andra organisationer och myndigheter
som kan bidra ytterligare till att lösa problemen. Verksamheten verkar
inom fyrstadsområdet Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil.

Organisation
Antidiskrimineringsbyrån har i dag 1 heltidsanställd som dock inte enbart
arbetar för byrån utan också för Integrationsforum. Totalt 75 procent av
tjänsten finansieras av Integrationsforum och resterande 25 procent
finansieras genom lönebidrag.
Verksamheten styrs av en ideell styrelse bestående av sex representanter
från de olika medlemsorganisationerna och byrån har också en jämn
könsfördelning bland styrelsemedlemmarna, dvs. tre kvinnor och tre män.
Fördelningen inom styrelsen är också uppdelad på personer med utländsk
bakgrund respektive infödda svenskar. Styrelsen väljs av medlemmarna
under årsmötet och har därför mandat att fatta beslut. Anställd personal är
med på årsmötet och andra möten tillsammans med styrelsen, men har
ingen beslutanderätt i föreningen. Det är således medlemmarna som är
den högsta beslutande församlingen och därför styrs byrån i hög grad av
ideella krafter.
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Eftersom byrån har växt fram ur en folkrörelse lägger den stor vikt vid att
ha en ideell bas och att verksamhetens dagordning styrs och verkställs av
ideella krafter. Medlemsorganisationerna betraktas som kunskapsbanker
och används som informationskanaler via dess medlemmar. Byrån är ett
projekt med egen budget inom Integrationsforum i Trollhättan och har
därför också tillgång till samma nätverk som består av följande
organisationer:
Kvinnojouren Duvan
ABF Nordvästra Götaland-Trollhättan
Svenska Kommunalarbetarförbundet Trollhättan
SIF Trollhättan
Arbetsgruppen mot rasism
Trollhättans FN-förening
SSU
PRO
Islamiska Kulturföreningen
IOGT-NTO
Arbetarföreningens hus
Naturskyddsföreningen i Trollhättan
Kroatiska föreningen Adriatic
Studiefrämjandet
Kvinnokulturhuset
Antidiskrimineringsbyrån
Arauco Chile
Ungdomskommittén
Teatergruppen RoyAll
Brottsofferjouren Trollhättan
RSMH
Afrikanska föreningen
Ung vänster
Studieförbundet Vuxenskolan
Adoptionscentrum lokalförening
LUF
Genom detta nätverk har byrån skapat en antidiskrimineringsgrupp som
består av representanter för de olika organisationerna. Dessa personer har
tillsammans bred kompetens om diskriminering och specifika kunskaper
inom de olika diskrimineringsgrunderna. De ärenden som kommer in till
byrån handläggs och dokumenteras först av den anställda personalen som
därefter ger ärendet till antidiskrimineringsgruppen. Gruppen går igenom
ärendet och beslutar om vem, baserat på diskrimineringsgrund, som ska
arbeta med ärendet tillsammans med den berörda individen och byråns
administrativa personal.
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Verksamhet
Diskrimineringsgrunder
Antidiskrimineringsbyrån meddelar att de arbetar med alla
diskrimineringsgrunder genom att utnyttja sitt kontaktnät. Trots detta breda
grepp kring antidiskrimineringsarbetet framhåller byrån att de flesta
ärenden är baserade på etnisk diskriminering. De menar att byrån har växt
fram utifrån ett behov och att behovet av en antidiskrimineringsbyrå har
upplevts vara störst bland dem som utsatts för diskriminering med etniska
förtecken. ›› 2005 hade vi 70 ärenden varav 68 var etnisk diskriminering 2
funktionshinder och gick vidare till HO. Alla fall om etnisk diskriminering
gick inte till anmälan endast 5 stycken anmäldes till DO‹‹ meddelar byrån.
Verksamheten vill dock påpeka att de tar emot alla som själva känner att de
blivit och är diskriminerade. Att ärendena som kommer till byrån
domineras av fall som rör etnisk diskriminering tror byrån beror på att
dessa personer inte har någon annan att vända sig till. De menar att det
finns en stark handikapprörelse som kan stödja de personer som
exempelvis kan känna sig diskriminerade på grund av sitt funktionshinder.
Någon motsvarighet till en sådan stark handikapprörelse finns inte för de
personer som upplever etnisk diskriminering och därför har byrån ett större
mervärde för dessa personer enligt Antidiskrimineringsbyrån.
Aktiviteter
Antidiskrimineringsbyrån arbetar med både opinionsbildning och
individuell ärendehantering. Opinionsbildningsarbetet genomförs främst av
ideella krafter och den anställda personalen arbetar med individuell
ärendehantering.
Byrån arbetar mycket med informationsspridning och utbildning i
förebyggande syfte. De har bland annat varit ute i centrala Trollhättan och
delat ut broschyrer om sitt arbete, samlat in namn mot rasism och ställt
frågor till trollhätteborna om hur de ser på integrationen i praktiken. Byrån
har också under fem år anordnat en ››Integrationsdag‹‹ med olika teman.
Viktiga aktörer inom integrationsfältet bjuds in, exempelvis
Integrationsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trollhättans stad,
Västra Götalandsregionen och DO. Dessutom medverkar en rad olika
föreningar och organisationer genom att ha informationsbord och bokbord.
Verksamheten arbetar mycket med förebyggande antidiskrimineringsarbete
i samarbete med Ungdomskommittén som också är ett projekt inom
Integrationsforum. Antidiskrimineringsbyrån utlyser en integrationstävling
bland ungdomar där de kan vinna ca 4000 kronor. Ungdomarna uppmanas
att göra något i bild, dans eller någon annan aktivitet som främjar
integration och priset delas ut på Integrationsdagen. Det förebyggande
utmärks också av en rad olika föreläsningar och en
amatörteaterföreställning som genomförs på grundskolorna i trakten.
Byråns ordförande föreläser också kontinuerligt på ideell basis på
högskolan för att kunna påverka framtidens tjänstemän.
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Det första som görs är att ärendet tas emot via mail, telefon eller personligt
besök. Den anställda personalen tar emot samtalet och därefter kopplas
relevant person från antidiskrimineringsgruppen in. De lyssnar på den
person som gjort anmälan och skriver en rapport i en särskild
anmälningsblankett som används för internt bruk. Därefter informerar de
om diskrimineringslagstiftningen i Sverige. Därefter samlar de in all fakta
och dokumentation som personen har och som kan användas som
bevismaterial i ärendet. Sedan analyseras ärendet för att se om det går att
skicka vidare till högre instans (Ombudsmännen), om det går att lösa på
plats eller om det bara rör sig om missförstånd mellan parterna. Om byrån
anser att kompetensen för att lösa ärendet inte är tillräcklig anlitas en
juristbyrå som flertalet gånger ställer upp med sin kompetens gratis, som
en ideell insats.
Byrån anser att det är viktigt att den som söker hjälp själv får veta hur
han/hon kan gå vidare. Personen ska efter det att ärendet är avslutat,
oavsett utfall, känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vilka
regler som gäller för det specifika fallet.
Viktigt för byrån är att folk får veta vem de är och att de utvecklar sitt
nätverk. De tycker att alla som känner sig diskriminerade ska veta att byrån
finns. Vårt folkrörelseperspektiv gör att vi når fler än om vi varit en byrå
med färre ideella insatser och fler anställda.
Uppföljning
Byrån följer upp sina aktiviteter varje månad och direkt efter varje större
aktivitet. De skickar ut dokumentationen till alla som varit med samt till
Integrationsverket. De använder också uppföljningen som underlag för
diskussion under sina medlemsmöten och till att utveckla sin egen
verksamhet. Dessutom dokumenteras alla ärenden på särskilda blanketter
och denna dokumentation låser man in på grund av sekretess.
Dokumentationen om individärenden används för att byrån ska kunna hålla
koll på sina ärenden men också för att kunna redovisa till
Integrationsverket.

Samverkan och nätverk
Som nämnts tidigare så samverkar byrån med de organisationer som ingår i
nätverket. Dessa organisationer utgör en stor del av
Antidiskrimineringsbyrån.
Byrån påpekar att samarbetet med kommunen inte fungerar riktigt bra
eftersom de inte hittat någon bra form för samarbetet. De påpekar dock att
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen samt andra myndigheter tar
kontakt med byrån och vill samarbeta. Byrån tror att myndigheternas
initiativ till stor del är kopplade till det faktum att Sverigedemokraterna har
två mandat i Trollhättans kommunfullmäktige.
Byrån framhåller att det uppstått problem i samverkan med andra
verksamheter. Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan tycker att det är
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viktigt med en plattform för byråerna så att de kan dela sina erfarenheter,
men de vill att det ska vara på lika villkor. Byrån var med i det nationella
nätverket men drog sig ur eftersom de ansåg att vissa byråer skickade
anställd personal med beslutanderätt till träffarna, medan de själva hade
förtroendevalda på plats. De ansåg och anser att byråernas dagordning ska
sättas av de ideella och inte anställda. De anställda ska inte driva sin egen
dagordning enligt byrån. De menar att den anställda beslutar i egen sak och
blir på så sätt jävig, medan volontärerna tar beslut som är för hela
organisationens bästa. Då det nationella nätverket skulle formaliseras till en
förening valde man att dra sig ur.
Verksamheten i Trollhättan har bildat ett regionalt nätverk som involverar
alla de organisationer i regionen som vill och kan arbeta mot
diskriminering. Det regionala nätverket initierades den 10 september 2005
och förverkligades i samband med en aktivitet i Vänersborg den 27 april
2006. Aktiviteten i Vänersborg annonserades ut genom ett
pressmeddelande. Verksamheten har bra kontakt med lokala medier och
tidningen ttela.se skriver relativt ofta om Antidiskrimineringsbyråns
aktiviteter.
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Bilaga 4
Telefonenkäten
Verksamheten
Vem/vilka är huvudman/män för verksamheten?
_______________________
Hur många år har verksamheten bedrivits?
(1)  Ett år
(2)

 Två år

(3)

 Tre år

(4)

 Fyra år eller mer

Hur många personer arbetar med verksamheten totalt?
_____ stycken
Varav
_____ stycken är tillsvidareanställda på heltid
_____ stycken är tillsvidareanställda på deltid
_____ stycken är projektanställda på heltid
_____ stycken är projektanställda på deltid
_____ stycken är volontärer/frivillighetsarbetare
Har verksamheten någon medfinansiär?
(1)

 Ja, nämligen___________________

(2)

 Nej

Hur många enskilda medlemmar har verksamheten?
(1)

 _____stycken

(2)

 Vet ej/har inga medlemmar

Hur många medlemsorganisationer har verksamheten?
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(1)

 _____stycken

(2)

 Vet ej/har inga medlemsorganisationer

Vilka diskrimineringsgrunder arbetar ni mot?
(1)  En, nämligen _____________
(2)

 Två, nämligen ____________

(3)

 Tre nämligen ____________

(4)

 Fyra, nämligen________________

(5)

 Fem eller fler, nämligen_________

Vad var det som gjorde att ni valde just dessa diskrimineringsgrunder?
(1)  Intresset hos personalen
(1)

 Behovet i regionen

(1)

 Tillgänglig kompetens hos personalen

(1)

 Riktlinjer från Integrationsverket

(1)

 Tillgången till relevanta samarbetspartners

(1)

 Annat, nämligen ________________

Finns det behov av att arbete mot andra diskrimineringsgrunder än de som
Integrationsverket anger i sina riktlinjer (exempelvis ålder)?
(1)  Ja, nämligen___________________
(2)

Insats

 Nej

I vilken uträckning arbetar ni med följande insatser?
I stor
I ganska stor
I ganska liten
utsträckning
utsträckning
utsträckning

Opinionsbildning
(generella
informationsinsatser)
Externutbildning (ex.
konferenser och
kurser)
Individuell
ärendehantering
Internutbildning
Annat,
nämligen________

I liten
utsträckning

Vet ej/ingen
åsikt

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)
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Vad var det som gjorde att ni valde att fokusera på de områden ni arbetar
mest med?
(1)  Intresset hos personalen
(1)

 Behovet i regionen

(1)

 Tillgänglig kompetens hos personalen

(1)

 Tillgången till relevanta samarbetspartners

(1)

 Annat, nämligen ________________

Vilken eller vilka av följande kompetensområden finns representerade hos
er personal i dagsläget? Med kompetens menas till exempel om personalen
har tillräckliga kunskaper/erfarenheter/färdigheter för att kunna arbeta med
området i fråga.
(1)

 Kompetens för samtliga diskrimineringsgrunder som
verksamheten arbetar mot

(1)

 Kompetens för någon diskrimineringsgrund som verksamheten
arbetar mot

(1)

 Kompetens för diskrimineringslagstiftningen (juridisk kompetens)

(1)

 Administrativ kompetens

(1)

 Annat, nämligen ______________________

Övriga
kommentarer___________________________________________
Anser ni att ni saknar någon kompetens?
(1)  Ja, nämligen_______________
(2)

 Nej

Diskriminering kan delas upp i synlig och individuell diskriminering, som
består av individuella handlingar mot underordnade grupper och individer,
samt dold och institutionell/strukturell diskriminering som utövas genom
strukturella relationer mellan överordnade och underordnade grupper i ett
samhälle.
På vilket sätt arbetar ni med insatser som konkret tar upp diskriminering ur
ett strukturellt/institutionellt perspektiv?
(1)

 Vi anordnar kurser/föreläsningar/konferenser om
institutionell/strukturell diskriminering

(1)

 Vi tillhandahåller informationsmaterial (broschyrer/på hemsidan
etc) som uppmärksammar institutionell/strukturell diskriminering

(1)

 Vi uppmärksammar institutionell/strukturell diskriminering i
opinionsbildande aktiviteter (debattartiklar/föredrag etc)

(1)

 På annat sätt, nämligen ______________________
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(1)

 Vi arbetar inte med insatser som konkret tar upp diskriminering ur
ett strukturellt perspektiv.

Övriga
kommentarer___________________________________________
Vilka frågor och områden vill ni arbeta mot i framtiden?
___________________________________________
Uppföljning och utvärdering
Genomför ni/har ni genomfört några uppföljningar av verksamheten?
(1)  Ja
(2)

 Nej

Om ja: Vilket eller vilka av följande verksamhetsområden följer ni upp?
(1)  Antal personer som kontaktar ADV:n (via telefon/email/besökare)
(1)

 Antal ärenden

(1)

 Vad ärendet handlar om

(1)

 Vad som händer med ett ärende (exempelvis rörande en anmälan)
efter att ni titta på det?

(1)

 Annat, nämligen_________________

(1)

 Vi följer ännu inte upp några verksamhetsområden

Övriga
kommentarer____________________________________________
Om ja: Vad har uppföljningarna använts till?
(1)  Som underlag för Integrationsverket
(1)

 Som internt underlag för utveckling av den egna verksamheten

(1)

 Som underlag för informationsmaterial till allmänheten och/eller
andra ADV:er

(1)

 Annat, nämligen ____________________

Övriga
kommentarer____________________________________________
Samverkan och nätverk
Vilka andra aktörer samverkar ni med?
(1)  Andra ADV:er, nämligen________________________
(1)

 Övriga organisationer och föreningar (ADV:er ej inkluderade),
nämligen_________
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(1)

 Kommunen

(1)

 Myndigheter, nämligen______________________________

(1)

 Ombudsmän, nämligen_____________________

(1)

 Andra aktörer, nämligen ______________________

(1)

 Vi samverkar inte med några andra aktörer

Hur initierades samverkan med dessa aktörer?
_______________________________________________
Anser ni att det finns någon samverkansaktör som saknas i ert nätverk/som
ni skulle vilja samverka mer med?
(1)  Ja, nämligen_______________
(2)

 Nej

Om ja: Varför skulle ni vilja samverkan mer med denna/dessa aktörer?
______________________________________________
Relationen till IV och Ombudsmännen
Nedan följer ett antal påståenden som vi skulle vilja be dig ta ställning till.
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Påstående

Riktlinjerna från
Integrationsverket
angående
antidiskrimineringsve
rksamheternas
utformning skulle
behöva bli tydligare.
Riktlinjerna från
Integrationsverket
angående
antidiskrimineringsve
rksamheternas
utformning fokuserar
på rätt saker
Vår verksamhet utgör
ett stort stöd till
diskrimineringsOmbu
dsmännens arbete
Informationen
avseende vilka krav
Integrationsverket
ställer på uppföljning
av verksamheterna är
tillräcklig
Förhållandet mellan
Integrationsverket
som dels
kontrollinstans och
dels rådgivande organ
fungerar bra

Instämmer i
stor
utsträckning

Instämmer i
ganska stor
utsträckning

Instämmer i
ganska liten
utsträckning

Instämmer i
liten
utsträckning

Vet ej

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

Slutligen, har du några andra kommentarer eller synpunkter som du vill
framföra?
_________________________________________________
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Bilaga 5
Förteckning över genomförda
intervjuer
Intervjuer tjänstemän
Namn
Organisation
Omar Nur
IV
Seija Ketola
IV
Ulla Blom Ivarsson
IV
Khaled Assel
IV
Weini Kahsai Nobel
DO
Torbjörn Andersson
HO
Christine Gilljam
HomO
Annika Höög
JämO

Typ av intervju
Telefonintervju
Telefonintervju
Telefonintervju
Besök
Besök
Telefonintervju
Telefonintervju
Besök

Datum
060406
060403
060406
060406
060406
060405
060405
060404

Intervjuer fallstudier
ADV
Ort
Antidiskrimineri Umeå
ngsbyrån i Umeå
och Västerbotten

Namn
Jabar Amin

Position
Verksamhetsansvarig

Michael
Kanslist
Teklemariam
Sinikka Lindqvist Styrgruppsledamot
Mahari Tekle
Styrgruppsledamot
Ondina Lindgren Styrgruppsledamot
Nasser Mosleh
Antidiskrimineri
ngsbyrån
Trollhättan

Aida Mahrani
Trollhättan Cathrin Boström

Styrgruppsledamot
Styrgruppsledamot
Verksamhetsansvarig

Jorge Pereira

Styrelsens ordförande

Monica Larsson

Kassör styrelsen

Robert Kozelka
Emmanuel
Nkansah
Peter Karlsson

Sekreterare styrelsen
Vice ordförande
styrelsen
SSU representant

Organisation
Antidiskriminering
sbyrån i Umeå och
Västerbotten
Antidiskriminering
sbyrån
Finska Klubben
Eritreanska
Föreningen
Internationella
Kvinnoförbundet
Palestinska
Föreningen
SIUM
Antidiskriminering
sbyrån Trollhättan

Datum
060410

Arbetsgruppen
mot rasism
Kvinnojouren
Duvan
Enskild medlem
Afrikanska
föreningen
SSU representant

060411

060410
060410
060410
060410
060410
060410
060411

060411
060411
060411
060411
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ADV
Byrån mot
diskriminering

Antidiskrimineri
ngsbyrån
Göteborg

Ort
Namn
Norrköpin Susanne Åkesson
g
Anders Karlson
Ingvar Almrot

Position
Verksamhetsansvarig

Göteborg

Jan Åberg

Verksamhetsansvarig

Antero Sjöman

Styrelsens ordförande

Ulla Rasmusson

Styrelseledamot

Styrelsens ordförande
Kassör styrelsen

Organisation
Byrån mot
diskriminering
RFSL
Norrköpings
Missionsförening
Antidiskriminering
sbyrån Göteborg

Datum
060411

Mångkulturella
högskolan
Mångkulturella
högskolan

060421

060411
060411
060421

060421
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Bilaga 6
Förteckning över genomgångna
dokument
Göteborg
Verksamhetsberättelse/rapport, januari till juni 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-08
Ansökan om ekonomiskt stöd för Antidiskrimineringsbyrån för 1 januari31december 2005
Mötesanteckningar från träff med Länsarbetsnämnden den 4 februari 2005

Helsingborg
Verksamhetsberättelse, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-147
Protokoll ifrån Introduktionsbesök 2005-04-28
Ansökan om ekonomiskt stöd för 2005,2004-04-30

Lund
Verksamhetsberättelse/rapport, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-06
Idéanmälan till projekt ” Tillämpning av FN:s Konvention om Barnets
Rättigheter i Sverige”
Ekonomisk berättelse/avslut 2006-02-13

Malmö
Verksamhetsberättelse/rapport, januari till juni 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-09
Artikel- ”Positiv särbehandling är vägen vi måste gå”

Stockholm
Verksamhetsberättelse/rapport, januari till juni 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-08
Ansökan om ekonomiskt stöd för Antidiskrimineringsbyrån för 1 januari31december 2005
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm under perioden 1 januari 2005- 30
juni 2005
Utvärdering av Utbildning med Handikappombudsmannen,
Utvärdering av Utbildning med JämO och DO 2005

Stockholm Syd
Verksamhetsberättelse/rapport, januari till juni 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-08
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Ansökan om ekonomiskt stöd för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm
Syd för perioden 1 januari- 31 december 2005
Redovisning av projektet Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd för
januari- juni

Norrköping
Verksamhetsberättelse, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-08
Besöksprotokoll 2005-04-11

Skellefteå
Inga projektdokument. Information hämtad från IMERs förstudie.

Sundsvall
Verksamhetsberättelse, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-03
Ansökan om ekonomiskt stöd 200, 2004-11-29
”Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och
integration av flyktingar och övriga invandrare i Västernorrlands län 2005”

Trollhättan
Verksamhetsplan, 2006
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-12-14
Anteckningar om Integrationsdagen 10 september 2005
Ansökan 2005, 2004-12-12

Umeå
Verksamhetsberättelse, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-11-09
Ansökan om medel – reviderad ansökan
Bidrag till studieresa till Storbritannien

Örebro
Verksamhetsberättelse/rapport, 2005
Bidrag till lokal/regional antidiskrimineringsverksamhet, 2004-11-30
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Bilaga 7
Förteckning över sökningen på
Internet
Förteckning över antalet sökträffar
Ort
Göteborg

Antal
träffar
google
46

Lokalpres
s
Göteborgs
Posten

Helsingborg 22

Helsingbo
rgs
Dagblad

Kista
Malmö

Metro
Sydsvensk
an

12
75

Antal
Om vad
träffar lokal
press
7
Uttalande
om ärende
rörande
etnisk
diskrimine
ring i lokal
ICA-affär,
som ADV
drivit
1
Medarrang
ör av
firande av
romernas
nationalda
g
0
7
Panelmedl
em i debatt
om
invandrare
s
upplevelse
r av
polisen,
ärendrapp
ortering,
debatt

Antal
träffar
SvD
3

Om vad

Antal
träffar
DN
Kommenta 0
rer,
debattinläg
g

0

0
2

Angående
adv:ns
anmälan
av GB:s
88:an som
rasistisk

Om vad

Antal
träffar
SR
7

Om vad
Ärenderap
portering,
seminariu
m om
disk. i
polisväsen
det

Antal
träffar
SVT
2

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Om vad
Ärenderap
portering,
debattinläg
g och
uttalanden
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Ort

Lokalpres
s

Norrköping

Antal
träffar
google
109

Antal
träffar
SvD
1

Om vad

Metro

Antal
Om vad
träffar lokal
press
49
Debattarti
klar,
ärenderapp
ortering,
beskrivnin
g
verksamhe
ten,
omnämnda
som
medarrang
örer,
kommenta
rer
0

Stockholm

20

2

Nämns i
0
samband
med att
det finns
fler
aktörer
inom
disk.områ
det i Sthlm

0

10

Metro

0

0

Kommenta 1
rer,
undersökn
ing om
uppplevd
disk.
genomförd
av
byråerna i
Sthlm,
Göteborg,
Norrköpin
g och
Umeå
0

Stockholm
Syd
Skellefteå

0

0

26

Norra
Västerbott
en

2

0

0

1

Sundsvall

45

0

0

0

0

0

Trollhättan

67

Sundsvalls
Tidning
ttela

4

0

0

0

Umeå

110

Västerbott
ens
folkblad

11

Ärenderap 0
portering,
kommenta
rer,
beskrivnin
g av
verksamhe
ten
Ärendenra 4
pportering,
resultat av
undersökn
ing byrån
genomfört
om
förekomst
en av
mångfalds
hetsplaner,
kommenta
rer

Debattarti 1
kel och
debattinläg
g,
kommenta
rer

Örebro

25

Nerikes
Allehanda

0

Komment 5
ar till
undersökn
ing om
uppplevd
disk.
genomförd
av
ADVerna i
Sthlm,
Göteborg,
Norrköpin
g och
Umeå
2

Norrköpin
gs
tidningar

Ärenderap
portering

0

I samband
med
nekrolog
över en
gammal
medarbeta
re

Antal
träffar
DN
0

0

Om vad

Antal
träffar
SR
4

Om vad
Ärendenra
pportering,
kommenta
rer

Komment
ar till
svartlistni
ng av
romer på
campingpl
atser

Antal
träffar
SVT
0

Om vad

0

Ärenderap
portering,
debattinlä
gg,
kommenta
rer

1

Ärenderap
portering,
kommenta
rer

0

Ärenderap
oortering,
resultat av
undersökn
ing byrån
genomfört
om
förekomst
en av
mångfalds
hetsplaner,
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Förteckning över sökord
Ort
Göteborg
Helsingborg
Kista
Malmö
Norrköping
Stockholm
Stockholm Syd
Skellefteå
Sundsvall

Trollhättan
Umeå
Örebro

Sökord google
"Antidiskrimineringsbyrån i
Göteborg"
"Antidiskrimineringsbyrån i
Helsingborg"
"Forum för lika rättigheter"

Sökord tidningar
Antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
Antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
"Forum för lika rättigheter",
antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringsbyrån i
Antidiskrimineringsbyrån och
Malmö"
antidiskrimineringsbyrå
"Byrån mot diskriminering"
"Byrån mot diskriminering",
antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringsbyrån
Antidiskrimineringsbyrån och
Stockholm" -syd
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringsbyrån
Antidiskrimineringsbyrån och
Stockholm Syd"
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringscenter Roma" Antidiskrimineringscenter,
antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
"Mötesplats Sundsvall mot
"Möteplats Sundsvall mot
diskriminering"
diskriminering",
antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringsbyrån i
Antidiskrimineringsbyrån och
Trollhättan"
antidiskrimineringsbyrå
"Antidiskrimineringsbyrån i
Antidiskrimineringsbyrån och
Umeå"
antidiskrimineringsbyrå
"Örebro rättighetscenter"
"Örebro rättighetscenter",
antidiskrimineringsbyrån och
antidiskrimineringsbyrå
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Förteckning över sökperiod
Ort
Göteborg

Period google
Sidor uppdaterade
under förra året
Helsingborg Sidor uppdaterade
under förra året
Kista
Sidor uppdaterade
under förra året
Malmö
Sidor uppdaterade
under förra året
Norrköping Sidor uppdaterade
under förra året
Stockholm Sidor uppdaterade
under förra året
Stockholm Sidor uppdaterade
Syd
under förra året
Skellefteå
Sidor uppdaterade
under förra året
Sundsvall
Sidor uppdaterade
under förra året
Trollhättan Sidor uppdaterade
under förra året
Umeå
Sidor uppdaterade
under förra året
Örebro
Sidor uppdaterade
under förra året

Period SvD
Senaste 3 åren

Period DN
Alla dagar

Period SR
Hela arkivet

Period SVT
Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

senaste 3 åren

Alla dagar

Hela arkivet

Hela arkivet

