
Klubbkonferens Pass Öppna arbetsplatsen



• Namn

• Arbetsplats

• Vad vill jag ha ut av detta pass
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Diskrimineringslagen (DL)

• Arbetsgivaren får inte diskriminera och ska 
arbeta aktivt mot diskriminering

• Diskrimineringsgrunder enligt 1 kap 4 § DL
1. Kön

2. könsöverskridande identitet eller uttryck

3. etnisk tillhörighet

4. religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. sexuell läggning 

7. ålder



Föräldraledighetslagen 16 §

• Förbjudet för en arbetsgivare att missgynna den som är 
eller vill vara föräldraledig

• Gäller både arbetstagare och arbetssökande

• Gäller exempelvis vid

‒ befordran eller val av deltagare i utbildning

‒ urval till anställningsintervju

‒ fördelning av arbetsuppgifter

‒ uppsägning, avsked

‒ Tillämpning av lönevillkor
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Mångfald för Unionen innebär att alla 
har samma rättigheter och möjligheter 
och ska behandlas likvärdigt oavsett 
kön, könsidentitet och könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
tros-uppfattning, funktionsförmåga, 
sexuell läggning, ålder och 
socioekonomisk bakgrund. 

Arbetet för mångfald innebär att all 
diskriminering ska motverkas och att 
lika rättigheter och möjligheter ska 
främjas. Mångfald uppnås när faktiska 
och inte förväntade olikheter ses som 
en tillgång.



Varför vill/ska/bör man ha en 
arbetsplats som är öppen för alla?
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Varför mångfald?

• Lagstadgade förbud, skyldigheter och rättigheter

• Nödvändigt ur ett samhällsperspektiv

• Lönsamt och utvecklande för företag med mångfald

• Mänsklig rättighet att inte bli bortsorterad, underordnad 

och marginaliserad för att man uppfattas som annorlunda 

från samhällets/arbetsplatsens normer
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Öppna arbetsplatsen - rekrytering

• Mångfaldsrapport
‒ Temperaturmätning på det mångfaldsarbete som sker

‒ Mångfaldsindex – förändring över tid

• www.unionen.se ”Mera mångfald – Unionens 
mångfaldsrapport 2017”
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http://www.unionen.se/


Öppna arbetsplatsen

• Psykisk funktionsnedsättning 

• Kläder som kan upplevas kopplade till religion

• Sexuell läggning

• Sökande över 55 år

• Föräldraledighet/graviditet

• Etnisk tillhörighet
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Diskussion

Vad kan man göra på din arbetsplats för 
att få en arbetsplats som är öppen för 
alla?
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Hur vi kan arbeta för en mer öppen 
arbetsplats

• Fördomsfri rekrytering

• Handboken – Så bidrar du till en mer 
inkluderande arbetsplats 

• Växthuset

• Aktiva åtgärder

• Lönekartläggning

• Policys
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Frida Johansson Drugge, ombudsman

Frida.johansson-drugge@unionen.se

E-post regionen norrbotten@unionen.se

Rådgivning 0770-870 870 
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Länkar 
• https://www.va.se/nyheter/2015/03/06/naringslivets-maktigaste-kvinna-azita-

shariati/ - google även Azita Shariati och ta del av en mäktig affärskvinnas 
tankar kring mångfald och jämställdhet.  

• https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2070_en.htm - kort om hur  EU-
kommissionen arbetar med mångfald. Möjlighet att klicka sig vidare. 

• www.do.se – diskrimineringsombudsmannens hemsida

• www.unionen.se – hitta handböcker och annat användbart material  
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