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• If we’re not counted, we don’t count!
- ENAR (European network against racism)

Varför mäta?



”I Sverige vet vi katastrofalt 
lite om jämlikhetsdata”

”Jämlikhetsdata -
rasregister eller metod för 

att motverka rasism?”

”Rasregister gör mer skada 
än nytta”

”Romer kritiska till 
kommunalt register”

”Jämlikhetsdata 
och 

identitetsvänsterns 
obehagliga debatt”

”Dags att Sverige inför 
jämlikhetsdata”



Blankett för insamling av elevuppgifter i en engelsk 
skola



̶ Varför och hur bygger man upp 
en nationell kunskapsbas om 
jämlikhet och diskriminering på 
grund av etniskt ursprung, 
religion och tro, funktionshinder, 
ålder och sexuell läggning

̶ Utan att mäta och kvantifiera 
omfattningen av diskriminering 
och ojämlikhet blir det mycket 
svårt att hantera dem effektivt

̶ Trots alla missuppfattningar är 
det inte förbjudet att samla in 
jämlikhetsdata så länge 
information tillhandahålls frivilligt 
och enligt dataskyddsnormer

European handbook on equality data





• Botkyrka kommun har i sin medborgarenkät med kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell 
läggning, funktionshinder och språk i sin fråga om diskriminering.

• Forum för levande historias toleransstudie för högstadie- och gymnasieelever använde 
kön, ålder, svensk/utländsk bakgrund, eget/föräldrars födelseland, religion och sexuell 
läggning.

• Youth in Europe in survey var bilaga till Bengt Westerbergs statliga utredning om 
främlingsfientlighet, och efterfrågade ursprung med kategorier som Mellanöstern, 
Sydeuropa, Östeuropa och Latinamerika, samt födelseland.

• ULF (Undersökningarna av levnadsförhållanden) använder kön, ålder, 
funktionsnedsättningar och födelseland för svarande och svarandes föräldrar.

• Folkhälsomyndigheten ställer sedan 2005 frågor om sexuell läggning. SCB:s 
arbetskraftsundersökningar (AKU) använder funktionsnedsättning.

Exempel på studier som använt jämlikhetsdata



Equality Report, 2015/16 
University of Oxford 



Equality and Diversity Annual Report 2015 – 2016 –
Goldsmiths University of London



Student diversity data – University of Leicester



Equality and Diversity Student Monitoring Data –
Cardiff University



• Det saknas mer detaljerad kunskap om vilka grupper som inte 
finns på högskolan och hur olika grupper upplever sin situation 
på högskolan (Kan excellens uppnås i homogena 
studentgrupper?)
- Universitet och högskolor har i uppdrag att främja och bredda rekrytering 

till högskolan
- Det ska inte förekomma diskriminering inom högskolan

Varför?



• Anonymitet

• Informerat samtycke

• Självidentifikation och självkategorisering

• Frivillighet

• Tydliga mål – det ska leda till åtgärder, dvs. inte en insamling för 
insamlingens skull

Principer för insamling av jämlikhetsdata



1. Vad kan det ge arbetet med breddad rekrytering och breddat 
deltagande att andra uppgifter, exempelvis om 
religionstillhörighet eller etnicitet, samlas in? 

2. I vilken form ska uppgifterna samlas in? Ska det vara en enkät?

3. Hur undviker man fallgropar?

Viktiga frågor
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