
Like muligheter for alle? 
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Hvem og hva er LDO?

• Uavhengig. Ombudet er faglig og politisk 
uavhengig, men administrativt underlagt BLID. 

• Helhet og sammenheng. Ombudet skal bekjempe 
diskriminering og fremme likestilling uavhengig av 
blant annet kjønn, etnisitet, religion, nedsatt 
funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

• Lovhåndhever og pådriver. Nøytral rettsinnstans 
og politisk aktør?



Helhet og sammenheng

Alder

Etnisitet
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Religion

Kjønn



LDOs virkemidler

• Lovhåndheving
- hjelp til enkeltmennesker
- prinsippsaker
- Kontroll av likestillingsredegjørelser

• Veileder
- generell veiledning til virksomheter og 
enkeltindivider

• Pådriver
- påpeke utfordringer og sikre likestillingsperspektivet

• Kunnskap



Diskrimineringsvernet

Likestillings-
loven

Diskriminerings-
loven

Diskriminerings- 
og 
tilgjengelighets-
loven (DTL)

Arbeidsmiljøloven 
kapittel 13

kjønn 

verner også 
eksplisitt mot 
forskjellsbehand-
ling på grunn av 
graviditet og 
foreldrepermisjon

etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, 
avstamning, 
hudfarge, språk, 
religion og livssyn 

nedsatt 
funksjonsevne

politisk syn, 
medlemskap i 
arbeidstaker-
organisasjon, 
seksuell orientering 
og alder 



















































LDO klagesaker 2007 - 2011

Kjønn Etnisitet med mer Total
Privatperson 196 82 429
Fagforening, forening, foretak, 
organisasjon, offentlig 
virksomhet 25 2 34
LDO - saker på eget initiativ (også 
etter tips fra andre) 8 1 24
Total 229 85 487



Klager på arbeidsliv fra privatperson 2007-2011 etter 
diskrimineringsgrunnlag og klagerens kjønn
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Diskriminering på arbeidsplassen?
- tre ting du skal vurdere

• Finnes det forskjellsbehandling (direkte eller 
indirekte)?

• Er det sammenheng mellom 
forskjellsbehandling og et forbudt 
diskrimineringsgrunnlag 
(årsakssammenheng)?

• Er forskjellsbehandlingen saklig?



Ulovlig forskjellsbehandling
- to ulike former
• Direkte diskriminering

• Ulik behandling av like tilfeller
• Usaklig forskjellsbehandling

• Indirekte diskriminering
– Ofte ikke tilsiktet diskriminering
– Lik behandling av ulike tilfeller
– Usaklig likebehandling



Ombudets sak 11/1176: Eksempel på direkte 
diskriminering/ usaklig forskjellsbehandling

• Kvinnelig bioingeniør, jobbet på 
laboratoriet i over 15 år

• Minoritetsbakgrunn
• Søkte stilling som bioingeniør 2
• Hadde tidligere fungert som bioingeniør 

2 i 6 måneder
• Snakker/skriver flytende norsk
• Fikk ikke stillingen på grunn av språket
• Språkkrav ikke nevnt i utlysningen



• tilsynelatende nøytral bestemmelse
• faktisk virker diskriminerende





En mangfoldig arbeidsplass

• Hva er mangfold?
• Å ha mangfold på arbeidsplassen er 

ikke ensbetegnende med at man har en 
mangfoldig arbeidsplass

• Mangfoldet må representeres på alle 
nivåer i virksomheten



Besøksadresse: Mariboes gate 13

Postadresse: Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo

Telefon: 23 15 73 00

SMS: 95 92 05 44

Grønt nummer: 800 41 556

Faks: 23 15 73 01

E-post: post@LDO.no

Web: www.LDO.no
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