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Policy: Diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier 
 

I denna policy beskrivs hur Folk och Försvar ser på, förebygger samt hanterar diskriminering, 
kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier. 

I alla delar gäller att definitionsföreträdet ligger hos den drabbade personen och det är den 
som är drabbad som avgör vad som utgör diskriminering, kränkande särbehandling eller 
sexuella trakasserier. Det som upplevs kränkande för en person kan vara accepterat av någon 
annan, det som uppfattas vara accepterat i en situation kan vara oacceptabelt i en annan, 
likaså kan skämt, jargong och liknande element uppfattas olika beroende på vilka personer 
som är involverade samt den specifika situation som man befinner sig i. 

I Folk och Försvars generella policy framgår såväl arbetssätt och -former som hur 
organisationen ser på och förhåller sig till sitt uppdrag, medarbetare och hur vi bemöter 
varandra och andra. I denna policy förtydligas hur Folk och Försvar ser på diskriminering, 
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, hur vi gemensamt förebygger att 
situationer uppstår samt hur vi hanterar uppkomna fall.   

 

Diskriminering 

• Folk och Försvar tar avstånd från alla former av diskriminering. Detta omfattar de sju 
diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen, d.v.s. kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 

• Folk och Försvar arbetar med aktiva och förebyggande åtgärder gällande 
arbetsförhållanden, praxis kring lönesättning, rekrytering, utbildning och 
kompetensutveckling samt möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsarbete.  

• I Folk och Försvars generella policy nämns att [vi] visar hänsyn, bemödar oss om en 
mjuk ton och bejakar varandras olikheter och ser mångfald som en tillgång. 
Jämställdhet och respekt för varandra är en självklarhet.  

 

Kränkande särbehandling 

• Folk och Försvar tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och 
trakasserier. I dessa begrepp ingår bland annat men inte uteslutande oönskade 
handlingar mot en enskild eller flera medarbetare (såsom mobbning, utfrysning, 
härskartekniker, el. dyl.) som medför att denne på något sätt förhindras att utföra sitt 
arbete, hindras eller begränsas att ta del av arbetsplatsens gemenskap eller 
informationsflöde eller drabbas av ohälsa.  

• Folk och Försvar har tydliggjort de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen 
både gällande hur verksamheten utformas och hur den leds, hur samarbetsformerna 
ser ut samt hur kommunikationen sker. Varje medarbetare har en arbetsbeskrivning 



som tydliggör rollen och ansvarsområdena och gemensam avstämning sker såväl inom 
kansliet som vid gruppvisa möten. 

• I Folk och Försvars generella policy nämns att vi ”i arbetet hjälper och stödjer vi 
varandra. Ingen ska behöva stå ensam i ett utsatt läge. Vi strävar efter att ge 
information så snart vi bedömer att en eller flera av oss berörs av det som händer eller 
ska hända.” 

 

Sexuella trakasserier 

• Folk och Försvar tar avstånd från alla former av sexuella trakasserier. Detta omfattar 
bland annat men inte uteslutande ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke-verbalt 
uppträdande, t.ex. oönskad beröring eller tafsande, ovälkomna komplimanger, 
anspelningar, sms/digitala meddelanden eller bilder av sexuell natur. Sexuella 
trakasserier sker ofta i det fördolda, vilket kan medföra att det är svårt för en 
utomstående att upptäcka.  

• Sexuella trakasserier kan förekomma både inom arbetsplatsen och under verksamhet 
med inbjudna deltagare.  

• Folk och Försvar arbetar med lyhördhet och uppmärksamhet gällande sexuella 
trakasserier, samt kommunicerar aktivt om organisationens ansvar, beredskap samt 
hantering av incidenter både internt och i verksamhetsformer där deltagare samlas. 

• Såväl generalsekreterare som medarbetare har en beredskap kring hantering av 
anmälningar om sexuella trakasserier. Det skall vara tryggt för den som blir utsatt att 
informera antingen generalsekreteraren eller någon medarbetare inom Folk och 
Försvar om man blivit drabbad. 

 

Arbetssätt och förebyggande åtgärder 

I Folk och Försvars generella policy stipuleras att: ”Initiativkraft, kreativitet och individuellt 
ansvarstagande är egenskaper som Folk och Försvar värdesätter hos sina medarbetare. 
Förtroende för varandra, liksom respekt för varandra och andra, är hörnstenar i vår 
organisation. Vi står för professionalism och anpassar vårt arbete och bemötande efter 
målgrupp.” 

För att uppnå detta samt för att aktivt arbeta med och förebygga diskriminering, kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier har Folk och Försvar vidtagit flera åtgärder, 
exemplifierade nedan, men inte begränsade till: 

• Tydlig introduktion för nyanställda där gällande policys delges och gås igenom. 
• Kansligemensam genomgång av policys (t.ex. i samband med strategidagar el. dyl.) samt 

intern utbildning i åtgärder vid fall av diskriminering, kränkande särbehandling eller 
sexuella trakasserier. 

• Avstämningssamtal mellan generalsekreterare och medarbetare 3-4 gånger per termin. 
• Årliga dokumenterade utvecklingssamtal mellan generalsekreterare och medarbetare.  
• En transparent rekryteringsprocess som följer en tydlig struktur och baserar sig på 

kompetens, vilket minskar risken för diskriminering. 
• Ett generellt förhållningssätt inom organisationen kring att bemöta alla människor med 

samma respekt oberoende politiska åsikter, religion, bakgrund, sexuell läggning osv. Folk 



och Försvar interagerar med, bjuder in och samtalar med personer oberoende om vi delar 
deras åsikter eller inställning i sakfrågor.  

• Under utbildningar, i samband med studieresor eller konferenser informerar Folk och 
Försvar deltagarna om gruppens sammansättning, förväntningar på deltagarna och våra 
förväntningar på hur vi förhåller oss till varandra. 

• Folk och Försvar påtalar i samband med utbildningar eller studieresor att diskriminering, 
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inte tolereras, men även att om det 
ändå sker, att den drabbade skall känna sig trygg med att delge detta för någon i Folk och 
Försvars personal och att det finns förslag på åtgärder. Folk och Försvars personal skall 
därför vara särskilt lyhörda om någon deltagare anförtror sig till dem gällande dessa frågor. 

 

Hantering av uppkomna fall 

Om någon medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, kränkande 
särbehandling eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i samband med organisationens 
verksamhet eller aktiviteter eller inom ramen för sin anställning skall denne vända sig till t.ex. 
arbetsmiljöombud, facklig representant, generalsekreterare eller styrelsen. 

Om någon deltagare eller medverkande i Folk och Försvars verksamhet eller arrangemang 
såsom utbildning eller studieresa upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, kränkande 
särbehandling eller sexuella trakasserier kan de vända sig till någon av Folk och Försvars 
medarbetare, generalsekreterare eller styrelsemedlem.  

Folk och Försvars medarbetare skall uppfattas som trygga, pålitliga och tillgängliga att 
anförtro sig till. Organisationen skall ta all information på allvar och föreslå åtgärder i samråd 
med den drabbade. Generalsekreteraren bör informeras om alla fall som gäller diskriminering, 
kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.  

Arbetet med utredning skall ske så snart som möjligt i anslutning till att någon inom Folk och 
Försvar nås av informationen om en incident. Det är i första hand Folk och Försvars 
generalsekreterare som ansvarar för utredningen. Åtgärder skall sättas in för att hindra att 
diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier fortsätter, och uppföljning 
skall ske för att säkerställa att åtgärderna haft effekt.  

Det är viktigt att såväl ledning (styrelse och generalsekreterare) samt medarbetare är lyhörda 
för det inträffade samt tar frågan vidare för utredning. 

 

Tillämpning och kontroll av policy 

Denna policy omfattar alla medarbetare oavsett anställningsform – även studentutbildare och 
praktikanter. Alla medarbetare har ett ansvar för att policyn följs. 

Innehållet i denna policy ska följas upp och utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov 
för att säkerställa att den förblir ändamålsenlig över tid. 

 

Denna policy antogs 15 februari 2023. 


