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1. INLEDNING 

 

Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av 
diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag 
eller annan bestämmelse inte får innebära att någon missgynnas enligt de sju 
diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  
 
Med uttrycket mångfald avses de olikheter, eller snarare den blandning av olikheter, som 
finns mellan människor med olika klass, kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, 
religion, funktionshinder etc. Oftast används begreppet i bemärkelsen ”etnisk mångfald” och 
som strategi för att bättre ta vara på den kompetens som människor med invandrarbakgrund 
kan tillföra arbetslivet. Utgångspunkten för mångfaldsstrategierna är att etniska och andra 
olikheter är berikande och att människor med olika bakgrund tillför samhället och arbetslivet 
nya och värdefulla erfarenheter och kompetenser. 
 
Att arbeta med mångfald handlar om att ta tillvara på kompetens hos individer, att träna sig att 
se varje människa som den unika individ hon är. Det handlar om att bryta upp 
kategoritänkande och skapa icke diskriminerande arbetsplatser som ger anställda möjlighet till 
arbete och utveckling efter förmåga, intresse och förutsättningar. Fokus i arbetet med 
integration och mångfald skall ligga på att ta tillvara på kompetens – inte på människors 
tillhörighet till vissa grupper.  
 
 
Vad menas med diskriminering? 
 

Diskriminering innebär en viss typ av särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, 
kränker och/eller begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar 
av samhällslivet och som också kränker individens personliga integritet. Denna särbehandling 
grundas på någon av de sju diskrimineringsgrunderna och görs utifrån sociala kategorier så 
som man/kvinna eller svenskar/invandrare. Diskriminering är ett brott mot principen om 
rätten till likabehandling, som är främsta grunden i deklarationen om FN:s mänskliga 
rättigheter.  
 
Diskrimineringslagen skiljer mellan direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering 
sker om en arbetssökande eller en anställd missgynnas genom att behandlas mindre 
förmånligt än personer med annan tillhörighet i en likartad situation, såvida inte det kan visas 
att missgynnandet saknar samband med den egna tillhörigheten. Indirekt diskriminering sker 
om bestämmelse, kriterier eller förfaringssätt tillämpas på arbetssökande eller arbetstagare på 
sätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss 
tillhörighet, såvida det inte kan motiveras av sakliga skäl och är lämpligt och nödvändigt.  
 
Exempel på direkt diskriminering kan vara att etnisk tillhörighet används som kriterium för 
negativt urval vid rekrytering, att anställda förbigås i fråga om information, utbildning och 
befordran eller att anställda behandlas sämre i fråga om lön, arbetstider och andra 
arbetsvillkor. Exempel när det gäller indirekt diskriminering kan vara att det ställs obefogade 
krav som är svåra eller omöjliga att uppfylla för personer med utländsk bakgrund, som att 
felfri svenska krävs även om det inte är nödvändigt för arbetet. 
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Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald 
i arbetslivet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har 
samma ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Diskriminering och 
trakasserier är en sammanfattande benämning på uppträdanden i arbetslivet som kränker en 
anställds integritet och som till exempel har samband med personens etniska tillhörighet. 
Exempelvis kan det handla om oförskämdheter, öknamn, rasistiska skämt, förolämpande 
beteenden och gester eller förekomst eller spridning av rasistiska texter, bilder och klotter. 
 
Sexuell läggning avser homo-, bi, eller heterosexualitet. Lagstiftningen ger skydd mot 
diskriminering som har samband med sexuell läggning, diskrimineringen måste inte vara 
knuten till den egna sexuella läggningen. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, 
psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 
följd av skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller förväntas 
uppstå. 
 

2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY 

 

Inom Säffle kommun är vår strävan att främja mångfald och motverka alla former av 
diskriminering och trakasserier. Arbetsklimatet i kommunens verksamheter skall 
kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter hos människor och kulturer. Mångfalden 
är en styrka och kommunen ser ett värde i olikheter och kulturer. Målet för arbetet är lika 
möjligheter för alla.  
 
Vår kommun skall vara en plats där medarbetarnas förutsättningar och kompetens värderas 
lika. Alla anställda skall ha samma möjlighet till information, utbildning och utveckling. Vår 
ambition är att anpassa arbetet så att det passar alla anställda. Kommunen skall motarbeta 
rasism och främlingsfientlighet. Då den kommunala verksamheten innebär att tillhandahålla 
service till medborgarna är det av yttersta vikt att de kommunalt anställdas sammansättning 
speglar det omgivande samhället. Genom en mångfald inom organisationen säkerställs den 
demokratiska legitimiteten och verkar som en stor tillgång i samhällsbyggandet. Alla behövs i 
arbetslivet för att trygga tillväxten och välfärden, särskilt när befolkningsutvecklingen pekar 
på att bristen på arbetskraft kan bli ett allvarligt problem i framtiden. Mångfaldsarbetet ska 
bedrivas av var och en, för var och en. 
 
Säffle kommun ska bli en arbetsplats där arbetet med mångfaldsfrågor är integrerat i 
verksamhetens alla led och på alla nivåer i det dagliga arbetet. Förvaltningschef och 
arbetsledare skall ansvara för mångfaldsarbetet. Ledare skall ha kunskap om hur mångfalden 
ger positiva effekter i verksamheten. Alla medarbetare skall informeras om arbetet med en 
ökad mångfald inom kommunen.  
 
Denna policy har till ändamål att främja lika rättigheter och möjligheter oberoende av etnisk 
härkomst, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
kön när det gäller både anställda och arbetssökandes anställningsvillkor samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
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Uppföljning av policyn 
 
 

Mångfaldspolicy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun skall följas upp 
och utvärderas av personalenheten. Respektive förvaltningschef har ansvar för att se till att 
gällande policy efterlevs och skall i sitt arbete aktivt verka för att främja en ökad mångfald.  
 

3. HANDLINGSPLAN FÖR ATT FRÄMJA MÅNGFALD 

 

Mångfaldsarbetet är ett ständigt förbättringsarbete. Alla processer och strukturer inom en 
organisation kan inte förändras över en natt. Att integrera mångfald i organisationens 
processer skapar inte heller automatiskt en inkluderande arbetsorganisation. Men genom att 
förändra processer och strukturer skapar man förutsättningar för ett förändrat beteende inom 
organisationen. 
 
ARBETSGIVARE OCH LEDARE HAR MÅNGA MÖJLIGHETER ATT SKAPA 
MÅNGFALD 

Information och ansvar 

Det är förvaltningscheferna som ansvarar för att arbetsplatsen är fri från diskriminering och 
trakasserier. Särskilt viktigt är det att ansvariga chefer, arbetsledare och fackligt 
förtroendevalda har god kännedom om och arbetar i enlighet med policyn. 
 
Alla medarbetare ska vara informerade om verksamhetens policy för mångfald och om arbetet 
med att motverka diskriminering och trakasserier. Det bidrar till en öppen diskussion om de 
långsiktiga målen och till att förändra attityderna.  
 

Rekrytering och urval 

Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens. Med kompetens menas inte enbart 
formell utbildning utan också praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens. Inte under 
något stadium av rekryterings- och urvalsprocessen får sökande sållas bort på grund av kön, 
könsöverskridande identitet och uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Vid rekrytering skall berörda personer särskilt beakta och fundera över krav och rutiner för att 
främja mångfald. För att motverka diskriminering, direkt och indirekt, bör anställningsrutiner, 
platsannonsernas utformning, vilka som anges som kontaktpersoner, hur intervjugrupper sätts 
samman samt vilka urvalskriterier som används noggrant beaktas.  
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Arbetsförhållanden, arbetstider och ledigheter  

En förutsättning för mångfald i arbetslivet är att arbetsförhållandena anpassas till alla 
medarbetare. Detta så att det underlättar för medarbetare med olika bakgrund att prestera sitt 
bästa. Arbetsförhållandena kan vara den fysiska miljön, teknisk utrustning, arbetstider, krav 
och bestämmelser på arbetsplatsen. Hur är till exempel reglerna för ledighet vid olika 
religioners högtider? Även arbetsmiljön bör vidareutvecklas för att främja flexibilitet.  
 

Tillgänglighet 

Viktigt att tänka på är att öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning till 
våra arbetsplatser genom att uppmärksamma arbetsplatsernas fysiska beskaffenhet och se på 
möjligheterna i olika organisatoriska och tekniska lösningar. Exempelvis kan det innebära att 
ta bort trösklar för en rullstolbunden person eller förstärka belysningen för personer med 
synnedsättning. 
 

Samvaron på arbetsplatsen skapar mångfald 

När alla medarbetare känner ansvar för ett öppet, tillåtande och respektfullt arbetsklimat 
skapas förutsättningar för mångfald. Var och en måste komma till insikt om sina egna 
fördomar och sitt eget stereotypa tänkande. Förutsättningarna för sådana förändrade attityder 
skapas i en arbetsorganisation där människor med varierande bakgrund och tillhörighet möts. 
Risken för främlingsfientlighet och diskriminering minskar i en organisation som präglas av 
möte och dialog och där ett aktivt mångfaldsarbete ingår.  
 

4. OMBUDSMÄN OCH LAGAR 

 

Enligt lag är det förbjudet att bestraffa den som klagar eller anmäler diskriminering. Det är 
även förbjudet att ge order eller instruktioner till andra om att diskriminera. Det är 
arbetsgivaren som blivit anklagad för diskriminering som måste bevisa att det inte 
förekommit någon diskriminering. Den som anklagar måste alltså själv inte bevisa något. För 
att lagen skall kunna användas måste den som tycker att han eller hon har blivit diskriminerad 
göra anmälan senast två år efter händelsen. 
 
 
Om du känner dig diskriminerad  
 
 

I första hand kan du vända dig till din närmaste arbetsledare, om du inte känner förtroende för 
denne kan du vända dig till förvaltningschef, personalenheten, ditt fackliga ombud eller 
företagshälsovården. Det går även att få hjälp med anmälan och rättegång av 
diskrimineringsombudsmannen.  
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Lag 
 
Diskrimineringslag (2008:567) 
 


