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POLICY MOT DISKRIMINERING  
Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen 
eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 
eller ålder. Alla kursdeltagare, medarbetare har en skyldighet att tillse att varken direkt eller 
indirekt diskriminering förekommer.  

Diskrimineringslag (2008:567) styr vad som är diskriminering.  

Förklaringar 
Med kön avses att någon är man eller kvinna. Diskriminering på grund av kön behandlas 
delvis separat i dokumentet. 

Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling p. g. a. ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. 

Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga. Begränsningen kan bero på en skada eller en sjukdom som fanns 
vid födseln eller har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå. 

Med sexuell läggning avses personer med homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 
läggning. Vilken läggning en person har bedöms i första hand utifrån individens egen 
uppfattning.  

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna 
eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Med ålder avses uppnådd levnadsålder. 

Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare missgynnar en kursdeltagare, arbetstagare 
eller arbetssökande genom att behandla individen sämre än någon annan i en jämförbar 
situation, dvs. att lika fall behandlas olika utan saklig motivering. Indirekt diskriminering 
innebär att en arbetsgivare missgynnar en arbetstagare eller arbetssökande genom att, utan 
saklig grund, tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som 
neutrala men som i praktiken missgynnar vissa människor. 

Fridhems folkhögskola har inte enbart anställda personer utan även kursdeltagare. Dessa 
jämställs i ovanstående avseende som arbetstagare och innefattas således av policyn. 
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Mål 
Fridhems folkhögskola skall verka för att ingen kursdeltagare, anställd eller 
arbetssökande behandlas ofördelaktigt på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 
eller ålder.  

Alla skall antas, anställas på lika villkor.  

Jargong som är kränkande får inte förekomma. Om någon känner sig kränkt skall 
ledningens lojalitet finnas hos den som är utsatt.  

En person med funktionshinder skall, i rimlig omfattning, beredas de anpassningar som 
behövs för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.  

Ansvar 
Om någon anser sig diskriminerad med anledning av ovanstående kriterier är det ledningens 
skyldighet att skyndsamt klara upp situationen.   

Ledningen är skyldig att utreda, och i förekommande fall förhindra ett upprepande, om de får 
kännedom att en person blivit trakasserad. 

Varje kursdeltagare, anställd, eller person på annat sätt involverad i Fridhems folkhögskolas 
verksamhet, som får kännedom om trakasserier eller diskriminering mot en kursdeltagare eller 
anställd vid Fridhems folkhögskola, ska vidarebefordra detta till närmaste kontaktlärare, chef.  

Förebyggande åtgärder 
Organisationskulturen skall utformas så att den förebygger diskriminering. Ledningsgruppen 
är en naturlig föregångare i att skapa ett vänligt och respekterande arbetsklimat. Såväl chefer 
som medarbetare har ett ansvar för att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat samt att 
lösa uppkomna problem. 

Fridhems folkhögskola arbetar enligt målen som finns i den statliga propositionen ”från 
patient till medborgare” 1999/2000:79. Den innebär att all verksamhet skall vara tillgänglig 
för alla, oavsett funktionshinder, år 2010.  

Vid antagningar till kurser, rekrytering av personal skall utannonseringen utformas så att det 
klart framgår att platserna, tjänsterna är öppen för alla sökande. 

Ledningen skall se till att klimatet på Fridhems folkhögskola lämpar sig för alla. 

Diskrimineringspolicyn skall ses över efter behov, dock senast efter 3 år.  

Styrelsen för Fridhems folkhögskola  
2013-03-08 
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JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR 

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA ÅR 2013 
 

Enligt diskrimineringslagen (4:13) ska Fridhems folkhögskola vart tredje år upprätta en 
jämställdhetsplan. 

 
MÅL: 

1. Jämnare könsfördelning i alla befattningar och på alla nivåer och områden i 
verksamheten, ca 40 % - 60 % eller jämnare.  
Andelen kvinnor på kulturlinjerna, speciellt på musiklinjen bör öka, andelen män i 
städ bör öka, andelen kvinnor i vaktmästeri bör öka. Hänsyn till detta ska tas vid 
anställning av vikarier och sommarpersonal.  

2. Lika lön för likvärdigt arbete för kvinnor och män. 
Vid lönerevisioner ska hänsyn tas till om det finns löneskillnader som kan förklaras 
utifrån kön. En uppföljning och utvärdering av arbetsvärderingen och lönesättningen 
skall göras varje år. 

3. Kvinnor skall anställas på samma villkor som män. Fast anställning och 
heltidsarbete men med rätt till partiell tjänstledighet, när arbetet så medger. 

4. Arbetsplatsen skall uppmuntra och tillåta varje anställd att förena yrkesarbetet 
med föräldraskap och familjeliv.  

Alla småbarnsföräldrar skall aktivt uppmuntras att ta ut sina lagstadgade 
föräldraledigheter.  

Lönekartläggning 

Allmänna kommentarer 
Lönejusteringar enligt avtal har skett i maj 2010, 2011 och 2012. 

Löner för fast anställd personal som inte har postgymnasial utbildning 
Arbeten inom städ, kök och vaktmästeri är likvärdiga vad det gäller krav på kompetens, arbetsinsats, 
ansvarstagande och arbetsmiljö.  De senaste 3 åren har den genomsnittliga och medianlönen för 
kvinnorna ökat. För männen har det skett lite förändringar och både genomsnittslön och medianlön 
har fluktuerat betydligt mer. Detta beror till stor del på en del nyanställningar.  

Det är en löneskillnad på ca 1 900 kr mellan män och kvinnor som enbart förklaras genom att vi i 
vaktmästeriet har utbildade snickare som i samhället i stort har ett högre löneläge. Denna 
löneskillnad har också diskuterats i möten mellan arbetsgivare och fackförbund utan att det från 
fackligt håll funnits några protester. Tabellen nedan visar hur lönebilden ser ut för kvinnor och män 
som inte har postgymnasial utbildning. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Genomsnittlig lön kvinnor 19 725 kr 19 929 kr 19 700 kr 20 144 kr 20 163 kr 20 943 kr 

Genomsnittlig lön män 19 742 kr 20 770 kr 22 233 kr 23 570 kr 19 758 kr 22 886 kr 

Medianlönen kvinnor 18 600 kr 18 850 kr 19 300 kr 19 350 kr 19 425 kr 20 150 kr 

Medianlönen män 20 600 kr 21 250 kr 21 975 kr 23 600 kr 22 800 kr 23 100 kr 

Löner för fast anställd personal som har högskole- eller universitetsutbildning 
Arbeten inom pedagogisk och viss administrativ personal är likvärdiga vad det gäller krav på 
kompetens, arbetsinsats, ansvarstagande och arbetsmiljö. Det finns inga jämförelsetal för kvinnorna 
2008 och 2009 eftersom det i denna grupp endast var två stycken. 

Det har skett en ökning av både genomsnittliga och medianlönerna jämfört med de tidigare åren. 
Undantaget är medianlönen för kvinnor som gått ner 2012. Tabellen visar att ingen nämnbar 
löneskillnad finns mellan män och kvinnor. Tabellen nedan visar hur lönebilden ser ut för kvinnor och 
män som har högskole- eller universitetsutbildning. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Genomsnittlig lön kvinnor 26 010 kr - - 28 500 kr 28 758 kr 28 444 kr 

Genomsnittlig lön män 25 570 kr 25 689 kr 26 606 kr 27 120 kr 27 555 kr 28 688 kr 

Medianlönen kvinnor 26 000 kr - - 29 300 kr 29 700 kr 28 313 kr 

Medianlönen män 24 825 kr 25 000 kr 25 800 kr 26 075 kr 26 750 kr 27 450 kr 

Fördelning av antalet män respektive kvinnor i de olika arbetsgrupperna 
Åtgärder som ska vidtas för att få en jämnare könsfördelning inom de respektive grupperna är 
att vid nästa rekrytering uppmana via annonsering att även män respektive kvinnor är 
välkomna att söka.  

På lärarsidan är de manliga lärarna i majoritet. Åtgärd som ska vidtas när nyanställning är 
aktuell är att via annonsering uppmuntra kvinnliga lärare att söka.  

Personalomsättningen har blivit högre på Fridhems folkhögskola, det är därför viktigt att 
redan vid timanställningar och vikarieanställningar arbeta utifrån jämställdhetsplanen då 
några av dessa senare kan bli fast anställda.  

Antal kvinnor och män i chefsposition 
Av fem linjeledare är tre män och två är kvinnor.  

Tittar man på de högre chefsbefattningarna så är det två män och en kvinna. 



   

Sida 5 av 5 

 

Fördelning av deltids- kontra heltidsarbetande kvinnor och män 
Många män på musiklinjen arbetar deltid. Majoriteten av dessa personer vill inte arbeta heltid. 
Musiklärarna vill ha möjlighet att utöva sitt musicerande parallellt med sitt arbete på 
Fridhems folkhögskola.  

Handlingsplan för jämställda löner 
Inför kommande lönerevisioner skall inte löneskillnaderna i gruppen utan eftergymnasial 
utbildning inte öka. Om möjlighet finns så ska den minskas. 

Vid lönerevisionerna skall även uppmärksamhet råda beträffande deltidsanställdas löner 
jämfört med heltidsanställdas. 

Föräldraledighet 
Arbetsplatsen skall uppmuntra och tillåta varje anställd att förena yrkesarbetet med 
föräldraskap och familjeliv. Alla småbarnsföräldrar skall aktivt uppmuntras att ta ut sina 
lagstadgade föräldraledigheter.  

Information om möjligheten att vara föräldraledig och i synnerhet pappaledig, kommer att ges 
vid medarbetarsamtal samt via skolans intranät.  

När någon anställd blir pappa/mamma skall han/hon informeras om vilka möjligheter och 
speciella villkor han/hon har till föräldraledighet. 

Personalutveckling 
Här följer statistiken över hur många kvinnor respektive män genomfört fortbildning under 
2012: 
Antal kvinnor som genomgick fortbildning:  14 stycken.  
Antal män som genomgick fortbildning: 19 stycken  
 
Inom Fridhems folkhögskola är det svårt att hitta karriärvägar. Lärare kan bli linjeledare. 
Fridhems folkhögskola ska verka för och uppmuntra fler kvinnor att bli linjeledare.  
Det finns möjligheten för lärare att söka högre tjänster på andra skolor.  
Inom kök och städ finns möjligheten att bli städ-, internat eller kökschef. 
 
Styrelsen för Fridhems folkhögskola  
2013-03-08 
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