
   

  

 

    1 (3) 
 

 

Strategiskt 

 
Dokumentnummer  2960 Version 7.0  
Fastställt: 2016-03-04 

Fastställd av: 
Johnsson Torgny, HC 

Granskad av: 
Norberg Anette, HC 

Handläggare: 
Wikman Lena, RNC 

 

Förändringar från senaste version

Borttag av internt dokument kopplat till Mångfaldsplan gällande sexuella trakasserier då det 

ingår i Jämställdhetsplan 

 

 

Mångfaldsplan 

 

1. Syfte 

Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket 

kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuell läggning, eventuell 

funktionsnedsättning, könsidentitet och könsuttryck, utbildningsbakgrund, 

familjeförhållanden, värderingar, intressen och erfarenheter samt mycket mer. 

 

Infranords strävan är att ha ett arbetsklimat som präglas av en positiv människosyn och 

ömsesidig respekt vid sidan av arbetsglädje, trivsel och gemenskap. Ingen ska behöva 

känna sig trakasserad eller utsatt för mobbning av någon på arbetsplatsen. 

Mångfald ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att 

alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett 

kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. 

2. Omfattning 

Planen har arbetats fram i samverkan med SACO-TJ, ST och SEKO och gäller för 

tiden 2015-01-01—2017-12-31 

 

Alla anställda omfattas av planen, då man har rätt att behandlas med respekt och med 

hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Alla former av diskriminering och 

trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Med trakasserier menas alla typer av 

särbehandling, ovälkommet beteende och nedsättande kommentarer t.ex. vad gäller en 

persons kön, ålder, funktionshinder, sexuella läggning, politiska åsikter, etnisk eller 

kulturell bakgrund, hudfärg, utseende eller religion.  
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3. Arbetsgång 

Allmänt 

 

För Infranord finns det även en ekonomisk vinning i mångfald i sig. Det finns tydliga 

samband mellan mångfald och stimulans av kreativitet och nytänkande. Genom att jobba för 

mångfald bidrar detta till positiva ekonomiska effekter. 

Främjande av mångfald i Infranord 

 

Infranord har nolltolerans mot diskriminering, mobbning och trakasserier. Enligt lag 

ska arbetsgivaren genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 

resurser och omständigheter kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för 

samtliga medarbetare. Infranord ska kontinuerligt arbeta för att främja mångfalden 

bland de anställda genom att mångfaldsplanen är känd och efterlevs av organisationen. 

 

Uppföljning av Infrapulsen 

Detta görs genom att följa upp medarbetarundersökningen Infrapulsen, avslutningssamtal, 

inkomna ärenden gällande kränkande särbehandling eller diskriminering samt indikationer 

eller utfall från sjukfrånvaro. Utifrån detta ska åtgärder tillsättas löpande. 

Diskrimineringsfokus i rekryteringsarbetet 

Utländska betyg eller examina ska värderas objektivt. Krav eller frågor som inte är relevanta 

för arbetet eller diskriminerande får inte ställas till någon arbetssökande. 

Religionsfrågor 

Infranord ska som arbetsgivare respektera religionsfriheten och beakta arbetstider samt 

ledigheter i samband med religiösa eller kulturella högtider, förutsatt att verksamheten 

tillåter detta. 

Produktionshjälpmedel 

Metodutveckling ska finnas med fokus på minskande belastningsskador och att 

arbetsmomenten inte kräver stor fysisk kapacitet. 

 

Distribution, kommunikation och efterlevnad 

Mångfaldsplanen samt handlingsplaner ska spridas till samtliga anställda för att öka 

kunskapen om mångfald samt för att förebygga all slags diskriminering och trakasserier. 

Arbetsplatsträffar ses som ett av flera forum där mångfaldsplanen årligen ska implementeras 

och diskuteras. 
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Lagar och förordningar som berör arbetet med mångfald 

Arbetsmiljölag (1977:1160), Kränkande särbehandling AFS1993:17), Diskrimineringslagen 

(2008:567), Personuppgiftslagen (1998:204) samt Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

(2001:1). 

Diskrimineringslag(2008:567) 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

 

Interna dokument kopplade till mångfald 

Uppförandekoden (Dok 2727) 

 


