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1. Inledning 

Denna personal- och arbetsmiljöpolicy gäller för anställda hos Latinamerikagrupperna i Sverige samt 

praktikanter både i Sverige och i Latinamerika, där inget annat anges. Då ordet ”personal” används i 

denna policy inkluderas samtliga grupper. 

Latinamerikagrupperna är en ideell och idéburen förening vars viktigaste resurs är de människor som är 

involverade i verksamheten, vilket är både personal och de som engagerar sig ideellt. Personalen inom 

alla nivåer i föreningen är värdefulla för hela organisationen. Personalens motivation, engagemang, 

kompetens och förmåga att samarbeta är av avgörande betydelse för föreningens förmåga att klara 

uppsatta mål. Det är de individuella insatserna, samordnade i en kollektiv helhet, som är grunden för 

vårt arbete. Personalens individuella kompetenser ska tas tillvara och utvecklas. 

 Grunden för Latinamerikagruppernas verksamhet finns uttryckt i ett antal styrdokument, bland annat 

stadgar, policy, strategisk långtidsplan, verksamhetsplaner och delegationsordning. Det är viktigt att all 

personal delar de grundläggande värderingar som uttrycks i styrdokumenten, och som arbetsgivare ska 

Latinamerikagrupperna leva upp till dessa värderingar. 

Latinamerikagrupperna är en idéburen förening, och det finns olika roller för anställda och för ideellt 

engagerade. Anställda ska följa direktiven för anställda i sitt arbete (t ex anvisningar från finansiärer, 

kontrakt, arbetsbeskrivning, uppförandekod och denna policy), och har möjlighet att bidra i deltagande 

processer inför vissa beslut. Medlemmar har möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter inom 

föreningen för att utveckla och förändra organisationen. Anställda som är medlemmar har alltså två 

roller som de bör hålla isär.  

Styrelsen har delegerat det operativa arbetsgivaransvaret till verksamhetsledare. Det innebär att de 

enskilda personernas arbetsbeskrivningar etc. inte fastställs av styrelsen utan av verksamhetsledaren. 

Verksamhetsledaren kan i sin tur delegera vidare ansvar för personal till anställd. Verksamhetsledarens 

arbetsbeskrivning fastställs av styrelsen.  

Detta dokument anger inriktning och policy för personal- och arbetsmiljöfrågor, det reglerar inte villkor 

eller detaljerade arbetsbeskrivningar.  

2. Delaktighet 

Latinamerikagrupperna är en organisation som ska präglas av transparens och öppenhet. All personal ska 

hållas informerade löpande om föreningens utveckling och ekonomi samt känna delaktighet i 

utformningen av hur föreningens utvecklas. Minst fyra helgruppsmöten årligen ska hållas där all personal 

kan delta samt delges information.  

Personal inom Latinamerikagrupperna ska inneha rätten till förhandling vid omorganisering av 
verksamhet och/eller tjänster i enlighet med medbestämmanderättens regler i MBL. Detta även om 
facklig organisering finns eller inte. Personalen får själva utse en eller flera personer som representerar 
gruppen. Vid all förhandling ska även riskmatriser över förändringarna tas fram gemensamt av båda 
parter (se mall i Bilaga 6). Styrelsen ska hållas informerad om hur förhandlingsprocesserna fortlöper.   
 
Beslut som berör verksamhetens löpande planering och utförande berör en eller flera i personalen vilket 

tillstyrker behovet av en föregående deltagandeprocess där berörd personal kan delta i 



4 

 

planeringsprocessen. Här har Latinamerikagrupperna ett ansvar att bjuda in till deltagande och var och 

en i personalen har ett ansvar att själv framföra synpunkter innan beslut fattas. 

Vid konflikthantering arbetar vi gärna efter modellen att 1. Lyssna, 2. Bekräfta, 3. Respektera och 4. Göra 

delaktig. Om konflikter uppstår ska de inblandade i första hand ta ansvar för att lösa konflikten mellan 

sig. I andra hand vänder sig personal till den som enligt Bilaga 1 är ansvarig.  

Latinamerikagrupperna innehar viss information som är känslig om det hamnar fel, bland annat om 
samarbetsorganisationer, var av personal bör vara restriktiva med hur information hanteras och sprids.    
 

3. Övergripande om arbetsmiljö 

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom 

Latinamerikagrupperna ska därför ges förutsättningar att: 

 Känna till verksamhetens mål och vision 

 Känna till verksamhetens förutsättningar och risker 

 Ha en tydlig arbetsbeskrivning och förväntningar och mål för sitt uppdrag 

 Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet 

 Påverka sin egen arbetssituation 

 Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs 

 Utveckla sin kompetens 

 Ta ansvar för sin egen hälsa  

Latinamerikagrupperna strävar samtidigt efter att erbjuda samtlig personal utvecklande och 

hälsofrämjande arbete, både fysiskt, psykiskt och socialt. Att få positiv feedback i sitt arbete är något vi 

strävar efter samt att motarbeta alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 

särbehandling. Latinamerikagrupperna har nolltolerans mot detta och om någon utsätts ska det 

skyndsamt hanteras i enlighet med riktlinjerna för likabehandling, se Bilaga 1. 

All personal inom Latinamerikagrupperna har kvalificerade, självständiga uppdrag som kräver egen 

drivkraft hos personalen och ett stort eget ansvar inför både det egna och det kollektiva uppdraget att 

uppfylla Latinamerikagruppernas policy, strategiska långtidsplan och verksamhetsplan. Individuella 

arbetsbeskrivningar som är tydliga och realistiska blir extra viktiga för personalens välmående. Gällande 

arbetsbeskrivningar ska vara tillgänglig för all personal.  

4. Arbetsspråk 

Latinamerikagrupperna är en flerspråkig förening. För personal inom föreningen är arbetsspråket i första 

hand svenska i Sverige och spanska i Latinamerika. Transparens eftersträvas, såväl internt inom 

föreningen som gentemot samarbetsorganisationer i Latinamerika. 

Alla dokument och all e-postkommunikation behöver därför vara anpassas till målgruppen samtidigt 

behöver mycket dokumentation ske på svenska för att kunna användas av styrelsen, aktiva medlemmar, 

finansiärer och andra. Personal avgör själva vilket eller vilka språk dokument och e-postkommunikation 
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ska skrivas på om inte verksamhetsledaren meddelat något annat. Styrdokument ska i den mån det är 

möjligt finnas på både svenska och spanska.  

5. Jämställdhet och mångfald 

Latinamerikagrupperna behöver personal med många olika kompetenser och erfarenheter. 

Latinamerikagrupperna arbetar för mångfald med avseende på kön, ålder, etnicitet, klass, sexualitet, 

funktionalitet och utbildning. Personalpolitiken är inkluderande och vi ser olikheter som en styrka för 

personalgruppen. Både personal och förtroendevalda har ett ansvar för att på ett medvetet och aktivt 

sätt verka för den mångfald som vi eftersträvar bland våra medarbetare, och för att informella och 

formella maktojämlikheter motverkas. Vid rekrytering använder vi därför metoder för att bedöma 

utifrån kompetens och på så sätt motverka rekrytering utifrån rådande normer i föreningen och på 

arbetsplatsen. Inga former av diskriminering eller trakasserier får förekomma. All personal har ett ansvar 

för att inte uttala sig eller agera rasistiskt och/eller diskriminerande. All personal inom 

Latinamerikagrupperna ska verka för att skapa en inkluderande miljö där både egen personal och 

externa personer slipper bemötas med fördomar. Till stöd i detta arbete finns Bilaga 2 som är en guide i 

normkritikarbetet.  

6. Lönepolicy och arbetsvillkor 

För anställda i Sverige regleras villkoren i svensk arbetsrätt, i kollektivavtal mellan KFO och respektive 

fackförbund, samt i lokalt tillägg för Latinamerikagrupperna. Villkoren ändras centralt då kollektivavtal 

omförhandlas och lokalt vid löneförhandling/MBL-förhandling. 

Enhetslön tillämpas för anställda i Sverige, då alla anställdas arbete värderas lika och alla anställdas 

kompetens ses som lika viktig. Alla anställda förväntas ta ett lika stort ansvar för föreningens verksamhet 

utifrån var och ens befattning och arbetsbeskrivning. 

För verksamhetsledaren tillämpas enhetslön plus ett tillägg på 10 procent av enhetslönen1. Den högre 

lönen för verksamhetsledaren motiveras av att verksamhetsledaren i större utsträckning än övriga 

anställda har en oreglerad arbetstid, personalansvar, ekonomiansvar samt ansvar för att lösa eventuella 

konflikter både gällande anställda och i föreningen som helhet. 

Pensionsplanen är gemensam för samtliga anställda. 

Praktikanters villkor regleras i avtalet mellan praktikanten, Latinamerikagrupperna och (i förekommande 

fall) folkhögskola. För praktikanter utgår ingen lön utan enbart en kostnadstäckning för 

praktikuppdraget. 

Anställda i Sverige har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller för a-kassa, sjukdomsgrundande 

inkomst (SGI) mm, men verksamhetsledaren finns behjälplig för sådana frågor. Bland annat finns 

kortfattad information om SGI, sjukvård, sjukpeng, föräldrapeng och barnbidrag tillgänglig hos 

verksamhetsledaren i Sverige. 

 

                                                           

1 Sek 33340 + sek 3334 enligt 2019 års lönerevision.   
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7. Drog/alkoholpolicy 

Missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel är ett arbetsmiljöproblem. Latinamerikagrupperna ska 

erbjuda alkohol- och drogfria arbetsplatser, var av nolltolerans mot detta råder på arbetsplatsen. En 

anställd som har missbruksproblem utför ofta en sämre prestation och det är vanligt att personen 

präglar arbetsmiljön genom sitt missbruk. 

Personal som uppträder alkohol- eller drogpåverkad på sin arbetsplats hos Latinamerikagrupperna eller 

hos någon av våra samarbetsorganisationer kan avvisas från arbetsplatsen (personen får då vistas på 

annan plats under av verksamhetsledaren beslutad tid). Under umgänge med samarbetsorganisation 

eller andra partners får personal aldrig uppträda berusade eller drogpåverkad, om detta sker kan det 

vara grund för uppsägning. All personal inom Latinamerikagrupperna bör hjälpas åt att efterfölja detta. 

Om en medarbetare uppfattar att någon i personalen bryter mot ovan förhållningsätt gällande droger 

och alkohol ska detta meddelas verksamhetsledare omgående. Verksamhetsledaren ska då försäkra sig 

om att detta stämmer och då fatta beslut om avvisning av berörd personal. Verksamhetsledaren 

tillsammans med berörd personal ska inom tre dagar ha möte för att samtala om det som hänt och 

beslutar om eventuella åtgärder.  En rehabiliteringsplan ska alltid tas fram om det rör alkohol- och 

drogrelaterade problem.  

Ett arrangemang anordnat av Latinamerikagrupperna där alkohol finns tillgängligt som anställda inbjuds 

till ska vara känt av närmaste person med operativt arbetsgivaransvar. Alkoholfria alternativ ska alltid 

finnas lättillgängliga. 

8. Uppförandekod/etik 

En uppförandekod som gäller all personal ska följas vid tjänsteresa även om de vanligtvis arbetar i 

Sverige. Se Bilaga 10. Uppförandekoden gäller även under fritid. Verksamhetsledaren har befogenhet att 

ta upp med enskild personal om det förekommer några problem med efterlevnad av koden. 

Omplacering/avbrutet kontrakt kan bli aktuellt om koden bryts. 

I relation till samarbetsorganisationer så befinner sig utsända personer från Sverige ofta i en högre 

maktposition. Därför har utsända personer från Sverige ett större ansvar i enskilda relationer mellan 

personer. Alla utsända representanter för Latinamerikagrupperna bör vara väldigt restriktiva med 

kärleksrelationer där sådant maktövertag finns.  

9. Rekrytering 

Styrelsen rekryterar verksamhetsledare och verksamhetsledaren ansvarar för övrig rekrytering inom 

föreningen. Styrelsen och styrelsens arbetsutskott kan fatta principiella beslut om rekrytering som blir en 

riktlinje i rekryteringsarbetet. Rekrytering ska ske i linje med de riktlinjer föreningen har för rekrytering, 

se Bilaga 3.  

Latinamerikagrupperna eftersträvar jämställdhet och mångfald. I rekrytering av ny personal har 

verksamhetsledaren och styrelsen ansvar att på ett medvetet och aktivt sätt bejaka mångfald och 

motverka risken att låta informella och formella maktstrukturer, fördomar, okunskap eller bekvämlighet 

påverka rekryteringsprocessen på ett sätt som leder till homogenitet snarare än möjlig ökad mångfald 

inom personalgruppen.  
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Latinamerikagrupperna ser alla sökande till tjänster och praktikplatser som viktiga personer för 

föreningen. Personen har visat ett intresse för föreningen och våra frågor och varje rekrytering ska, så 

långt det är möjligt, följas upp personligen oavsett om denne får platsen som sökts  eller inte. Alla ska 

erbjudas möjligheten att bli medlem och att engagera sig i föreningen.  

10. Introduktion 

Introduktion ska ges till nyanställda samt nyinvalda på förtroendeposter i föreningen. Behov av viss 

introduktion vid intern rekrytering/byte av uppdrag inom föreningen ses över av verksamhetsledare och 

diskuteras med den anställde. Till nyanställd personal räknas de som inte arbetat någon längre 

sammanhängande period vid något av Latinamerikagruppernas tjänstgöringsställen under de senaste 12 

månaderna samt de som internrekryteras till en ny tjänst. Introduktionen utformas efter behov, 

uppdragets längd och omfattning. I delegationsordningen står vem som ansvarar för introduktionen för 

olika befattningar. 

Introduktionen delas in i två delar: Introduktion till Latinamerikagrupperna och introduktion till 

uppdraget. Syftet med introduktionen är att den nyanställde ska få en bra inblick i 

Latinamerikagruppernas verksamhet, historia och organisation, en tydlig information om krav och 

förväntningar, tillräcklig kunskap för att kunna utföra det aktuella arbetet samt skapa en personalstyrka 

som gemensamt kan företräda Latinamerikagruppernas policy och andra styrdokument på ett 

förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt. Introduktion kan hållas både i Sverige och i Latinamerika. 

Checklista för introduktion av nyanställd personal finns i  Bilaga 4. 

11. Förebyggande arbetsmiljöarbete 

Genom systematiskt arbete med arbetsmiljön får Latinamerikagrupperna goda och relevanta underlag 

för att kontinuerligt förbättra såväl säkerheten som trivseln för hela personalstyrkan. Arbetsmiljöarbetet 

ska dokumenteras och årliga mål ska sättas som sedan utvärderas. Målen sätts i januari/februari av 

verksamhetsledaren tillsammans med skyddsombud/personalrepresentant. Målen ska sedan 

kommuniceras till samtliga anställda och styrelsens personalutskott. Målen följs upp och utvärderas sista 

helgruppsmöten för året. 

 

 

 

Arbetsmiljöarbetet genomförs utifrån de arbetsmiljölagar och föreskrifter som finns och delaktighet från 

personalgruppen är viktig. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen två 
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medarbetarsamtal, en arbetsmiljöenkät (se riktlinjer Bilaga 5), minst en arbetsmiljörond (Bilaga 6) årligen 

på alla arbetsplatser samt minst fyra helgruppsmöten med all personal. Helgruppsmöten ska innehålla 

information om den övergripande verksamhetens förutsättningar och arbetsmiljöarbetet och ska 

dokumenteras skriftligt. 

Risker som förekommer i arbetet ska bedömas under arbetsmiljöronder och skriftligt dokumenteras och 

en åtgärdsplan ska tas fram och följas upp. All personal är skyldig att rapportera skriftligen, via mail, till 

verksamhetsledaren om personal ser nya risker i arbetet. Dessa risker ska skyndsamt bedömas och en 

åtgärdsplan ska ta fram. Skyddsombud och/eller personalrepresentant ska kopplas in i allt riskarbete.   

All personal som ansvara för arbetsmiljöfrågor ska få tillgång till nödvändig utbildning för att kunna 

genomföra sitt uppdrag på bästa sätt.  

Latinamerikagrupperna vill i möjligast mån utforma arbetet så att det passar för personalens 

livssituation, exempelvis föräldraskap, studier och aktiv fritid. Samtidigt är arbetet krävande och i de 

flesta uppdrag ingår det arbete på helger och kvällar i någon omfattning. Anpassningen till 

livssituationen och arbetssituationen behöver växa fram i samförstånd mellan personalen och dess 

arbetsledare. Personal som så önskar kan komma överens med arbetsledare om distansarbete, i 

begränsad omfattning och vid tider som fungerar för uppdraget.  

Friskvård erbjuds all personal utom praktikanter i form av ekonomisk ersättning, men inte i form av tid. 

Nivåer fastställs i anställningsvillkoren (se punkt 5 ovan).  

12. Arbetskada  
Vid ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud ska detta anmälas och hanteras i enlighet med Bilaga 7. 

13. Personalutveckling 

En god personalutveckling med utvecklingsmöjligheter såväl inom det egna yrket som inom globala 

rättvise- och utvecklingsfrågor är viktigt. Detta ska ses i kombination med Latinamerikagruppernas behov 

av kompetenshöjning inom olika områden på kort och lång sikt.  

Varje år ska två medarbetarsamtal hållas med varje enskild anställd enligt riktlinjerna i bilaga 8. Vem som 

håller i samtalet definieras av delegationsordningen. Syftet är att diskutera den anställdes 

arbetssituation och framtiden. Frågor om personalutveckling ska tas upp och en individuell plan 

utformas. Den som håller utvecklingssamtal ska helst ha genomgått utbildning för detta först. 

14. Krishantering och säkerhetsplaner 

Eftersom personal i Latinamerika arbetar i en utsatt miljö så är beredskapen för krishantering stor inom 

Latinamerikagrupperna. Det diskuteras på interna möten, vid fortbildningar och det finns kontakter 

etablerade med professionella aktörer som vi anlitar som resurser. En krishanteringsplan för hela 

föreningen  (se Bilaga 9) och en säkerhetsplan  för samtliga länder där Latinamerikagrupperna har 

personal finns. Reser personal utanför områden där säkerhetsplan inte finns ska en skriftlig ansökan om 

detta göras enligt en mall som ska finnas tillgänglig för personal eller  kan fås av verksamhetsledaren. Det 

är verksamhetsledaren som sedermera godkänner resan eller inte. Krishanteringsplanen och de lokala 

säkerhetsplanerna ska vara känd för all personal. Säkerhetsplanerna kontrolleras och justeras löpande, 

men minst reviders en gång per år i september. Verksamhetsledaren ansvara för att detta görs.  
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Vid en kris i Latinamerika är det i första hand verksamhetsledaren som är ansvarig. Verksamhetsledarens 

tillgänglighet ska vara känd av all utsänd personal, lämpligtvis i skriftlig form i säkerhetsplanen. Det finns 

ingen skyldighet att vara tillgänglig hela dygnet.  

Verksamhetsledaren tillsätter i enlighet med krishanteringsplanen, Bilaga 9, en krishanteringsgrupp som 

tillsammans med verksamhetsledaren är ansvarig för krishantering.  

15. Uppsägning 

Latinamerikagrupperna följer den arbetsrätt som gäller i respektive verksamhetsland, men all 

uppsägning ska, om den inte strider mot landets lagar, följa svensk förhandlingspraxis och sed, där ibland 

medbestämmandelagen. Personal är skyldig att följa prioriteringar och att arbeta utifrån 

tjänstebeskrivning samt leva upp till beslutade mål för sitt uppdrag.  

Om personalförändringar i form av uppsägningar ska genomföras ska hela styrelsen informeras och detta 

innan verksamhetsledaren verkställer beslutet. En tydlig och skriftlig motivering till uppsägning ska 

presenteras av verksamhetsledaren till personalutskottet och ordförande, detta föra att kunna ge 

eventuell input och stöd. Berörd personal ska informeras om uppsägning så snart som möjligt.  
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Bilaga 1. Personal- och arbetsmiljöpolicy  

Bilaga 1 Riktlinjer för likabehandling 

 

Latinamerikagrupperna arbetar aktivt för att alla dess arbetstagare ska bemötas med värdighet och 

respekt och ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet.  

Med likabehandling menar vi att vi vill skapa förutsättningar för att alla inom Latinamerikagrupperna ska 

kunna få samma möjligheter till att behandlas likvärdigt en annan medarbetare.  

Latinamerikagrupperna ska vara en attraktiv arbetsgivare med välmående, kompetenta och engagerade 

arbetstagare. Ett viktigt arbete för att uppnå detta resultat är att arbeta emot alla former av 

diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling, se nedan för vidareutveckling av begreppen, 

samt ge goda förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån arbetstagarens egna förutsättningar.  

Arbetsgivaren ansvarar för att normer och rutiner som uppmuntrar till att ett vänligt och respekterande 

arbetsklimat finns. Arbetsgivaren och dess representanter utgör de främsta föregångarna när det gäller 

att skapa ett gott arbetsklimat. Gentemot våra medlemmar ansvarar alla arbetstagare för detsamma. 

Det ska framhållas att detta arbete är en arbetsmiljö- och personalfråga för organisationen och inte en 

privat fråga för den som drabbas. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har beredskap att ta hand om 

problemet om det uppstår. 

Benämningen medarbetare nedan inkluderar all form av anställda eller praktikanter.  

 

Övergripande ansvar  
Chefens ansvar 
Cheferna har nyckelroller när det gäller att utforma den arbetsmiljö och de normer som ska råda på 

respektive kansli/arbetsgrupp. En nödvändig utgångspunkt är att chefer eller arbetsgivarrepresentanter 

aldrig får utsätta arbetstagare för kränkande särbehandling.  Latinamerikagrupperna ser särskilt allvarligt 

på trakasserier som riktas från arbetsgivarrepresentanter gentemot anställda, då anställda står i ett 

beroendeförhållande till sina chefer. 

En anmälan om trakasserier ska alltid behandlas med största respekt för den som utsätts. Närmaste chef 

ansvarar för att en utredning görs i samråd med likabehandlingsgruppen. Ingen åtgärd får dock vidtas 

utan att den som blivit utsatt givit sitt medgivande.  

Arbetsgivaren är skyldig att ta itu med problemet så snart kännedom uppdagas. En arbetsgivare som inte 

utreder och skyndsamt vidtar åtgärder för att få stopp på trakasserierna kan bli skadeståndsskyldig 

gentemot den trakasserade.  

 
Medarbetarens ansvar 
En nödvändig utgångspunkt är att en medarbetare aldrig får utsätta en annan medarbetare för 

diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier. När en medarbetare uppmärksammar 

att någon utsätter en kollega för detta bör detta ifrågasättas direkt. Den person som utfört den 

kränkande handlingen bör varskos om det olämpliga i detta och närmaste chef informeras. Ingen 
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medarbetare ska medvetet försöka dölja kränkande särbehandling med anledningen av att risken för 

eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå.  

 
Fackets roll 
Att förhindra och motarbeta diskriminering samt kränkande särbehandling är en lagstadgad skyldighet 

för facken. De ska på en medlemsbegäran agera i förhandlingar och vid behov i upprättande av 

åtgärdsplaner. En medlem ska utan oro kunna vända sig till sina fackliga representanter på arbetsplatsen 

eller till sitt centrala fackliga kontor angående kränkande särbehandlingsärenden. Facket ska rapportera 

till verksamhetsledaren om kränkande särbehandling uppdagats.   

Likabehandlingsgruppens roll 
Likabehandlingsgruppen ska utvärdera lärandet kring hanteringen vid eventuellt uppkomna fall. 

Likabehandlingsgruppen, som består av utvalda fackliga representanter och medarbetare samt 

representanter från arbetsgivaren, kan även om medarbetaren så önskar bistå som medföljande part vid 

utredningssamtal.   

Den person som kränks eller trakasseras 
När något har hänt dokumentera tid, plats, vem, vad, din egen upplevelse. Är det i form av mail, sms 
eller annat media se till att spara det på något sätt. Var det något vittne närvarande så notera det och ta 
om möjligt den information som behövs för möjlighet för kontakt till vittnet kan göras. Rapportera 
händelsen till ansvarig/ansvariga personer. 
 

Handlingsplan  
 
Diskriminering, kränkande särbehandling och någon form av trakasserier 
Diskriminering, kränkande särbehandling och någon form av trakasserier är helt oacceptabelt på 

Latinamerikagruppernas arbetsplats samt i de arbetsrelaterade relationer vi befinner oss i när vi träffar 

samarbetsorganisationer i både Sverige och Latinamerika. Om någon utsätts för detta ska detta tas på 

största allvar och hanteras skyndsamt och konfidentiellt.  För att detta ska kunna ske är det viktigt att 

organisationen får reda på vad som händer för att kunna göra något åt problemet. Viktigt att komma 

ihåg är att det är den som blivit trakasserad som avgör vad som upplevs som kränkande och att ingen får 

utsättas för repressalier på grund av anmäld eller påtalad diskriminering eller trakasserier. Se Bilaga 1 för 

mer information om diskriminering och olika former av trakasserier.   

1. Den som utsatts för kränkande särbehandling/trakasserier ska förklara att beteendet upplevs 

som kränkande och kräva ett slut på det. Om det är svårt att själv säga ifrån, be någon på 

arbetsplatsen om hjälp eller gör det skriftligt. 

2. Kontakta närmaste chef och berätta vad som har hänt. Chefen måste ta uppgifterna på allvar för 

att snabbt utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Chefen ansvarar för 

att föra informationen vidare till verksamhetsledaren. Är närmaste chef själv inblandad ska 

kontakt tas direkt med verksamhetsledaren. Är verksamhetsledaren själv inblandad i situationen 

ska detta i stället föras vidare till någon ur likabehandlingsgruppen. Oavsett vem ovan som tar 

emot informationen från den utsatte ska dokumentera vad som hänt enligt den utsatte, när 

detta händ och var, vilka som var inblandade. Personen ska även informera den utsatte om hur 

processen kring fallet kommer fortskrida.   
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3. Verksamhetsledaren och/eller någon ur likabehandlingsgruppen ska genomföra ett enskilt 

samtal med den kränkte inom en vecka efter att den utsatte kontaktat närmaste chef. Det 

enskilda samtalet är allsidigt och har till syfte att få reda på kränkningens karaktär. Utredningen 

ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. En tillbudsrapport skrivs.  Det 

är viktigt att föra minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, eventuella vittnen, vad 

trakasseraren gjorde, reaktioner och känslor. Dessa anteckningar kan vara ett bra stöd om 

händelserna behöver anmälas till arbetsgivaren. 

4. I samråd med den utsatte, verksamhetsledaren och representant från likabehandlingsgruppen 

beslutas om nästa steg i processen för att få ett slut på trakasserierna. Ingen åtgärd ska vidtas 

utan att den utsatte sagt ja till den. En åtgärdsplan upprättas. Alternativt kan kontakt tas med en 

facklig representant i detta arbete. Om den utsatte har behov av stöd av en psykolog eller annan 

profession ska det erbjudas, då med ett maxantal träffar innan ny bedömning görs.  

5. Utifrån samtal med den kränkte tas kontakt med samtliga berörda och överenskommelser görs 

för att kränkningen inte skall komma att upprepas och för att skapa en trygg situation.  

6. Uppföljning sker inom överenskommen tid, senast sex månader efter tillbudet. Protokoll ska 

föras. 

Informationen ovan ska vara lättillgänglig för alla anställda där även namn och kontaktinformation till 

ansvarig inom olika likabehandlingsgruppen finns likväl chefer och fackrepresentant.  

Disciplinära påföljder 
När arbetsgivaren, i samråd med berörda fack, anser att en eller flera arbetstagare utfört 

handling/handlingar av djupt kränkande art, kommer detta medföra en varning. En varning kan resultera 

i att om handlingen/handlingarna fortgår har arbetstagaren/arbetstagarna brutit mot anställningsavtalet 

vilket i sista hand kan leda till att arbetstagaren skiljs från sin anställning. Om inget fack finns inblandat 

så som är fallet för anställda i Latinamerika ska samråd göras med likabehandlingsgruppen.   

 

Diskriminering och olika former av trakasserier 
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla människor ska behandlas lika och 

detta är grundläggande för allt Latinamerikagruppernas arbete. Likabehandlingsplanen omfattar samtliga 

anställda på Latinamerikagrupperna och är ett viktigt verktyg i en strävan att skapa en organisation där 

alla behandlas lika och allas förutsättningar, kompetens, vilja och förmåga kommer till sin rätt – oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Latinamerikagrupperna ska vara en attraktiv arbetsgivare med välmående, kompetenta och engagerade 
medarbetare. Ett viktigt arbete för att uppnå detta resultat är att arbeta emot alla former av 
diskriminering. Principen om likabehandling ska därför alltid följas, såvida det inte bryter mot nationell 
lagstiftning. Med diskriminering menas enligt svenska diskrimineringslagen (2008:567) direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att 
diskriminera.  
 

Vad innebär diskriminering? 
• Du blir sämre behandlad och det har samband med någon diskrimineringsgrund, till exempel etnicitet 

eller religion. 
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• Du missgynnas genom bestämmelser eller villkor som verkar neutrala men som i praktiken innebär att 

du blir behandlad sämre på grund av till exempel funktionsnedsättning eller ålder. 

Diskrimineringslagen förbjuder också trakasserier och sexuella trakasserier. 

• Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, till exempel nedsättande eller förlöjligande kommentarer på grund av din 

sexuella läggning eller för att du är kvinna.  

• Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, till exempel en 

ovälkommen beröring av sexuellt slag, sexuella anspelningar eller förslag, kommentarer, blickar och 

gester.  

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller 

illa behandlad.  

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar 

som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför 

arbetsplatsens gemenskap. 

Diskrimineringsförbud i arbetslivet  
Enligt den svenska diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivare 

- är arbetstagare 

- lämnar förfrågan om eller söker arbete  

- söker eller fullgör praktik samt står i förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller 

inlånad arbetskraft 

- är inhyrd och inlånad 

Den svenska diskrimineringslagen innefattar sju olika diskrimineringsgrunder vilka presenteras nedan: 
Kön 
Exempel på könsdiskriminering kan vara kränkande särbehandling av personer eller uppsägning samt 

omplacering som grundar sig på könstillhörighet.  

Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en 

människas könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Det kan ta sig uttryck i 

sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Enligt den svenska diskrimineringslagen definieras detta som personer som medvetet väljer att inte 

anpassa sig till förväntningar på identitet eller uttryck i t ex klädsel, smink, frisyr eller uppträdande 

utifrån en given social könsrollsuppdelning, eller att inte identifiera sig med, eller med ett annat än, det 

kön som registrerades vid födseln.  

 

Etnisk tillhörighet  
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Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer med samma nationella eller etniska 

ursprung samt hudfärg. Varje individ har möjlighet att definiera sin egen etnicitet och alla bör ges 

möjlighet att ange flera olika tillhörigheter. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Det finns olika religion och trosuppfattningar vilka kan ta sig utrycka i olika former och på olika sätt. 

Detta kan exempelvis göras genom klädsel, mat och högtidsdagar.   

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning avses varaktiga fysiska, psykiska eller andra begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter 

eller kan förväntas uppstå.  

Sexuell läggning 
De sexuella läggningarna är i den svenska diskrimineringslagens mening bisexuell, heterosexuell och 

homosexuell läggning.  

Ålder 
En persons ålder ska inte spela roll för hans/hennes möjligheter till inflytande och status.  
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Bilaga 2. Personal- och arbetsmiljöpolicy  

Bilaga 2 Guide Normkritik 

 

Detta är ett dokument som ska användas av samtliga delar av föreningen; kansli, styrelse, aktiva 

grupper i föreningen samt kontor för att synliggöra maktordningar i alla relationer som olika personer 

och grupper har inom föreningen med syfte att verka för en mer demokratisk organisation. Detta är 

inte en mall för hur ni ska göra utan är ett verktyg för analys och vidare diskussion och arbete med 

normkritik.   

Normkritik är ett verktyg för att uppmärksamma och ifrågasätta normer som leder till ojämlikhet. Det är 

ett perspektiv som används för att sätta fokus på själva normen som problem, istället för att fokusera på 

de som avviker från normen. Ett normkritiskt förhållningssätt gör att vi blir medvetna om hur normer 

skapar maktskillnader och först då kan vi välja att öka rättvisan i olika sammanhang genom att göra på 

nya sätt i mötet med andra människor. 

I Sverige har det tidigare varit vanligt att arbeta med ett toleransperspektiv, en idé om att tolerera 

andras människors olikheter. Normkritik har uppkommit ur ett problematiserande av detta 

toleransperspektiv. Problemet med tolerans är att ”de andra” förstärks, samt att normen osynliggörs och 

tas för given. De som bryter mot normen, de “ovanliga” ska bevisas vara precis som det “vanliga” genom 

att fördomar slås hål på. Det ska till exempel informeras om att “kvinnor” är precis lika kompetenta och 

starka ledare som “män”. Ett sådant arbete gynnar bara de normavvikare som är mest lika normen, de  

människor som inte gör anspråk på att vara andra typer av ledare än de som förutsätts och gynnas. Det 

gynnar inte dem som ifrågasätter varför saker över huvud taget ska ledas på ett hierarkiskt sätt och vilka 

som gynnas av det. Toleransen är alltid på normgruppens villkor. Att tolerera är något en aktivt väljer att 

göra, och därför något som lika lätt kan väljas bort.  Därför kan tolerans inte vara något 

eftersträvansvärt. Någons vanlighet/ovanlighet kan aldrig ligga till grund för dens möjligheter. 

Assimilering och tolerans är inte demokratiska utgångspunkt för rättvisa eftersom livsvillkoren är 

villkorade. Det normbrytande, som ofta ses som onormalt, brokigt eller sjukt, ska kunna göra anspråk på 

en självklar plats utan att behöva förhandla med sig själv eller göra sig behagligt. 

Toleransperspektivet osynliggör makten och problematiserar inte det som gör att diskriminering 

uppkommer. Det är därför viktigt att vi byter perspektiv och börjar synliggöra de normer som finns i vår 

organisation. 

VAD ÄR EN NORM?  
Normer är de sätt vi är- och gör saker på som uppmuntras i ett sammanhang eller uppfattas som 

neutrala. Det kan vara vanor, seder, förhållningssätt, oskrivna regler, sådant som förväntas av en och 

som kodas som “normalt” beteende. Normer kan synliggöras genom att leta efter de grundläggande 

förutsättningarna i sammanhanget vi undersöker. Till exempel bygger heteronormen på en idé om att 

alla människor är antingen män eller kvinnor, identifierar sig som samma kön hela livet och att de är 

heterosexuella och ihop med en person i taget, vilket gör att folk som bryter mot denna norm måste 

“komma ut”. På biografer syns mest heterosexuella kärlekspar som regisserats av heterosexuella 

personer och gestaltas av heterosexuella skådespelare som i rekryteringen sett som pålitliga och trevliga 

för att de pratat om sina normenliga familjer och fritidsintressen. När avvikare från (hetero)normen syns 

på film beskrivs deras kärlek ofta som ”ett sökande efter sig själv” och inte som romantik. 
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Ett annat exempel är normen om svenskhet, som ofta är förknippad med vithet. De som inte är ljusa och 

blonda betraktas per automatik som icke-svenska. Det finns också normer kring funktionalitet, som leder 

till bland annat otillgängliga lokaler och rutiner. I en organisation kommer en i kontakt med många 

människor och ett normkritiskt perspektiv är viktigt för att motverka normer som stänger ute vissa eller 

skapar ojämlika villkor för medlemmar och aktiva. 

NORMKRITIK SOM ANALYSVERKTYG 
Begränsande normer och obalanser i makt och status finns i alla sammanhang, men dess former och 

effekter skiljer sig åt från ställe till ställe. Vi kan inte bli av med normer, men vi kan synliggöra dem, 

ifrågasätta deras funktion och legitimitet och i de fall de är skadliga eller skapar ojämlikhet så kan vi hitta 

metoder och strategier för att förändra och/eller förhålla oss till dem. Vi kan lära oss att uppfatta de 

normer som finns omkring oss och i oss själva. Därifrån kan vi verka för att de sammanhang som vi har 

inflytande över är så inkluderande som möjligt. 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan Latinamerikagrupperna till exempel reflektera över  

● Hur kan Latinamerikagrupperna tillgängliggöras för att kunna inkludera strategiska grupper?  

● Vilka former använder Latinamerikagrupperna för att möjliggöra deltagande oberoende av 

funktion, språk, etc.?  

● Var väljer vi att lägga våra styrelsemöten, årsmöten och aktivistträffar? Hur påverkar det 

deltagandet? Hur tillgängliga är lokalerna?  

● Vad använder vi för metoder för deltagande under våra möten? Att inte ha “någon speciell 

form” är också en form där de som har enklare för att avbryta får större möjlighet att göra detta 

på, vilket reproducerar ett system där vi lyssnar på den som tar sig mest talutrymme. Den 

personen eller personerna får mer inflytande och en större maktposition. I möten där deltagare 

förväntas att “ta plats” om det har något att säga gör att de som behöver eftertanke inför beslut 

eller för att formulera tankar inte ges utrymme.  

● Vad har det för effekt att största delen av hemsidan är på svenska? Att sidan inte tillgängliggörs 

för spansktalande i samma grad gör det svårare för spansktalande att engagera sig. Vi antar 

genom att ha en mer tillgänglig svensk sida att läsarna kan svenska och reproducerar på detta 

sätt en norm.  

 

INTERSEKTIONALITET OCH MAKTORDNINGAR 
Normer får olika effekter för olika personer beroende på personens position i förhållande till andra 

normer. Det kallas ibland intersektionalitet eller förtryckssamverkan. Heteronorm och vithetsnorm 

tillsammans ger relativa fördelar till vita personer som bryter mot heteronormen, eftersom det främst är 

vita personer som tillåtits ta plats som talespersoner i kampen mot heteronormativitet. Icke-vita 

osynliggörs oftast eller görs till alibin, där en person eller personer får representera “mångfald” eller 

“avvikaren”2. Ett intersektionellt perspektiv uppmärksammar att normer samverkar olika beroende på 

                                                           

2 I avvikarcentrerade sammanhang måste ofta en representant från den från normen avvikande gruppen berätta om sig 

själv på ett sätt som aldrig skulle avkrävas normpersonen. Dessa avvikarcentrerade situationer brukar öppna rummet för 

nyfikna frågor och välvilliga men kränkande kommentarer. Dessutom är det lätt att just denna avvikare får representera 

en massa folk som den inte har mandat att företräda. Ofta kommer avvikarberättelserna från relativt sett privilegierade 
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tid och rum. När en vit kropp befinner sig i Peru tolkas den annorlunda än i Sverige. En person som tolkas 

som en heterosexuell, ickevit, äldre man kan åtnjuta relativt stora privilegier i Chile, men dessa normer 

förändras och samspelar och på ett annat sätt i Sverige där det råder en stark vithetsnorm. En person 

som kodas som en ung, vit, homosexuell kvinna med examen från ett svenskt universitet blir bemött 

olika i Stockholm än i Bolivia, eftersom det råder olika normer för vad som är “normalt” eller 

eftersträvansvärt beroende på tid och rum.   

Det är viktigt att synliggöra konsekvenserna av olika normer, både positiva och negativa, i förhållande till 

ens position. Att inte bara konstatera att ”ja, vi är ju alla olika på olika sätt”. Sådana konstateranden 

osynliggör maktförhållanden och det strukturella till skillnad från individuella i normsystem. 

Vi måste alltså förhålla oss till det handlingsutrymme vi har tillgång till på grund av maktstrukturer. 

Ibland är vårt handlingsutrymme större än andras, ibland mindre. När det är större kallas det för 

privilegier. Några privilegier kan vara att uppfattas som en person som har hög social kompetens, någon 

med ett åtråvärt nätverk, troligen är en lämplig förälder, skulle få förtroende i sin yrkesroll, inte bli 

ihopklumpad med en massa andra utan ses som individ och neutral. Att bli privilegierad är inget fast och 

konstant utan görs hela tiden i oftast omedvetna förhandlingar med andra personer och systemen vi 

befinner oss i. Positionerna är också relativa utifrån vilken maktordning vi talar om. 

En intersektionell normkritisk analys kan vara jobbigt för vem som helst då det innebär att se sina egna 

privilegier (eller tvärt om) och vilka maktstrukturer en är delaktig i att upprätthålla eller som en berörs 

av.  Till exempel kan det vara svårt att acceptera att en person som är avvikande från en norm har 

privilegier utifrån an annan norm, eftersom det är vanligt att tänka att den som är “förtryckt inte också 

kan vara förtryckare”. Detta är en viktig del av intersektionalitetsperspektivet, vilket tydliggör varför det 

är viktigt att ha ett strukturfokus och inte individfokus. Det är viktigt att zooma ut och inte bara se på en 

persons eller en grupp människors erfarenheter utan istället se de relationer som bildas mellan olika 

tänkta kategorier i olika sammanhang som därmed ger människor olika begränsningar eller fördelar 

beroende på en mängd variabler. 

Till exempel räcker det inte att säga att män är normen i ett visst sammanhang eftersom det finns en 

stor bredd av män i olika positioner beroende på exempelvis funktionalitet, klass och ålder, samtidigt 

som män som grupp strukturellt är privilegierade. 

Våra livschanser och meriter är tätt sammanvävda med våra positioner, hur vi uppfattas, den lätthet 

eller friktion vi möter i vardagen, vad vi har för nätverk, vår tillgång till offentligheten och vilket 

eventuellt självförtroende en självklar och trygg position ger i vardagen.  

Att hantera våra privilegier innebär att vi förfinar vår medvetenhet om dem, tar ansvar för deras effekter 

(även fast de inte är våra val) och gör motstånd mot att vi får dem. 

                                                                                                                                                                                             

personer som får avvikare som inte är som dem att framstå som passiva och initiativlösa. Här återskapas 

maktasymmetrier även när den är dold bakom goda intentioner eller tal om mänskliga rättigheter. Ibland är det så klart 

viktigt och relevant att fokusera på normavvikares behov, definitioner av problem och lösningar. Men detta kan och bör 

göras med kunskap om normer, fokus på strukturer och göras utifrån en intersektionell analys.  
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Det räcker inte att en cis-man3 säger att den är feminist, den måste också bete sig som en feminist och 

inte ta det utrymme den får på grund av könsmaktsordningen. Den kan t.ex. lära sig att lyssna på andra, 

identifiera hur den på olika sätt blir bekräftad och uppmuntrad utifrån sitt genus och lära sig att lyfta upp 

andras åsikter som lätt faller bort eller tystas i samtal. Dessutom behöver den tänka på hur det faktum 

att den uppfattats som man har givit den fördelar under hela dens liv och vad den själv gör för att göra 

sig till just man. 

Vi som blir relativt privilegierade i ett orättvist samhälle har möjlighet att backa, göra motstånd och 

lämna utrymme när vi gynnas/privilegieras. Vi kan föreslå personer i mindre privilegierade positioner till 

olika uppdrag och backa upp eller skriva under på förslag som ges ur mindre fördelaktiga positioner.  

Exempel att reflektera över för Latinamerikagrupperna:  
● Anställda i Latinamerika reflektera över sin position möten med samarbetsorganisationer där 

tydliga maktpositioner råder i synnerhet i ett ekonomiskt beroende. Hur påverkar det 

relationerna? Vad har anställda för ansvar i dessa möten?  

● Vilka mötesformer använder vi under möten med samarbetsorganisationer? Hur påverkar det 

vilka som får mest taltid?   

● Hur fungerar våra interna möten (kansli, styrelse, utskott, temagrupper, lokalgrupper)? Vilka får 

mest taltid? Vems frågor tas mer på allvar? Varför?  

● Vad ses som eftersträvansvärt för en aktivist? Finns det vissa metoder för aktivism som betraktas 

som mer eftersträvansvärda än andra?  

● Hur når vi ut med information (läsvänlighet: lättläst? Vilket språk? Via olika kanaler)? Vem 

vänder vi oss till genom det sättet? Vad är det för representation på bilderna (ålder, hudfärg, 

könsuttryck, klass, funktionalitet)? 

● Hur tillgängliga är möten och information för de som inte pratar svenska? Vad får det för effekt 

på vilka som engagerar sig i Latinamerikagrupperna?  

 

NORMER I SPRÅK 
Vilka normer som råder går många gånger att avkoda genom att syna vilka ord vi använder. Om vi går 

med på att diskutera främlingsfientlighet och inte kritisera begreppet har vi godkänt att det finns 

främlingar och icke-främlingar, samt att problemen med rasism består av värderingar så som fientlighet 

mer än vithetsnormer. Vi kan välja att prata på andra sätt. 

Exempel att fundera över i Latinamerikagrupperna: 
● När vi använder ordet “utvecklingsland” accepterar vi en idé om utveckling som kopplad till 

industrialism och kapitalism, och att länder ska utvecklas i samma riktning där det globala Nord, 

eller “utvecklade länder” är norm för vad en önskvärd utveckling är. Detta går stick i stäv med 

Latinamerikagruppernas vision om omfördelning och global rättvisa. Här kan vi välja att istället 

använda ord som det globala Syd.  

● Vad är avvägningen mellan tillgänglighet i språk och att använda ett avkolonialiserat språk? 

                                                           

3 Cis betyder på latin “på samma sida”. En cisperson är en person vars det biologiska, juridiska, sociala och kulturella 

könet, könsuttrycket och könsidentiteten pekar, och uppfattas av andra peka, entydigt åt ett håll. En cisman är alltså född 

som, identifierar dig som, blir sedd och behandlad som man.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsuttryck
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsuttryck
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsidentitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsidentitet


19 

 

● Läsbarhet? 

● När det står i Latinamerikagruppernas strategi och verksamhetsplan att Latinamerikagrupperna 

arbetar med “män och kvinnor” osynliggörs personer som inte identifierar sig som kvinna eller 

man. I förlängningen betyder det att vi reproducerar tvåkönsnormen och dessa kategorier som 

givna. Dessutom får det en innebörd att vi inte stödjer HBTQ-frågor inom rörelser.  

● Att prata om “kvinnofrågor” eller “kvinnovåld”, sätter de som blir utsatta, avvikande, eller 

“problemen” i fokus snarare än förövare eller strukturer. Att arbeta med “maskulinitetsfrågor” 

är ett sätt att sätta fokus på en problematiserande struktur (patriarkala strukturer), men också 

ett sätt att visa att maskulinitet är flytande och inte kopplat till mäns kroppar (undvikande av 

demoniserande av män som enhetlig förtryckande grupp). Det finns många kvinnor som skapar 

ojämlikhet eller på olika sätt reproducerar maskulinitetsnormer. Här krävs en intersektionell 

analys. Hur talas det om kvinnogrupper i samarbetsorganisationer? Finns det mansgrupper? En 

vanlig idé är att kvinnor ska få sin röst hörd, men detta betyder inte alltid att rösten lyssnas på. 

Här är problemet odemokratiska strukturer inom organisationen som ingen “kvinnogrupp” 

egentligen kan förändra. Det kräver istället en omstrukturering inom organisationen internt och 

arbete med demokrati- och organisationsstruktur. Här blir “kvinnogrupp” endast ett alibi för att 

hålla kvinnor sysselsatta men kvinnogruppen fortsätter utan formell makt i 

samhället/organisationen. Kanske är det maskulinitetsnormen vi skulle arbeta med majoriteten 

istället och byta fokus på vem som är “avvikaren”?   

 

NORMKRITIK OCH SYSTEMKRITIK 
Oftast omtalas normkritik i förhållande till normer som berör identiteter, individer, bakgrunder och 

kroppar. Ifrågasättandet är en stor del av målet – att lära sig att kritiskt granska system. Att lyssna på 

befintlig kritik och förstå vilka som gynnas av att något görs på ett visst sätt. Inget system verkar avskilt 

från något annat och helt plötsligt har vi lärt oss att uppmärksamma långa rötter av strukturell orättvisa. 

Det ekonomiska system som är aktivt idag har byggts upp under rasistiska förevändningar och 

kolonialism som understöddes först av den rasbiologiska vetenskapen och upprätthålls nu av 

marknadsekonomiska principer. Svensk vapenexport kräver en disassociering med de människor som 

dödas av vapen som ger oss ökad välfärd.  

Att tänka på i Latinamerikagrupperna:  
● Kampanjen Schyssta pensioner försöker till exempel lyfta en norm som finns i samhället som 

ingen ifrågasätter: AP-fondernas investeringar i företag som kränker mänskliga rättigheter. Att 

inte ifrågasätt vart pensionsfonder går till har blivit normaliserat.  

● Rättvis vinhandel är en kampanj som ifrågasätter en norm av att inte ifrågasätta var eller hur 

varor produceras.  

● När Latinamerikagrupperna gör påverkansarbete mot en stat (Sverige), bekräftar den också 

normen att det finns stater och gränser.  

● Vad köper vi för mat i Latinamerikagruppernas verksamhet? Är rättvis och hållbar mat något som 

märks i inköp av frukt, mat, kaffe till aktivistträffar, styrelsemöten, kansliverksamhet?  

 

ATT ARBETA NORMKRITISKT 
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Det finns mycket motstånd mot att arbeta normkritiskt. Personer som känner sig bekväma och trygga 

inom dagens normer tycker ofta att det är obekvämt när vi ska syna oss själva och inte bara prata om det 

som vi kan hålla på avstånd. Både att uppmärksamma sin egen priviligierade position i olika 

sammanhang, samt egna beteendemönster och sätt som kan vara diskriminerande eller exkluderande 

kan kännas obekvämt. Att synliggöra normen, att granska sig själv, att tvingas ta ansvar för sina 

privilegier och sin position kan innebära att känna skuld och att begränsa hur en får prata. Detta gör 

många upprörda och arga, för att det innebär en ansträngning, obekvämlighet och att ge upp en del av 

sin makt och vanor. Det kan kännas omöjligt att erkänna att vi inte är goda människor, att feminister kan 

vara rasistiska och antirasister kan vara heteronormativa fastän vi har så bra koll på en maktordning. Det 

kan vara jobbigt att inse att vi stärkt normer när vi egentligen ville något annat.  

Normkritik är ett verktyg och ingen slutstation. Den är ständigt i rörelse för att ur ett maktperspektiv 

synliggöra hur normer och kulturer kommer till uttryck och vad det får för effekter. Det är nödvändigt att 

inte bli bekväm i en identitet som varande “normkritisk”. Normkritik är en handling, en process som 

ställer frågor om vilka frågor som ställs och varför.  

Podemos! 

Denna policy har hämtat och bearbetat texter från jämfota.nu, jamstall.nu 
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förändring”. 
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Connell. 2008. “Maskuliniteter” 

Kumashiro, Dr Kevin K. 2008. “Against common sense“ 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari "Intersektionalitet - kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap"  

Vinthagen, Zavalia. 2014. “Normkreativ” 
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Bilaga 3. Personal- och arbetsmiljöpolicy 

Bilaga 3 Riktlinjer för rekrytering     

 

Dessa riktlinjer utvecklar hur Latinamerikagrupperna i rekryteringsarbetet ska leva upp till föreningens 

personalpolicy samt guide för normkritiskt arbete.  I personalpolicyn samt i delegationsordningen 

framgår vem som ansvarar för vilken rekrytering inom föreningen.   

För mer handfasta råd om praktiskt tillvägagångssätt, se boken ”Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från 

diskriminering i ideella organisationer” (Interfem, 2013). 

För att kunna leva upp till att vara en öppen förening där rekrytering bygger på kompetens, erfarenheter 

och icke-diskriminering ska följande eftersträvas i rekryteringsarbetet:    

1. Tillsättande av en rekryteringsgrupp   
Rekryteringsgruppen medverkar i hela rekryteringsarbetet, men kan komma att ha olika roller genom 

processen. Vid rekrytering av personal, förutom verksamhetsledare, tillsätts gruppen av 

verksamhetsledaren. I fall där det handlar om rekrytering av dennes tjänst, ansvarar styrelsen för själva 

rekryteringen, som då tillsätter en rekryteringsgrupp. Gruppen bör utse en person som tar emot 

ansökningar, svarar de sökande samt avkodar deras ansökningar. Denna person bör inte ingå i 

urvalsprocessens första fas.  Önskvärt är att någon från personalgruppen med insyn och kunskap om det 

aktuella verksamhetsområdet för rekryteringen  finns representerade i rekryteringsgruppen samt att 

representationen.   

2. Formulering av arbetsbeskrivning  
Eftersom föreningen har begränsat med såväl personal som ekonomiska resurser är det av yttersta vikt 

att arbetsbeskrivningen speglar en så rättvis bild som möjligt av tjänstens innehåll och prioriteringar 

inom denna.  

3. Formulering av profil och behov  
Vem är det vi söker, vad behöver vi och vad vill vi uppnå? Viktiga frågor att ställa sig är: Vilka 

förändringar står organisationen inför? Vilka arbetsområden kommer att öka och minska? Vilken 

kompetens finns/saknas idag? Vilka utvecklingsvägar finns det för den nuvarande personalstyrkan med 

hänsyn till förutsättningar och önskemål? Hur ser personalsammansättningen ut, vill vi öka 

representationen av vissa grupper? Om ja, varför?  

En tydlig specifikation vad det är för person vi söker är avgörande för en lyckadrekryteringsprocess och 

har sin utgångspunkt i arbetets förutsättningar. Specifikationen bör inte vara för komplex och 

omfattande eftersom det då blir svårt att prioritera bland kraven. Följande punkter bör ingå:  

• Utbildning 

• Erfarenhet  

• Kunskap: specificerar vilken kunskap som krävs, vare sig det är något man lärt sig genom formell 
utbildning, praktisk erfarenhet eller egna intressen.   

• Färdigheter och förhållningssätt: vilka krav på förmågor, färdigheter och förhållningssätt eller 

personliga egenskaper ställs på den sökande? Viktigt att alla i organisationen lägger samma 

innebörd i de begrepp som anses relevanta och att de är föremål för dialog och diskussion.   
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• Personlighet – sociala färdigheter som krävs för att trivas i organisationen och med 

tjänsten/posten  

• Praktiska förutsättningar och övriga krav.  

 
4. Annons  
Annonsen ska utformas utifrån ovan profil och krav. Alla annonser ska även eftersträva att ha någon 

form av arbetsprov som är kopplad till den kompetens som föreningen söker. Viktigt är att arbetsproven 

är utformade så att det går att göra en korrekt bedömning av kompetens från provet.   

I annonseringen ska det även vara tydligt hur ansökningsproceduren kommer att se ut.   

En separat mejladress används alltid för ansökningar för ökad transparens och professionalitet.  

Kontaktuppgifter till arbetsplatsens fackombud och övrig kontaktperson ska finnas med.  

5. Utlysning   
Annonsering sker via föreningens redan etablerade kanaler för att sprida samt att utlysningen ska 

eftersträva att bredda antalet kanaler med syftet att minska risken för homogenitet samt bidra till ökad 

mångfald. Informella och snäva utlysningar är snabba men når få och motverkar mångfald.   

6. Mottagande av ansökningar  
Efter att ansökan har inkommit ska ansvarig i rekryteringsgruppen omgående svara den sökande att 

ansökan mottagits. Ansvarig i rekryteringsgruppen ska även avkoda samtliga arbetsprover samt 

ansökningshandlingar så att de som ska göra urvalet bedömer utifrån kompetens i så stor utsträckning 

det är möjligt.   

Om ansökningstiden för en utlyst tjänst förlängs måste samtliga sökanden informeras.   

6. Urval  
Rekryteringsgruppen gör gemensamt ett urval och kommer fram vilka som ska kallas till intervju. 

Eftersträvansvärt är att minst tre personer kallas på intervju.  Hur urvalet gjorts ska dokumenteras och 

arkiveras av verksamhetsledaren.   

7. Intervju  
Samma personer bör i möjligaste mån intervjua alla sökande till en tjänst, minst två personer, ska 

intervjua. Om jäv föreligger mellan en av de intervjuande och sökande ska rekryteringsgruppen samtala 

kring detta och hur detta på bästa sätt hanteras. Rekryteringsgruppen ska innan intervju fråga person 

som haft tjänsten tidigare för att få kunskap om relevanta frågor. En intervju förbereds och genomförs i 

enlighet med rekryteringsgruppens framtagna mall för intervjun.   

8. Referenstagning   
Två referenser ska alltid kontaktas och frågorna ska följa den profil och de krav som formulerats. 

Frågorna ska inte vara ledande utan öppna för att inte styra referenten till att svara det som hen tror vi 

vill höra.   

9. Specifikt vid rekrytering av verksamhetsledare  
Vid rekrytering av verksamhetsledaren ska styrelsens rekryteringsgrupp ha möte med fackliga 

representanter från arbetsplatsen för att lyssna in de anställdas åsikter om styrelsen föreslag på ny 

verksamhetsledare.   
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10. Beslut om anställning  
Verksamhetsledaren fattar slutgiltigt beslut om all rekrytering förutom om tjänsten som 

verksamhetsledare där det är styrelsen som helhet som fattar beslut. Beslutet ska baseras på underlag 

och rapportering från rekryteringsgruppen. Beslut om rekrytering av verksamhetsledaren ska 

protokollföras i styrelseprotokoll.  

11. Återkoppling till de sökande  
När rekryteringen är avklarad ska samtliga som sökt tjänsten meddelas om detta. Meddelandet ska 

innehålla information om varför den utvalde har fått tjänsten före de andra sökande.  De som varit 

på intervju ska alltid kontaktas muntligt med denna information.   

12. Efter avslutad rekryteringsprocess  
För att värna om rollen som arbetsgivare och föreningens identitet ska ansvarig i rekryteringsgruppen 

alltid besvara frågor från sökanden som inte gick vidare i  

rekryteringsprocessen.   

All hantering av information kring ansökningar och rekrytering ska hanteras på ett professionellt sätt.  

Information som möjliggör att kandidaterna kan identifieras ska endast finnas tillgänglig i de grupper 

som är utsedda att arbeta med rekryteringen. Det är även grundläggande att samtliga steg i 

rekryteringsprocessen dokumenteras. Det gör föreningen medvetna om tillvägagångssättet i 

rekryteringen och gör det möjligt att genom den skriftliga dokumentationen motivera och underbygga 

beslut. 



24 

 

Bilaga 4. Personal- och arbetsmiljöpolicy  

Bilaga 4 Checklista för introduktion  

 
All personal och alla förtroendevalda ska ges möjlighet till att introduktion av följande inom loppet av tre 
månader från påbörjat uppdrag. Gärna så fort som möjligt. 
 
Introduktionen ska innehålla följande punkter:  
 

 Latinamerikagruppernas Policy 
 Latinamerikagruppernas Stadgar 
 Strategisk långtidsplan samt verksamhetsplan  
 Tjänsteorganisationen samt förtroendeorganisationen  
 Latinamerikagruppernas historia  
 Verksamheten i Latinamerika och i Sverige 
 Insamlingens funktion och riktlinjer 
 Övergripande ekonomi  
 Personal- och arbetsmiljöpolicyn 
 Delegationsordningen 
 Antikorruptionspolicy 
 Finansiella systemet 
 Kommunikationspolicy 
 Miljö och klimatpolicy 
 Riskhanteringspolicy 
 Finansiering-, Insamling- och kapitalplaceringspolicy 
 Riktlinjer Våld och hot mot samarbetsorganisationer  
 Övriga riktlinjer som anses behövas för tjänsten 
 Utrymning vid brand på kontoret och första hjälpen  
 Rutiner för kontoret  
 Facket och personalansvariges roll (möte med dessa) 

 
Personalen ska även introduceras djupare i det som specifikt berör deras arbete, vilket definieras i 
tjänstebeskrivningen. Verksamhetsledaren ansvarar för att ta fram denna del av introduktionen.  
 
Förtroendevalda ska även ges möjlighet till introduktion av följande: 

 Styrelsekod 
 Styrelsens arbetsgivar-, finansiella- och arbetsmiljöansvar.  
 Fördjupning om föreningens ekonomi 
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Bilaga 5. Personal- och arbetsmiljöpolicy  

Bilaga 5 Riktlinjer för arbetsmiljöenkät 

 

Latinamerikagrupperna ska årligen under april genomföra en arbetsmiljöenkät för samtlig personal samt 
likande enkät för förtroendevalda. Personal och förtroendevalda ska kunna vara anonyma. Analys, 
slutsats samt åtgärdsplan ska informeras till styrelsen, personalen och internrevisorerna när det gäller 
personalen. Gällande styrelsens enkät ska internrevisorer och styrelsen informeras.  
 
Enkäten genomförs för att ge en kompletterande bild till arbetsmiljöarbetet där exempelvis 
medarbetarsamtal och arbetsmiljöronder ingår. Enkäten ska utformas på så sätt att det är lätt att se 
samband mellan olika arbetsmiljöområden samt kunna dra slutsatser om det handlar om strukturella 
eller mer individbaserade behov.  
 
Enkäten ska täcka följande områden: 
 

 Arbetssituationen som helhet 

 Trygghet/Trivsel 

 Förtroende 

 Erkänsla 

 Arbetstakt 

 Information och delaktighet 

 Mål och förväntningar 

 Chefskap och beslutsprocesser 

 Egna möjligheter 

 Arbetstillfredsställelse 

 Allmäntillstånd 

 Hälsa 

 Stress och allvarlig skada/sjukdom 

 Trakasseri, hot, våld, kränkande handlingar 
 
Verksamhetsledaren ansvara för att genomföra, analysera och informera. Tillsammans med 
skyddsombud/personal representant ta fram åtgärdsplan samt följa upp denna när det gäller 
personalgruppens enkät. Gällande styrelsen ska verksamhetsledaren ansvara för densamma tillsammans 
med ordförande.   
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Bilaga 6. Personal- och arbetsmiljöpolicy 

Bilaga 6 Riktlinjer för arbetsmiljörond och riskbedömning 

 
Skyddsrond genomförs i april varje år av verksamhetsledare och skyddsombud i Sverige och i 
Latinamerika av den person verksamhetsledare delegerat detta arbetsgivaransvar till samt 
personalrepresentant. 
 
Prevents checklista (www.prevent.se) för skyddsrond på kontor används och resultatet analyseras av 
båda parter och en handlingsplan upprättas för att komma till rätta med eventuella problem som 
identifieras.   
 
Denna handlingsplan görs med fördel utifrån Prevents mall för riskbedömning och upprättas med fördel 

utifrån information samlad under skyddsronden samt efter att ha samlat in information vid ett 

helgruppsmöte. 

Exempel på hur handlingsplanen kan se ut: 

Riskkälla 

 

Riskbedömning Åtgärd Ansvarig Klart när? 

Låg med hög 
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Bilaga 7. Personal- och arbetsmiljöpolicy 

Bilaga 7 Anmälningsblankett - Ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud 

 
Svara på följande frågor: 
 
Namn: 
 

1. Var inträffade olyckan/tillbudet? 
2. När inträffade olyckan/tillbudet? 
3. Vad orsakade olyckan/tillbudet? 
4. Vad hände/Precisera de faktorer som orsakade olyckan/tillbudet? 
5. Har personskada uppstått? 
6. Vilka är de huvudsakliga personskadorna? 
7. Personer involverade? 
8. Har olyckan/tillbudet var upphov till sjukfrånvaro? 

 
Verksamhetsledaren är ansvarig för att rapportera till arbetsmiljöverket och Försäkringskassan om 
olycka eller tillbud när det krävs. Skyddsombud och/eller personalrepresentant ska hållas informerad. 
Styrelsen informeras vid behov. Verksamhetsledaren ansvara för att spara dokumentation hos 
Latinamerikagrupperna om eventuell utomstående instans.  
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Bilaga 8. Personal- och arbetsmiljöpolicy 

Bilaga 8 Medarbetarsamtal inom Latinamerikagrupperna 
 

Syfte med medarbetarsamtal 

Är att:  

 Ge chef och medarbetare en överblick av den aktuella arbetssituationen och det uppnådda 
arbetsresultatet, 

 Ge tillfälle att stämma av uppställda förväntningar, mål, krav och önskemål, 

 Ge medarbetaren möjlighet att påverka sin arbetssituation och framtida arbetsuppgifter,  

 Skapa ömsesidig förståelse och kunskap om varandras yrkesroll,  

 Ge underlag till utbildningsplanering och andra kompetenshöjande åtgärder, samt 

 Kartlägga arbetsförhållanden. 
 

Samtalet utgår från verksamhetens mål och knyter ihop mål, metoder och medarbetare utifrån 

tjänstebeskrivningen och de båda parternas egna upplevelser av hur arbetet fortlöpt.  

Varaktighet 

Medarbetarsamtalets varaktighet, cirka 1,5-2 timmar. Viktigt att det inte är för lite tid. Bättre att avbryta 

innan avsatt tid utgått.  

Upplägg årliga medarbetarsamtal 
Två samtal per arbetstagare hålls årligen.  
För arbetstagare i Sverige hålls det under maj och i december.  
För arbetstagare i Latinamerika hålls de i april samt under besök av arbetsgivaren i Latinamerika i 
oktober/november. Om fysiska möten inte går att få till görs dessa via exempelvis skype.  
 
Dokumentation 

Arbetsgivaren dokumenterar samtalet och överenskommelserna och skickar sedan detta för påseende 

till arbetstagaren för kommentar. Dokumentet ska arkiveras och kan vid kommande medarbetarsamtal 

används för att följa upp det som överenskommit eller som anses behövligt.  

Inför medarbetarsamtalet 

Bra om arbetstagaren innan medarbetarsamtalet kan ta cirka 30 minuter till att förbereda sig genom att 

bland annat tänka igenom följande; 

 Upplever du arbetsinsatserna som intressanta, meningsfulla och utvecklande? 

 Skulle du vilja ändra på något? 

 Upplever du förväntningarna på dig som tydliga för vad du ska klara av i ditt arbete? 
Förändringsförslag? 

 Får du det stöd du behöver från din chef? 

 Får du återkoppling av dina arbetsinsatser? 

 Vilka mål vill du uppnå i ditt arbete med hänsyn till organisationens mål, utveckling och framtida 
behov? 
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 Vilka är dina personliga önskemål, ambitioner och planer vad gäller utbildning och personlig 
utveckling? 

 
Ansvarig för att detta genomförs 
Arbetsgivaren (Verksamhetsledaren eller styrelsen beroende på vem det gäller) 
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Bilaga 9. Personal- och arbetsmiljöpolicy 

Bilaga 9 Krishanteringsplan  

 

Krishanteringsplan Latinamerikagrupperna 
Januari  2017 

 

Förutsättning för ett effektivt säkerhetsarbete 

Det är Latinamerikagruppernas och varje anställds1  gemensamma ansvar att alla som befinner sig i 

fält för Latinamerikagrupperna känner till och förstår följande aspekter kring säkerhet. Detta ska ske 

genom skriftlig och muntlig information, samt att varje personal aktivt ser till att få, och håller sig 

uppdaterad kring dessa aspekter. Det går inte att täcka in varje tänkbar situation i en 

krishanteringsplan, därför krävs att var och en använder sitt sunda förnuft och agerar som han eller 

hon anser lämpligt i varje specifik situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Om inte annat anges innefattar ordet anställd och personal i denna säkerhetsplan alla kategorier av 
personal i Latinamerika: fast anställda, lokalanställda och alla former av praktikan
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1. Latinamerikagruppernas säkerhetsarbete 

 

1.1 Inledning och syfte 

 

Att bo och arbeta i Latinamerika innebär risker som antingen inte existerar i Sverige 
(naturkatastrofer), eller som är mer sannolika att ske i de länder där Latinamerikagrupperna arbetar 
(rån, allvarliga trafikolyckor, statskupp, utegångsförbud, mm.) Därtill kommer risker såsom mental 
påfrestning av att bo utanför sitt eget land och i en annan kontext. 
 
Syftet med Latinamerikagruppernas säkerhetsarbete är att minimera de risker som du kan komma 
att utsättas för under sitt uppdrag i landet, samt att utifrån tillgängliga resurser erbjuda bästa 
möjliga stöd och hjälp i kris- eller nödsituationer. 

 

1.2 Ansvarsfördelning 

 

UD och svenska ambassaden 

 

UD och svenska ambassaden har huvudansvaret vid krig, naturkatastrofer, kidnappning och liknande 
fall. Detta innebär att UD och ambassaden tar över ansvaret och samordningen vid dessa händelser. 
Latinamerikagrupperna har huvudansvaret vid individuella olycksfall, sjukdom och liknande fall. 
 
Efter ankomst till tjänstgöringsland skall den anställde anmäla sig hos svenska ambassaden eller 
konsulat. Koordinatör kan hjälpa till med detta. 
 

Latinamerikagrupperna som arbetsgivare 

 

Latinamerikagrupperna kan inte garantera din säkerhet eller hälsa, men arbetar för att förebygga 
dessa risker och om något inträffar kommer organisationen att göra sitt bästa för att lösa situationen 
med de medel som finns till hands. Detta sker dels genom att avsätter ett pass om säkerhetsfrågor 
både på introduktionen i Sverige och vid introduktionen i tjänstgöringslandet, dels genom 
informationen i denna säkerhetsplan. 
 

Personal 

Skyldighet att följa rekommendationer 
 

Det är personalens eget ansvar att inte ta onödiga risker samt att ta ansvar för sin egen hälsa och 
säkerhet. Det är också personalens eget ansvar att läsa säkerhetsplanen samt att följa 
Latinamerikagruppernas rekommendationer. Samtidigt går det inte att täcka in varje tänkbar 
situation i en säkerhetsplan, utan var och en måste givetvis använda sitt sunda förnuft och agera som 
han eller hon anser lämpligt i varje specifik situation. 
 
All personal är skyldig att följa såväl säkerhetsplan som de säkerhetsanvisningar, och de speciella 
anvisningar Latinamerikagrupperna genom säkerhetsansvarig personal utfärdar vid olika situationer. 
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Vägran att följa sådana anvisningar kan innebära uppsägning av Latinamerikagruppernas 
anställningsavtal med omedelbar verkan, vilket innebär att Latinamerikagrupperna avsäger sig att 
ansvar för denne person. Vid krissituationer i stationeringsländerna ska svenska ambassadens eller 
av den utsedd ”skyddsambassads” anvisningar följas. 
 
Lokalanställda har inte samma skyldigheter som utsänd personal att följa dessa hänvisningar, 
samtidigt som Latinamerikagrupperna inte tar på sig samma ansvar vid vissa krissituationer för 
lokalanställda. Detta gäller framförallt situation då evakuering kan bli aktuellt. Detta innebär att 
anställda på Latinamerikagrupperna som inte har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd inte 
är garanterad att täckas av de säkerhetsåtgärder som gäller vid jordbävning, krig, upplopp, osv. 
 
Detta sagt, även om personal inte har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd kan komma att 
uteslutas från säkerhetsåtgärder tagna a svenska ambassaden (samling på ambassaden, evakuering, 
eller andra åtgärder vid händelse så som jordbävning, krig, upplopp, osv.) är det alltid 
Latinamerikagrupperna strävan att alltid erbjuda alla sina anställda i fält mesta möjliga hjälp och 
stöd. 

 

Visum och brottslighet 

 

Latinamerikagrupperna ordnar med visum för den anställde, men den anställde ansvarar själv för att 
upplysa sig om vilka rättigheter och skyldigheter som hon eller han har som utländsk medborgare 
med detta visum. Latinamerikagrupperna ansvarar inte för den anställde om hon eller han bryter 
mot landets lag. 
 

Säkerhetsansvarig 

 

Det är i första hand Koordinatören som har säkerhetsansvar för regionen, men detta kan även 
delegeras till annan personal med Verksamhetsledarens godkännande (I mailet ska det tydligt framgå 
kontaktuppgifter till den som har säkerhetsansvaret, datum för när denna delegering gäller samt 
orsak till delegeringen (exempel: tjänsteresa till Sverige)). Verksamhetsledaren ska alltid inkluderas i 
kommunikation (mail, möten, etc) kring säkerhetsfrågor. 
 
Säkerhetsansvarig beslutar om säkerhetsbedömningar, eventuella omflyttningar av personal pga 
säkerhetsrisker och ansvarar för att kommunikationen inom regionen/landet samt till kontoret i 
Sverige fungerar vid en eventuell kris. 

 

1.3 Internkommunikation 

 

Vem ska jag kontakta? 
 

Vid akuta situationer är det först och främst säkerhetsansvarig i landet som ska kontaktas. Det är 
dock ingen anställd i fält som har skyldighet att vara kontaktbar dygnet runt. Därför ska jourtelefonen 
i Sverige användas vid riktigt akuta situationer utanför arbetstid, eller när du inte får tag på 
säkerhetsansvarig i landet (se ”Kontakter” för nummer). Den är alltid bemannad av någon på kansliet 
i Sverige och om du inte får svar när du ringer har den som har jouren ansvar att återkomma inom ett 
dygn. Det vill säga, om du inte får svar, lämna ett röstmeddelande inklusive ett nummer där man kan 
nå dig eller pröva att ringa igen. 
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Vid allmänna frågor kring säkerhet ska i första hand koordinatören eller verksamhetsledaren 
kontaktas, och då i första hand på arbetstid. 
 

När bör jag vara tillgänglig? 
 

Latinamerikagrupperna förser samtliga anställda med mobiltelefon av säkerhetsskäl. Det är viktigt att 
telefonen är laddad med pengar så att man kan ringa vid nödläge. Det är inte ett tvång att vara 
kontaktbar 24 timmar om dygnet, men Latinamerikagrupperna kan inte ta ansvar för personer som 
inte går att lokalisera. Varje kontor bör upprätta en telefonkedja (se ”Kontakter”) att användas i 
krislägen då samtliga anställda måste lokaliseras omgående. Vid mindre akuta situationer ansvarar 
säkerhetsansvarig för att informera samtliga anställda om läget och aktuella rekommendationer. 
 

1.4 Krisorganisation 

 

Vid allvarliga händelser kommer Latinamerikagrupperna att skapa en krisorganisation, parallellt med 
den vanliga organisationen som sköter föreningens verksamhet. 
 

Krishanteringsgrupp i Latinamerika 

 

I Latinamerika är det säkerhetsansvarig som utser vem eller vilka som ska hantera det som hänt. 
Gruppen bör bestå av minst två personer och gruppen kallas för krishanteringsgrupp. Följande 
funktioner ska fyllas: 

 Hålla kontakt med drabbade/påverkade personer  

 Samla in information om händelsen från flera källor vid behov  

 Göra en bedömning av hur Latinamerikagrupperna bör agera i situationen  

 Kontakt med krishanteringsgrupp i Sverige (se följande rubrik)  

 Praktisk hantering av det som hänt. Detta varierar naturligtvis från situation till situation. Vid 
personskador behövs läkarutlåtande, vid sakskador och lagbrott behövs polisanmälan – både 
för att hantera det som hänt på ett riktigt sätt och som dokumentation gentemot 
försäkringsbolaget.  

 Göra uppföljning med drabbade/påverkade personer tills ärendet är färdigt  
 

Krishanteringsgrupp i Sverige  
 

I Sverige är det den som tar emot informationen om det inträffade som kontaktar jourtelefonen. Den 
som har jourtelefon utser personer som ingår i krishanteringsgruppen i Sverige. Verksamhetsledaren 
ska alltid ingå i denna grupp. Gruppen ska fylla följande funktioner: 

 Kontakt med krishanteringsgrupp i Latinamerika  

 Fatta beslut med ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser, utöver vad 
krishanteringsgruppen i Latinamerika kan göra.  

 Kontakt med anhöriga eller andra personer närstående den drabbade (OBS! Vid dödsfall ska 
polisen kontaktas, vilken i sin tur meddelar de anhöriga - se rubrik Vid dödsfall)  

 Mediakontakter  

 Extern information via hemsida, mail, telefon etc.  

 Om ärendet beräknas pågå intensivt i mer än 12 timmar ska ansvarig person bytas ut minst 
var 12:e timme  
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2. Kontext och allmänna rekommendationer 

 

2.1 Personlig säkerhet 

 

Allmänna rekommendationer 
 

När du kommer till ett nytt ställe: lyssna in och observera allt du kan, både från befolkning på platsen 
och från andra internationella organisationer för att få en bättre inblick i säkerhetsläget. Några 
exempel på saker att ta reda på: vilka områden det går bra att vistas på (respektive områden man bör 
undvika) under dagtid, kvällstid och nattetid; vilka sätt som det är vanligt att bli rånad på; vilken 
signal du sänder ut med de kläder och väskor du använder, vilka transporter som är säkrast, samt hur 
du kan göra för att smälta in så mycket som möjligt. Undvik ställen med lite eller inga andra 
människor. Speciellt i turistområden är det bäst att undvika öde och tomma stränder, gator, parker 
och så vidare. 
 
Var vaksam på personer som erbjuder fördelaktiga tjänster som du inte har efterfrågat. Till exempel 
om en okänd taxichaufför erbjuder sig att vänta, eller komma tillbaka vid ett senare tillfälle och 
hämta dig. Vid dessa tillfällen är det bättre att säga att du redan ordnat att bli hämtad. 
 
Försök aldrig fotografera militärer, polis, flygplatser eller tågstationer. Många människor blir lätt 
irriterade om du fotograferar utan tillåtelse. Fråga alltid innan du fotar. 

 

När något har hänt 

 

Meddela ALLTID säkerhetsansvarig när du har råkat ut för något. En polisanmälan bör alltid göras. 
Dels för att försäkringsbolaget oftast kräver det, men också för att du genom en polisanmälan visar 
tilltro till det nationella rättsystemet. Latinamerikagrupperna rekommenderar också att du alltid tar 
med dig någon du känner och är trygg med när du gör en polisanmälan. 
 
Latinamerikagrupperna rekommenderar även samtliga anställda att prata med psykolog om du själv 
eller någon i din omgivning råkar ut för en traumatisk upplevelse. Vad som räknas som traumatisk 
upplevelse kan bara du själv avgöra och du behöver inte vara den direkt drabbade, utan kanske blev 
du vittne till rån, överfall, olycka, och så vidare. Kanske råkade någon som du känner i landet ut för 
något och du känner att du behöver prata med någon. Även om du inte känner behov av att prata 
med någon har du inget att förlora på att göra det. Se ”Kontakter” för uppgifter till psykolog i landet 
eller svensktalande psykolog. I allvarliga fall kan Latinamerikagrupperna söka ersättning hos 
försäkringsbolaget för psykologkostnad. Omfattningen som ersätts avgörs av försäkringsbolaget. För 
ytterligare information, läs igenom försäkringsbolagets kompletta villkor. 

 

Säkerhet i hemmet och på kontoret 

Latinamerikagruppernas kontor ska vara försedda med: 

 brandlarm och brandsläckare  

 nödnummer (polis, brandkår, ambulans samt andra journummer i landet och Sverige) väl 
synliga vid telefonerna  
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 galler för fönstren (i de fall Latinamerikagrupperna hyr kontorsutrymme av en annan 
organisation eller person och det inte är möjligt att uppfylla dessa säkerhetskrav, ska 
alternativa lösningar ses över för att garantera högsta möjliga säkerhet)  

 
Rökning är inte tillåten inomhus på något av våra kontor. 
 
Släpp inte in oanmälda besök du inte känner, hantverkare, försäljare eller liknande som kommer 
oombedda. Be om legitimation före du öppnar dörren vid besök av polis, någon typ av kontrollanter 
eller liknande. 
 
Informera anhöriga, besökande, medarbetare eller andra som tillfälligt är i huset/kontoret om att 
identifiera okända besökare och att vara försiktiga med att släppa in besökande oavsett om de verkar 
ha goda anledningar eller verkar harmlösa. Det inkluderar även påstådda kontrollanter från statliga 
företag (el-, vatten- och gaskontrollanter etc) och dörrförsäljare. 
 
Identifiera personal för privata vaktbolag som arbetar i området samt eventuella arbetare vid 
vägarbeten, husrenoveringar eller liknande och lär dig känna igen dem. 
 
Undvik att lämna hemmet/komma hem vid samma tidpunkt varje dag. Försök att inte ha rutiner vad 
gäller möten, arbetstider etc. Lär känna dina grannar, men var försiktig med hur mycket information 
du delar med dig om planerade resor och när du kommer vara borta. Om kontoret/hemmet lämnas 
obemannat under längre tid, se till att någon person du har förtroende för går dit med jämna 
mellanrum. 
 
Om någon blivit av med nycklarna till kontoret/hemmet bör lås bytas om nycklarna inte dykt upp 
inom ett par dagar. Extranycklar ska vara inlåsta i kassaskåp eller nyckelskåp. 
 
Se till att de du delar boende med vet vem de ska kontakta i om du skulle råka ut för något. 

 

Säkerhet utanför hemmet och på resor 

Du bör alltid ha med sig följande saker när du lämnar hemmet, kontoret, hotellet, etc:   

 Laddad mobiltelefon och saldo för att ringa  

 Kontanter  

 Säkerhetskort (Carnet de emergencia på spanska)  

 Identifikation (id-kort eller passkopia)  

 

Vid arbetsresor och semesterresor bör du ha följande saker med dig:  

 Samma som ovan  

 Dokumentet ”Kontakter”  

 Laddare till mobiltelefon  

 Tillräckligt med pengar för resan, alternativt en del kontanter plus kreditkort  

 En extralapp med de viktigaste telefonnumren, förvarad på annat ställe än där du har övriga 
dokument  

 Ta med dig så lite bagage som möjligt, och aldrig mer än du själv kan bära och hålla uppsikt 
över  
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Se alltid till att packa utan att använda kamera- eller datorväska, efter som dessa drar onödig 
uppmärksamhet. 
 
Latinamerikagrupperna kräver av den anställde att hon/han även under semestern agerar med sunt 
förnuft och försiktighet. Före resa till annan ort bör den anställde informera sig om säkerhetsläget för 
den orten samt omnejd. 
 
Den anställde skall alltid lämna semesterplan samt kontaktuppgifter till säkerhetsansvarig i landet i 
god tid före ledigheten. Om uppgifterna ändras under semestern ska säkerhetsansvarig meddelas. 
Om säkerhetsansvarig inte är tillgänglig meddelas tillfälligt utsedd ansvarig person. Den som mottar 
informationen ansvarar för att vidarebefordra den till säkerhetsansvarig. 
 
Om säkerhetsansvarig anser att en resa är riskabel är den anställde skyldig att följa 
rekommendationerna oavsett om resan sker på arbets- eller fritid, även om det innebär att resan 
måste ställas in. 
 

Trafik och taxiresor 

 

För all personal gäller tillämpliga delar av svensk trafiksäkerhetslagstiftning, förbud mot alkohol vid 
körning av motorfordon, användning av säkerhetsbälte när sådant finns etc. Hjälm när motorcykel 
eller moped används. Latinamerikagrupperna avråder från att använda cykel i större städer. 
 
Trafikolyckor är bland de vanligaste orsakerna till dödsfall, både i städerna och på motorvägarna. Om 
det går, undvik att ta microbussar, de är ofta överfulla och kör som regel över tillåten hastighet. 
Försök att sätta dig i mitten av bussen, det är den säkraste platsen vid en krock. 
 
När du går längs en bilväg utan trottoar: gå om möjligt mot trafikriktningen. 
 
Resor inom städer bör ske via auktoriserade taxiväxlar eller en rekommenderad taxichauuför. Se 
”Kontakter” för telefonnummer till så kallade ”taxis de confianza”. Om du tar en taxi på gatan, 
undvik att åka ensam (speciellt kvällstid), och undvik att åka med människor du inte känner. 
 
Rån och överfall 

 

Din personliga hälsa är viktigare än pengar, kameror, mobiler, osv. Lämna därför ALLTID ifrån dig 
värdesaker om du skulle bli rånad. Det kan kännas förnedrande att bli rånad, men den känslan är att 
föredra framför att bli fysiskt skadad. 
 
Försök ALDRIG att diskutera med en rånare. Att lämna ifrån sig pengar, kamera, osv. är det bästa 
sättet att bli av med en rånare och undvika att du skadas. 
 
Som utlänning är du extra utsatt. Det spelar ingen roll om du har ljust eller mörkt hår, blå, bruna eller 
gröna ögon, talar spanska eller ej. Folk märker dig, även om inte du märker det, något som gör dig än 
mer utsatt för risker. Dessutom, givet att Latinamerika är en region med hög fattigdom, utgår många 
från att en utlänning har mycket pengar (vilket ju relativt sett stämmer). Om du utsätts för överfall 
och inte har med några kontanter, är det troligt att du inte kommer att bli trodd eller att du kanske 
utsätts för fysiskt våld på grund av det. 
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Var diskret! Bär kameran så att den inte syns, och fota bara då du känner att det är säkert. Tänk på 
var och när du tar upp mobilen för att ringa. 
 
Om man känner sig trygg syns det. Om man känner sig otrygg syns det också och risken för rån eller 
överfall ökar. Det finns många knep för att känna sig trygg. Detta är några exempel: 

 

 Bär bara med dig saker som du känner att du kan bli av med.  

 Om du tar ut mycket pengar, stoppa lite pengar i fickan och resten på ett gömt ställe (till 
exempel magväska innanför byxorna, hemlig ficka i skärpet, i strumporna). Detta sagt, om du 
blir rånad och rånaren ber dig visa vad du har i strumporna, öppna skjortan , eller likande – 
gör det.  

 Det är alltid bättre att vara i grupp, men tänk på att även en grupp med flera utlänningar drar 
till sig uppmärksamhet.  

 Om du känner att ett ställe inte känns säkert, så är det förmodligen inte säkert. Lita på din 
instinkt och undvik ställen där du inte känner dig trygg.  

 Håll ordentlig koll på dina saker i stora folksamlingar. Ficktjuvar är precis lika vanligt här som i 
Sverige, speciellt på marknader, bussar och busstationer.  

 

Falska poliser (Bolivia och Ecuador) 

 

Falska poliser är något som är vanligt, särskilt på bussterminaler. Dessa kan vara civilt klädda eller 
bära uniform. Dessa ”poliser” kan be dig identifiera dig eller undersöka om du innehar narkotika. 
Detta är endast ursäkter för att skapa rädsla. Ofta ber dem dig följa med till polisstationen i en taxi. 
Om detta inträffar, kräv att dessa poliser identifierar sig och undersök noggrant deras id-handlingar. 
Om du inte är säker på om det handlar om riktiga poliser, visa aldrig dina papper och hoppa under 
INGA omständigheter in i en taxi. Dessa falska poliser utnyttjar din rädsla och osäkerhet för att råna 
dig. 

 

Deltagande vid politiska arrangemang 

 

Det är inte tillåtet för personal inom Latinamerikagrupperna, inklusive praktikanter, att delta vid 
politiska arrangemang såsom demonstrationer eller manifestationer. De huvudsakliga skälen för 
detta är följande: 1, Personlig säkerhet, det finns alltid en risk att en fredlig manifestation övergår i 
något annat utom kontroll för arrangörerna; det kan förekomma skottlossning, massarresteringar 
och så vidare. 2, Som utlänningar kan vi inte lägga oss i politiken i landet, då vårt deltagande kan 
orsaka problem, både för Latinamerikagrupperna och våra samarbetsorganisationer. 
 
Det vi dock kan göra är att bevaka arrangemang som åskådare, det vill säga hålla oss i utkanten och 
utan politiska märken, mössor, t-shirts. Den som är säkerhetsansvarig bör alltid rådfrågas innan du 
deltar i någon manifestation eller demonstration. 
 
Vid manifestationer kan det vara intressant att fotografera. Latinamerikagruppernas personal får 
endast ta foton när det är sådana tillfällen att det inte innebär någon säkerhetsrisk att fotografera. 
Om personal är osäker på situationen är det inte tillåtet att fotografera. 
 

Dödsfall 
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Vid dödsfall är det regionkoordinatören, eller i dennes frånvaro utsedd personal, som är den som 
ansvarar för att kontakta följande personer och myndigheter: 
 
Först måste dödsfallet bekräftas. Ingen anställd inom Latinamerikagrupperna ska ge dödsbesked till 
anhöriga. Om det är personal med svenskt medborgarskap kontaktar säkerhetsansvarig närmaste 
svenska ambassad, som i sin tur via UD i Sverige kontaktar svensk polis. Det är alltså den svenska 
lokalpolisen som personligen lämnar dödsbesked till anhöriga, det vill säga inte via telefon. 
Ambassaden behöver följande uppgifter: Namn och personnummer samt information om hur 
dödsfallet gick till samt var den avlidne befinner sig. Om det är en lokalanställd, följer vi rutiner hos 
lokala polismyndigheter. 
 
Under hela denna process kan det ju vara så att vi vet att personen är död. Då ska vi säga till anhöriga 
att vi befarar det värsta, men att vi inte fått uppgifter bekräftade. För anhöriga i Sverige ska vi 
hänvisa till jourtelefonen, och för anhöriga i Latinamerika hänvisar vi till koordinatören, eller i dennes 
frånvaro, till utsedd säkerhetsansvarig i landet. som ska ha kontakt med anhöriga i Latinamerika. 

 

2.2 Hälsa 

 

Allmänna tips 

 

Det är en bra idé att undvika sallad och råa grönsaker de första veckorna/månaden i ett nytt land. 
Det är vanligt att få problem med magen i vilket fall som helst, men att vara försiktig med vad du äter 
minskar risken för parasiter eller tarminfektioner. 
 
Undvik att äta griskött på gatukök eller ute på landet. Griskött som inte är tillräckligt tillagat kan 
innehålla farliga bakterier, vilket i sällsynta fall kan orsaka hjärnskador eller till och med vara dödliga. 
 
Sök alltid upp en läkare om du känner dig dålig. Det är mycket möjligt att ”huskurer” fungerar lika 
bra, men om du även träffar en läkare kan du sedan välja vad du vill göra. Tänk på att många 
sjukdomar som är vanliga här inte ens finns i Sverige. I jämförelse med svenska läkare, är läkare i 
Latinamerika ofta väldigt snabba med att föreslå starka mediciner eller till och med operation. 
Rådgör ALLTID Latinamerikagruppernas försäkringsbolag (Europeiska)via deras akutnummer före 
några kirurgiska ingrepp. På grund av försäkringsvillkoren, måste vi alltid få ett 
förhandsgodkännande från försäkringsbolaget Europeiska vid större och kostsamma ingrepp. Detta 
fås via kontakt med Europeiska vilka även då tar direktkontakt med det sjukhus du befinner dig på 
samt den/de läkare som är ansvariga. 
 

Denguefeber och malaria 
 

Sjukdomar som denguefeber, malaria eller andra virussjukdomar är mycket vanliga i Latinamerika, 
och även om de är vanligare på landet inträffar även många fall i städerna. Denguefeber och malaria 
överförs via myggor och är vanligast i samband med regnperioden men du löper risk att smittas 
under hela året. 
 
Förebyggande åtgärder 
Sov alltid med myggnät, helst ett som är impregnerat. Då du reser till regioner med mycket myggor, 
använd långärmad tröja, långbyxor och heltäckande skor och smörj dig med myggmedel. Undvik 
stillastående vatten hemma eftersom de fungerar som kläckningsplatser för myggor. Abate är ett 
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pulver som hälls i vattenpölar, avlopp, trädgårdar med mera för att förhindra mygg. Vanligtvis kan 
man införskaffa abate från hälsocentraler eller direkt från hälsoministeriet. 
 
Behandling 
Vanliga symptom är trötthet, feber, muskelvärk eller allmän svaghet. Det finns inget botemedel mot 
denguefeber eller malaria utan vila är det enda sättet att tillfriskna. Om du haft denguefeber tidigare 
kan du drabbas av hemorragisk dengue, något som kan vara dödligt. Om detta är fallet bör du alltid 
rådfråga en läkare för att mäta dina blodvärden och undersöka om du behöver vätskeersättning via 
dropp. Du bör alltid dricka vätskeersättning, samt iaktta fullständig vila tills du är frisk. 

 

Anemi 

Det finns olika sorters anemi, som alla har olika orsak. Det har visat sig att anemi till följd av järnbrist 
eller brist på vitamin B12, är något som är vanligt bland personal som arbetar i Centralamerika. Detta 
orsakas sammanfattningsvis av alltför ensidig kost, men är också vanligt i samband med 
menstruation, graviditet och amning. 

 

Leptospiros 

Leptospiros är en sjukdom som sprids genom avföring från djur som möss, hundar, katter, nötkreatur 
osv. Under regnperioden är epidemier vanligare, då vatten och lera samlas i pölar. Försök undvika att 
gå i stillastående vatten, lera, floder etc. 
 
 
Värmeslag 

 

Värmeslag inträffar då kroppen inte längre förmår reglera kroppstemperaturen, vilken kan stiga upp 
till 41 °C på mindre än en kvart. 
 
Symptom 
De främsta symptomen vid värmeslag är mycket hög feber, varm och torr hud, förhöjd puls, 
illamående, yrsel, förvirring eller till och med medvetslöshet. 
 
Behandling 
Värmeslag är ett akut medicinskt tillstånd som kan innebära livsfara om rätt behandling inte ges. Det 
är därför viktigt att ringa till akuten så fort som möjligt. Tills vård anländer, kan man kyla ner 
personen i fråga genom att lägga henne eller honom i skugga och lägga fuktig, sval handduk på 
kroppen. 
 
 

2.3 Nödsituationer och kriser 

 

Allmänna rekommendationer 
 

Vid varje nödsituation eller kris är den allmänna rekommendationen att hålla sig hemma. Dock bör 
personalansvarig eller annan utsedd person se till att kontakta all personal för att hålla dem 
uppdaterade om vilka åtgärder som bör vidtas. Om du inte lyckas få kontakt med någon från 
Latinamerikagrupperna kan du kontakta den berörda ambassaden. Ambassaden upprätthåller 
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radiokontakt med Sverige och uppdaterar svenska myndigheter om situationen för svenska 
medborgare. 

 

Nödpaket 
 

(Detta är endast rekommendationer och ska alltså inte ses som ett krav varken på den anställde eller 
Latinamerikagrupperna att tillhandahålla ett nödpaket) 
 
Oavsett vilken typ av nödsituation eller kris som förekommer är det troligt att du inte kommer att ha 
möjlighet att lämna ditt hem under flera timmar eller dagar. Det är heller inte säkert att mataffärer 
kommer att vara öppna. Därför rekommenderas att du alltid har förberett ett nödpaket hemma. Det 
finns olika saker du kan ha i ett sådant och det beror också på situationen. Nedan följer en lista med 
förslag på vad ett sådant paket kan innehålla. Tanken med ett nödpaket är att du ska ha det 
nödvändiga för att kunna hålla dig inomhus i två till tre dagar. 

 

Förslag till ett nödpaket 

 

1. Första-hjälpen-låda och nödvändiga mediciner (piller mot diarré och vätskeersättning i 
pulver eller flytande form)   

2. Konserver och konservöppnare, kex, kakor, godis, juice m.m.  
 
3. Minst 3-4 liter dricksvatten per person.  
 
4. Batteridriven radio, ficklampa och extra batterier.  
 
5. En kopia av denna krishanteringsplan, inslagen i plast.  
 
6. Ett klädombyte (företrädelsevis långbyxor, långärmade tröjor, en filt)  
 
7. Solkräm och mössa eller hatt för att skydda huvudet.  
 
8. Viktiga dokument bör finnas, även de inslagna i plast: kopior av pass och vaccinationskort; 

kontanter i små valörer, carnet de emergencia, försäkringskort, kopia av flygbiljett etc.  
 

2.4 Naturkatastrofer 

Centralamerika är en av de mest drabbade regionerna i världen vad gäller naturkatastrofer, såsom 
orkaner, jordbävningar, tsunamier, översvämningar, torka, jordskred, värmeböljor, köldknäppar 
vulkanutbrott för att nämna de vanligaste. Det går inte att förhindra naturkatastrofer, men genom 
att förbereda sig på rätt sätt går det att förebygga mycket av de skador och konsekvenser en 
naturkatastrof kan ha. Därför bör alla anställda ta hänsyn till förebyggande åtgärder i det land en 
arbetar i. 
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Bilaga 10. Uppförandekod 

Bilaga 10 Uppförandekod 

 

Uppförandekod 

Rekommenderad Uppförandekod för svensk personal i internationella uppdrag utarbetad av 

Nätverket för Etiska Regler och Uppförandekoder 15 januari 2004.  

Inledning 

Svenska utsända med internationella uppdrag har gott rykte inom världssamfundet och är kända för 

att utföra ett gott arbete av hög kvalitet. Det är viktigt att Du genom Ditt sätt att uppträda både när 

du utför ditt uppdrag och under fritid bidrar till att bibehålla detta goda rykte, inför såväl övrig 

internationell personal som inför lokalt anställda och befolkningen i landet. Som svensk i 

internationellt uppdrag representerar Du inte bara Din egen organisation4 utan betraktas av 

omgivningen även som representant för Sverige och för världssamfundet. 

Det internationella uppdrag Du är en del av syftar också till att återställa ett ofta skadat förtroende 

för lag och rätt. Det är därför självklart att Ditt agerande och Din attityd tydligt visar att Du på intet 

sätt drar fördel av Din ställning utan uppträder korrekt mot alla, oavsett kön, ålder eller etniskt 

ursprung. 

Du befinner Dig i tjänstgöringsområdet som gäst i ett annat land och ska därför respektera landet, 

kulturen, miljön och människorna. Under Din utlandsplacering ska Du följa internationella 

konventioner och, i förekommande fall, regelverket hos ansvarig internationell huvudman för 

uppdraget. 

Svensk lag bör vara vägledande även när Du befinner Dig utomlands. Du ska även vara medveten om 

lokala lagar och förordningar och följa dessa såtillvida de inte står i strid med internationella 

konventioner.5 

Ett olämpligt uppträdande under Din utlandsplacering kan innebära att Du kränker andra människor 

och deras rättigheter. Du riskerar även att skada såväl Din egen som Din organisations trovärdighet 

gentemot befolkning, lokala myndigheter, annan internationell personal och/eller organisationer. 

Slutligen är säkerheten för både Dig och Din omgivning högt prioriterad i alla former av 

utlandsuppdrag och genom ett olämpligt uppträdande riskerar Du att sätta säkerheten ur spel för 

andra såväl som för Dig själv. Som ett stöd för ett korrekt uppträdande under utlandsplaceringen är 

det viktigt att Du följer grundregeln att alltid ”tänka efter före” och reflekterar över hur Din attityd 

och ditt agerande kan uppfattas samt konsekvenserna av detta. Dessutom, på internationellt 

uppdrag är Du ”alltid synlig”, oavsett om Du är utför uppdrag eller är ledig. Du ska vara väl införstådd 

med, respektera och följa dessa riktlinjer under Din utlandstjänstgöring. Om Du ändå låter bli att följa 

                                                           

4 Nätverket riktar dessa riktlinjer mot personal inom såväl departement, myndigheter, statliga verk och 

styrelser som inom enskilda organisationer. I texten benämns samtliga under den samlande beteckningen 

”organisationer”. 

5 För några av de svenska organisationer som sänder ut personal för internationella insatser lyder 

personalen under svensk lag även under utlandstjänstgöringen och kan även åtnjuta viss immunitet 

gentemot värdlandets lagar.  
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dem, har den organisation med vilken Du tecknat kontraktet möjlighet att vidta avtalsrättsliga 

åtgärder. Om Din underlåtenhet att följa reglerna innebär brott mot svenska lagar kan Du även 

komma att lagföras för brottet. 

Riktlinjer 

1. Otillbörligt utnyttjande av maktställning 

Under Din utlandstjänstgöring kommer Du att komma i kontakt med många människor som är eller 

upplever sig vara i beroendeställning till Dig. Oavsett om personen ifråga verkligen är i 

beroendeställning till Dig eller endast upplever sig vara det, får Du aldrig utnyttja Din maktposition 

som internationell personal på ett otillbörligt sätt.  

Du får inte heller utnyttja din maktposition till att ge andra fördelar som de normalt inte skulle haft. 

Ditt uppträdande och Ditt umgänge med andra ska vara sådant att det aldrig kan uppfattas som att 

Du kräver eller förväntar Dig olika tjänster eller förmåner som t.ex. sexuella tjänster, 

”subventionerad” hyra etc. 

     Sexuella relationer med personer som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning till Dig är 

olämpligt och bör undvikas, då Du genom en sådan relation riskerar att försätta motparten i en 

situation med negativa konsekvenser, såväl under pågående relation som i framtiden.6 

I de fall du som privatperson har anställd personal skall du - förutom skälig lön - även betala skatt, 

sociala avgifter, försäkring och pension i enlighet med landets lagar och förordningar  (passus inlagt 

av VL 2005-06-03 enl årsmötesbeslut 2005). 

2. Diskriminering 

Du ska inte diskriminera någon enskild person eller grupp, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, 

religion, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder, varken bland övrig internationell 

personal, lokalanställda eller bland befolkningen i regionen. Du ska inte heller diskriminera någon 

utifrån dennes samhällsställning eller nationella tillhörighet. Diskriminering är reglerat enligt svensk 

lagstiftning. 

3.  Korruption 

Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor, varken i form av pengar eller 

andra förmåner vilka syftar till att skaffa Dig fördelar gentemot andra. I många länder är mutor 

vanligt förekommande, t.ex. för att få bagage genom tullen eller för att få en lägenhet. Mutor och 

korruption är reglerat enligt svensk lagstiftning. 

4.  Organiserad brottslighet 

                                                           

6 En exakt definition av vad som är att betrakta som beroendeställning är inte möjlig. Det avgörande är att 

det inte är Du själv som äger tolkningsföreträde i detta, utan den eller de personer Du relaterar till. Var 

medveten om att Ditt beteende kan misstolkas. Att exempelvis bjuda ut en lokalt anställd, som kanske 

inte vågar säga nej av rädsla att förlora arbetet, kan av vederbörande uppfattas som att Du utnyttjar Din 

ställning och därigenom försätter vederbörande i en negativ situation. Den lokalanställde, liksom 

omgivningen, kanske även uppfattar det som att Du förväntar Dig något i gengäld, vilket i förlängningen 

kan få stora konsekvenser för personen i fråga.  
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Du ska undvika alla former av kontakt med den organiserade brottsligheten. Detta innebär allt från 

att handla billiga kapitalvaror på svarta marknaden till indirekt stöd av människohandel. Det innebär 

att vara medveten om den organiserade brottsligheten och dess förgreningar när du växlar pengar, 

väljer bostad, väljer restaurang att besöka, samt i en mängd andra vardagssituationer. Beträffande 

handel med människor, så kallad trafficking, ska Du vara medveten om att handel med människor 

inte sker enbart med avsikt om sexuellt utnyttjande utan att det förekommer även avseende 

hushålls- och trädgårdshjälp med flera områden. 

Häleri, som ofta förekommer vid handel på svarta marknaden, är reglerat enligt svensk 

lagstiftning. 

5.  Sexköp 

Köp av sexuella tjänster är inte tillåtet under utlandsplaceringen. Med köp av sexuella tjänster avses 

här inte bara ”kontantköp” av sexuella tjänster från prostituerade, bordellbesök etc., utan även 

”privatbistånd” i form av betalning av räkningar, hyror, skolavgifter o s v i utbyte mot sexuella 

tjänster. 

Besök på porr- striptease- och liknande klubbar är inte tillåtet eftersom det kan innebära stöd till 

brottslighet såsom sexhandel och annan kriminell verksamhet. 

Sexköp är reglerat enligt svensk lagstiftning. 

6. Sexuella övergrepp 

Alla former av sexuella övergrepp är förbjudet, liksom alla former av sexuella kontakter med barn.7  

Som barn anses, enligt definitionen i FN:s konvention om barnets rättigheter, varje människa under 

18 år. 

Sexuella övergrepp mot barn är reglerat enligt svensk lagstiftning. 

7.  Sexuella trakasserier 

Ingen utsänd ska utsättas för sexuella trakasserier. ”Med sexuella trakasserier avses sådant 

ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som 

kränker den anställdes integritet i arbetet” (6 punkt Jämställdhetslagen) Sexuella trakasserier är 

reglerat enligt svensk lagstiftning. 

8.  Pornografi 

Du ska hålla Din arbetsplats fri från allt pornografiskt material. Du ska inte heller använda den 

tekniska utrustning, datorer etc, som Din organisation tillhandahåller för att titta på eller sprida 

pornografiskt material. All befattning med barnpornografiskt material är totalt förbjudet även 

utanför arbetsplatsen. 

Barnpornografi, såväl innehav som spridning, är reglerat enligt svensk lagstiftning 

                                                           

7  Se vidare FN:s säkerhetsråds resolution 1460 (2003), Barn i väpnade konflikter, Artikel 10, där 

säkerhetsrådet ser med oro på alla fall av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp på kvinnor och barn 

och uppmanar till relevanta etiska regler/uppförandekoder liksom utvecklande av lämpliga disciplinära- 

och ansvarsmekanismer 
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9.  Alkohol 

Du ska inta ett restriktivt förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion. I tjänst är 

alkoholkonsumtion endast tillåten i undantagsfall; offentliga middagar och liknande tillställningar. Vid 

dessa tillfällen är det extra viktigt att konsumtionen sker ytterst sparsamt.8 I samband med bilkörning 

är alkoholkonsumtion helt förbjudet. 

Alkohol och bilkörning är reglerat enligt svensk lagstiftning 

10. Narkotikaklassade preparat 

Alla former av befattning med och handhavande av narkotikaklassade preparat är 

förbjudet, såvida det inte sker inom ramen för uppdraget och således ingår i tjänsten, t.ex. inom 

sjukvård och narkotikabekämpning, eller avser receptförskriven medicin för eget bruk. 

Befattning med narkotikaklassade preparat är reglerat enligt svensk lagstiftning 

Avslutning 

Att befinna sig på ett internationellt uppdrag innebär att befinna sig i ett land eller område som är i 

behov av stöd från världssamfundet för att kunna bygga upp ett samhälle där mänskliga rättigheter 

respekteras och befolkningen kan leva i trygghet. Oavsett om anledningen till behovet är krig, 

naturkatastrof eller fattigdom så är inte bara landet och infrastrukturen skadad, utan även 

befolkningen är påverkad av att under kortare eller längre period ha levat i en otrygg tillvaro.  

Ofta är förtroendet och respekten för samhällsstruktur, myndigheter, lagar och regelverk skadat. 

Genom att alltid uppträda korrekt mot de människor Du möter under utlandsplaceringen bidrar Du 

till att återskapa detta förtroende och denna respekt. Detta innefattar även att du tydligt visar 

avstånd från missförhållanden som maktmissbruk, mutor och korruption, särskilt när Du ser det hos 

annan internationell personal. 

Dessa riktlinjer har arbetats fram av ett nätverk med företrädare för Utrikesdepartementet, 

Räddningsverket, Domstolsverket, Rikskriminalpolisen, Sida, Försvarsmakten, Kvinna till Kvinna, 

Forum Civ, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset som ett stöd för etiskt korrekt uppträdande när 

Du befinner Dig på ett internationellt uppdrag. De intentioner som legat bakom nätverkets arbete 

har även visat sig vara i linje med det förslag till att bättre integrera jämställdhet i EU:s 

krishanteringssamarbetet som presenterades av Sverige och Grekland i oktober 2003. I förslaget 

ligger, som ett första led, utarbetandet av en färdplan för hur arbetet kan läggas upp med 

utgångspunkt från FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000). I förslaget nämns särskilt behovet av 

att utarbeta uppförandekoder för kontakter med civilbefolkningen i krishantering, vilket både stärker 

och ger ett internationellt ramverk åt arbetet på svensk basis med en uppförandekod som skall vara 

vägledande för svensk personal vid internationella uppdrag 

 

                                                           

8 Medför Ditt uppdrag att Du själv kan stå som ansvarig för sådana tillställningar skall Din organisations 

regler för representation följas. 


