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BEGREPP OCH DEFINITIONER  

Diskriminering 
Diskriminering är en handling eller en struktur som kränker någon persons värdighet. 
Handlingen behöver inte vara medveten eller aktiv men ska ha koppling till 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Direkt diskriminering är att behandla någon sämre än någon annan i en jämförbar situation. 
Indirekt diskriminering är när man ställer upp en regel eller föreskrift som uppfattas som 
neutral men i praktiken innebär att någon behandlas sämre.  
 
Etnisk tillhörighet 
Avser en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
Alla människor har en eller flera tillhörigheter, alla kan därför bli utsatta för etnisk 
diskriminering till exempel samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk 
tillhörighet. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation, det är alltså individen 
själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter. 
 
Funktionsnedsättning 
I lagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det 
menas enligt lagen varaktiga fysiska-, psykiska- eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, 
har uppstått senare eller förväntas uppstå.  
 
Begreppet funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk-, psykisk- eller 
intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en 
person är. Funktionshinder är snarare något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Exempelvis: allergi, dyslexi, hörsel- och synskador, HIV, cancer eller Multipel Skleros (MS) 
 
Gender Focal Point (GFP) 
Befattningen är en tillikauppgift på organisationsenhet eller underordnade enheter som syftar 
till att säkerställa en integrering av ett genusperspektiv i verksamheten i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 och uppföljande resolutioner. Stöd vid tillsättning av GFP ges 
av Gender Advisor INSS. En GFP finns som stöd och resurs till hela organisationsenheten, 
men framförallt till ledningen.  
 
Genus 
Genus är det sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och 
manlighet i samhället. Genus har inget att göra med det biologiska könet. 
 



   

 

         

   

HÖGKVARTERET Datum  
 2012-03-16 16 100:54891 
  Bilaga 2 
    
   Sida 2 (4) 
    
 

 

HBT 
Är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
 
Jämlikhet 
Innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter utan åtskillnad av 
något slag enligt FN:s deklaration för Mänskliga rättigheter. Jämlikhetsbegreppet är bredare 
än omfattningen av diskrimineringslagen, i detta dokument refererar vi till jämlikhet utifrån 
diskrimineringsgrunderna.  
 
Jämställdhet 
Jämställdhetsarbetet styrs av två olika områden, det juridiska och det politiska. 
 
Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet som rör alla människors lika värde men 
jämställdhet är förbehållet förhållandet mellan könen. Jämställdhet ur ett juridiskt perspektiv 
betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. 
 
Enligt Sveriges jämställdhets politiska mål ska kvinnor och män ha samma makt att forma 
samhället och sina liv. Under det övergripande målet för jämställdhetspolitiken finns fyra 
delmål: 
 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att 
forma villkoren i beslutsfattandet. 
 

• Ekonomisk jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 
 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg 
på lika villkor. 
 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
 
Kvinnor och mäns rättigheter, skyldigheter och möjligheter i statlig verksamhet är ytterst en 
demokratifråga. 
 
Utifrån Sveriges jämställdhetspolitiska mål ska Försvarsmaktens Styrdokument för 
jämställdhet och jämlikhet skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en jämställd och 
utvecklande arbetsmiljö på såväl ett organisatoriskt som ett personligt plan.  
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Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsintegrering innebär en förbättring, utveckling och utvärdering av organisationen 
och beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla 
nivåer och i alla steg av processen, av de som normalt deltar i beslutsfattandet. Kortfattat 
innebär det att de som fattar beslut för verksamheten skall göra det med ”genusglasögon” på, i 
syfte att uppmärksamma och bli medvetna om vilka konsekvenser beslut får för kvinnor 
respektive män.  
 
Kontaktperson - likabehandling 
Är en person som har fördjupad kunskap inom likabehandlingsområdet inklusive 
ärendehantering, främjande av aktiva åtgärder och fungerar som förbandschefens stöd i 
sakområdet. Kontaktpersonen har instruktörsutbildning och genomför 
Likabehandlingsutbildning B227 lokalt. 
 
Kön 
Det finns två biologiska kön, kvinna och man.  
 
Könsidentitet eller uttryck 
En persons könsidentitet eller ett uttryck (i lagen benämnt könsöverskridande) som hela tiden 
eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella 
(dubbelt och/eller svårdefinierat biologiskt kön). Alla människor har en könsidentitet eller ett 
uttryck, inte bara transpersoner, det kan uttryckas i form av klädsel, kroppsspråk, beteende 
eller annat liknande förhållande med avseende på kön. 
 
Likabehandling 
Likabehandling är den metod vi använder för att nå jämställdhet och jämlikhet. Det betyder 
inte att alla personer skall behandlas lika, utan att varje person ges möjligheter att, utifrån sina 
individuella förutsättningar, utföra ett likvärdigt arbete oberoende av diskrimineringsgrund.  
 
Normer 
Kan beskrivas som en osynlig regel som styr våra beteenden. Normer kan både underlätta och 
försvåra interaktionen mellan människor i vardagen, normer är förväntningar på hur vi ska 
bete oss och vara. De allra flesta normer tar vi så mycket för givet att vi inte tänker på dem, 
därför är det viktigt att synliggöra normer så att vi inte begränsar oss i vårt arbete. Att inte 
uppfylla normerna innebär att avvika. 
 
En stark osynlig norm är heteronormen som bygger på föreställningen att alla är 
heterosexuella och att detta är det självklara och önskvärda sättet att leva. En av 
utgångspunkterna är förväntningar om kvinnlighet och manlighet som varandras motsatser 
och komplement. Heteronormativitet handlar om makt, den som tillhör den heterosexuella 
normen har privilegiet och makten att bedöma vad som är annorlunda och inte önskvärt. 
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Positiv särbehandling 
Med positiv särbehandling menas att en arbetsgivare vid lika eller likartade meriter kan välja 
en person av underrepresenterat kön. Det är ett sätt att främja lika rättigheter och jämställdhet. 
I Sverige är positiv särbehandling tillåten enbart när det gäller kön. 
 
Kvotering är när en arbetsgivare reserverar en andel av platserna på en arbetsplats eller en 
utbildning för en speciell grupp (utifrån till exempel kön, etnicitet eller ålder) oavsett kravnivå 
och individens meriter. Kvotering är inte tillåtet i Sverige.  
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot 
diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. 
 
Sexuell läggning  
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella omfattas av diskriminering som har samband 
med sexuell läggning. En heterosexuell person är någon som har förmågan att bli kär, 
förälskad i och attraherad av personer av motsatt kön. En homosexuell person har förmågan 
att bli kär, förälskad i och attraherad av en person av samma kön och en bisexuell person har 
förmågan att bli kär, förälskad i och attraherad av någon oavsett kön. Det är skillnad på 
sexuell läggning och sexuella beteenden.  
 
Trakasserier 
Trakasserier innebär att någon uppträder på ett sätt som kränker någon annans värdighet och 
har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan även innebära tvång, 
hot eller våld. Trakasserier på grund av kön, benämns sexuella trakasserier. 
 
Transsexuell 
Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat 
sin könstillhörighet, transsexuella. 
 
Ålder 
Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder.  
 
 

 
 


