
 

 
 

 

 

SYLF:s policy för intern likarätt 
 
Syfte 
Denna policy för intern likarätt syftar till att belysa SYLF:s interna arbete vid möten, eve-
nemang och valberedningsarbete, såväl centralt som lokalt. Den ämnar att säkerställa 
jämlikhet internt i den egna organisationen. Checklistor har skapats för lättare överblick i 
det egna arbetet.  
 
Policyn revideras och uppdateras årligen. 
 
 
Inledning 
Arbetet i likarätt innefattar medvetande och kunskap om diskriminering. Diskriminerings-
lagen innehåller förutom diskrimineringsförbud som skyddar enskilda individer även ak-
tiva åtgärder som på kollektiv nivå syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet generellt. Denna policy behandlar diskriminering i SYLF. De diskriminerings-
grunder som finns är: kön, vilket också innefattar graviditet; könsöverskridande identitet 
eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning, samt ålder.  
 
 

Bakgrund 
Det är av yttersta vikt att det under tillsättningsprocesser samt ner på lokal nivå förs ett 
arbete som främjar jämlikhet och likarätt. Ett av SYLF:s långsiktiga strategiska mål är att 
tillämpa ett likarättsperspektiv i verksamheten. Det SYLF förut har gjort är att ta hjälp av 
Rättviseförmedlingen för att rekrytera kanslipersonal, räkna talartid i styrelsen och upp-
datera den existerande likarättspolicyn. Schysst rekrytering är SYLF:s projekt för att till-
sätta AT-tjänster på ett transparent sätt med tydliga riktlinjer för både arbetstagare samt 
arbetsgivare.  
 
 

SYLF:s policy 
 

Valberedningsarbete 
Valberedningen väljs varje år vid fullmäktigemötet. Deras uppgift är att ta fram förslag 
på styrelse som fullmäktigemötet därefter väljer. Valberedningen närvarar vid SYLF:s 
representantskap och inbjuds också att träffa styrelsen. En strukturerad intervjumall vid 
tillsättning av ny ledamot används (olika mallar beroende på post) och ledamöterna 
skall bedömas avseende personliga egenskaper och professionalism. Aspekter som bör 
tas i beaktande är bland annat engagemang, motivation, samarbetsförmåga, struktur, 
kärnfackliga kunskaper, förståelse för uppdraget och kunskap om föreningen. Därutöver 
bör valberedningen på gruppnivå ta hänsyn till ålder, kön, specialitet, hur långt man 
kommit i karriären och geografisk spridning.  
 

 



 

 
 

Evenemang 
Representantskap samt introduktionskurser för nya lokalaktiva hålls varje år. Represen-
tantskapet är ett inom föreningen rådgivande organ som företräder föreningens lokalav-
delningar. Lokalavdelningen äger rätt att utse en ledamot och en observatör. Kansliet 
strävar efter att välja representater från så många lokalavdelningar som möjligt för att 
uppnå kunskapsspridning, likaså under introkursen. Dessa sammanträden för ihop lo-
kalaktiva och syftar till att bidra med kunskapsutbyte för att kunna fortsätta samarbeten 
självständigt på lokal nivå, vilket SYLF centralt uppmanar. 
 
 
Likarättsarbete i SYLF:s centrala styrelse 
Förhållningsregler för den centrala styrelsen finns nedskrivna och antagna sedan tidi-
gare. Det finns en tydlig arbetsbeskrivning för de olika befattningarna. Nyligen utvidga-
des förhållningsreglerna med mer tydliga punkter. Vi har nolltolerans för trakasserier, 
rasistiska uttalanden, kränkande särbehandling. Mötesdagar bestäms med god framför-
hållning så att alla kan delta. Alla får komma till tals i diskussioner och beslut tas ge-
mensamt. Arvodet är lika för ledamöter, oavsett kön. Hela styrelsen har ett gemensamt 
ansvar för ekonomin. Styrelsen delar upp arbetsuppgifter enligt intresseområde. Vi strä-
var efter en jämn representation av ledamöter vid evenemang. Vi välkomnar även för-
äldralediga ledamöter. 
 
 
Förebyggande arbete för intern likarätt 
På samma sätt som ett kontinuerligt arbete i strävan efter likarätt i en redan vald sty-
relse bör utvärderas och uppdateras så är det lika viktigt med ett förebyggande arbete 
innan en tillsättning. Detta sker genom valberedningens arbete i att välja en jämlik sty-
relse enligt ovan. När det gäller kansliet är det upp till arbetsgivaren, dvs SYLF:s cen-
trala styrelse, och ytterst SYLF:s ordförande, att sträva efter en rättvis anställningsinter-
vju. Annons publiceras i olika medier för att bidra till spridning för många olika typer av 
människor. En tydlig arbetsbeskrivning finns nedskriven för kansliet samt SYLF:s sty-
relse.  
 
Likväl bör valberedningen i lokalavdelningen eftersträva jämlikhet enligt de sju diskrimi-
neringsgrunderna, och framför allt tänka på geografisk spridning vid regioner som är 
stora till ytan för att representera medlemmar från många olika sjukhus där det kan fin-
nas lokala problem som behöver adresseras.  
 
 
Handlingsplan 

En handlingsplan ska svara på vem gör vad, hur och när. Dels handlar det om att någon 

måste ta ett helhetsansvar för handlingsplanen, men sedan krävs också att ansvariga 

kopplas till respektive aktivitet. Beroende på vem som upplever diskriminering, så är det 

olika befattningar som är ansvariga för att utreda samt följa upp. Vid interna konflikter så 

bör problemet adresseras först mellan två ögon. Vid behov hjälper ordförande till och 

medlar. Om en ledamot upplever sig diskriminerad av ordföranden så vänder hen sig till 

vice ordförande. SYLF centralt har utarbetat checklistor som kan användas som hand-

lingsplan som lokalavdelningarna själv väljer hur mycket de vill följa. 

 
 



 

 
 

 
 
 

Checklistor 
Tre olika check-/att tänka på-listor är skapade för att underlätta likarättsarbetet. En är 
för valberedningen, den andra för evenemang samt den tredje för det kontinuerliga lika-
rättsarbetet i styrelsen. Var god se bilaga. Det är inte obligat att uppfylla varje punkt 
utan listorna är till för att väcka eftertanke.  
 
 
 
 
Referenser: SLFs handlingsplan mot diskriminering. SKRs mall för handlingsplan 
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Checklista för likarättsarbete i valberedning och styrelse 
Det här är en bilaga till SYLFs policy för intern likarätt. Observera att det inte är obligat att uppfylla varje 
punkt utan listorna är till för att väcka eftertanke.  
 
 

 

Att tänka på-lista för valberedningens arbete vid tillsättning av lokalavdelningens 
styrelse SYLF 

□ Finns det geografisk spridning bland kandidaterna? 

□ Är olika specialiteter representerade? 

□ Varierad erfarenhet i styrelsen? (underläkare, AT, tidiga ST, sena ST) 

□ Olika åldrar? 

□ Jämn fördelning på kön? 

□   Är olika etniska tillhörigheter eller funktionsnedsättningar representerade? 

□ Är läkare med alternativa karriärvägar representerade (forskande, medtech osv)? 

□ Ställs samma frågor till alla intervjuade? Följer man en strukturerad intervjumall? 

□ Är valberedningen diversifierad och öppen för likarättsarbetet? 
 

 

 

 

Checklista vid evenemang 

(tex medlemskvällar, introkurser, representantskap) 

□ Lokalen tillgänglig att nå med lokaltrafik? 

□ Tar man in föreläsare som arbetar inkluderande/med likarättstänk? Tips! Ge denna checklista till före-
läsaren! 

□ Lokalen tillgänglig för rullstol såväl som barnvagn (t.ex låga tröSKRar, hiss)? 

□ Finns hörselslinga? 

□ Har evenemanget annonserats ut i olika typer av medier? 

□ Information på engelska/andra språk? 

□ Finns möjlighet till videolänk för medlemmar som bor långt bort men ändå vill delta? 

□ Är arbetsuppgifterna jämnt fördelade mellan de anordnande personerna? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tankar och ideér för kontinuerligt likarättsarbete i styrelsen 

□ Påminner vi varandra inför start av varje möte om likarätt? 

□ Finns möjlighet till att utbilda styrelsen i likarätt? 

□ Jämn och tydlig fördelning av arbetsuppgifter? 

□ Har vi en kontinuerlig uppföljning av likarättsarbetet? 

□ Är möten utannonserade i god tid så att alla kan delta? 

□ Mäta talartid. Får alla komma till tals? 

□ Tas beslut gemensamt? 

□ Ser vi till att alla medlemmar bjuds in till evenemang? 

□ Vet den som upplevt diskriminering vem hen kan vända sig till? 

□ Finns möjlighet att vid behov inrätta en intern visselblåsarfunktion? 

□ Finns det möjlighet att vara kritisk utan repressalier? 

□ Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av det interna likarättsarbetet: finns det några hinder mot 
att delta utifrån bakgrund eller funktionalitet?  

□ Ha en medlemskväll om likarättsarbete? 

□ Årlig medarbetarenkät/utvärdering av likarätt och diskriminering 

□ Sprids kunskap om likarätt utåt? 

□ Följs SLFs tydliga handlingsplan om vem man vänder sig till vid upplevd diskriminering? 

□ Möjlighet till att utveckla informationsmaterial för vidareutbildning av medlemmar inom området 
likarätt? 

 

 

Referenser: SLFs handlingsplan mot diskriminering. SKRs mall för handlingsplan 
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