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1. Inledning
Det här är Vi Ungas likabehandlingsplan. Likabehandling 
handlar om att alla har lika värde och rätt till delaktighet. 
En likabehandlingsplan behövs så länge diskriminering 
förekommer. När all diskriminering har upphört behövs 
inte längre en likabehandlingsplan. Det är först när  
all diskriminering har upphört som jämlikhet och  
likabehandling är en självklarhet.
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2. Ordlista
Diskriminering 
Diskriminering handlar om att någon blir orättvist behandlad, jämfört med  
en annan person i liknande situation. Det finns en lag emot diskriminering. 
Diskrimineringslagen säger att det är förbjudet att behandla någon dåligt på  
grund av personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska  
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  
sexuell läggning eller ålder. I lagen är det förbjudet med direkt diskriminering,  
indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella  
trakasserier och instruktioner att diskriminera. 

Exkludering 
Exkludering är när någon utesluts från ett sammanhang eller inte får vara med. 

Inkludering 
Inkludering är när personer får vara med och känner sig välkomna i ett  
sammanhang.
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Jämlikhet 
Jämlikhet betyder att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Likabehandling 
Likabehandling innebär att behandla alla med respekt och anse att varje person 
har lika värde och samma rättigheter.

Makt 
Makt syftar till vilket inflytande en person har i olika sammanhang. Det kan  
handla om hens möjlighet att påverka, fatta beslut eller att ha en viss position.

Mångfald 
Mångfald är att människor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv kan 
delta på lika villkor.

Normer 
Normer är uttalade eller outtalade regler för hur en ska bete sig i en viss situation. 
Normer kopplas samman med makt, där vissa har större inflytande över normer än 
andra.

Normkritik 
Normkritik handlar om att ifrågasätta maktrelationer och de normer som skapas 
utifrån dessa.

Social struktur 
Social struktur är den ram av sociala institutioner, samhällspositioner, samhälls-
grupper och relationer mellan dessa i samhället. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om att alla kan vara delaktiga och ta del av samhället. Hit 
hör både utformning av den fysiska miljön, men också tillgång till information och 
kommunikation. 

Vision 
Vision är de mål och tillstånd en vill uppnå i framtiden.

Värdegrund 
Värdegrund är de värderingar, etiska principer och tankar om bemötande  
som delas av en grupp människor. Den kan vara ett verktyg inom en verksamhet, 
såsom en organisation eller förening.
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3. Varför är likabehandling viktigt?
Likabehandling är viktigt för att skapa inkludering, mångfald och jämlikhet.  
Det behövs för att alla barn och unga ska känna sig välkomna. Det behövs också för 
att alla ska kunna delta på sina egna villkor, och utifrån sina egna förutsättningar. 

Likabehandling kräver aktivt arbete emot diskriminering, exkludering och  
maktstrukturer. När diskriminering förekommer innebär det att exkluderande 
normer och skadliga sociala strukturer finns. Det gör att enbart vissa personer  
kan vara med, medan andra personer inte kan det. 

En inkluderande organisation handlar både om fysisk tillgänglighet, men också 
om social tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet handlar om att alla ska kunna röra sig 
fritt i en byggnad och kunna ta sig dit. Social tillgänglighet handlar om bemötande, 
kommunikation och om hur information förmedlas. 

Alla som håller med om Vi Ungas värdegrund och vision ska få vara med. Det är 
organisationens skyldighet att möjliggöra detta - men det är också viktigt att alla 
föreningar tänker på hur de kan jobba med likabehandling. Det görs genom att 
identifiera och motverka all diskriminering som förekommer och aktivt jobba för 
likabehandling. Tillsammans skapar vi en bättre organisation för alla unga.
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3.2 Vision
Vi Ungas vision är att alla barn och unga ska få ha  
en meningsfull fritid, engagera sig i föreningslivet  
och nå sina drömmar. För att möjliggöra detta krävs  
likabehandlingsarbete, där varje individ har lika värde 
och samma rätt till inflytande i sitt eget liv. På så sätt  
kan strukturer förändras och makt fördelas mer jämlikt.

Civilsamhället och föreningslivet ska vara tillgängligt  
för alla personer. Detta oavsett etnisk tillhörighet,  
funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller  
könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning,  
sexuell läggning och ålder samt privatliv och  
socioekonomisk status. 

3.1 Mål med likabehandlingsarbetet
Målet med likabehandlingsarbetet är att minska  
den maktobalans och diskriminering som finns inom 
förbundet och öka jämlikheten och likabehandlingen 
inom alla föreningar. Vi vill att likabehandlingsarbetet 
ska genomsyra hela vår verksamhet och omfatta  
samtliga områden där det förekommit diskriminering, 
och som måste förändras.

Vi vill också se en jämnare fördelning och större  
mångfald mellan olika etniska tillhörigheter, funktions-
sätt, kön, könsidentiteter eller könsuttryck, religioner 
eller andra trosuppfattningar, sexuella läggningar och 
åldrar samt privatliv och socioekonomiska statusar  
hos både anställda och medlemmar.

Resultatet av likabehandlingsarbetet kan bland  
annat mätas genom regelbundna undersökningar  
och kartläggningar, där medlemmar och anställda får 
besvara frågor om diskriminering och likabehandling 
inom organisationen och inom sina föreningar. På så  
sätt kan åtgärder vidtas där de behövs som mest, och  
en jämlikare organisation kan ta form.
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4. Diskrimineringsgrunder
I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Utöver det finns  
det två ytterligare diskrimineringsgrunder inom Vi Unga. Nedan kommer en  
beskrivning av samtliga av dessa.

Etnisk tillhörighet
Människor kommer från olika länder och har olika etniciteter och  
nationaliteter. Människor har olika hudfärger, kulturer och bakgrunder. 
Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Det går att ha fler 
etniska tillhörigheter samtidigt. Om människor behandlas annorlunda  
på grund av sin etnicitet kan det vara diskriminering. 

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär en långvarigt nedsatt funktionsförmåga. 
Det kan bero på hur ens kropp eller hjärna fungerar. Ibland kan vissa saker 
bli krångligare när en har en funktionsnedsättning. I andra fall kan  
omgivningen utgöra hinder för en. Det är förbjudet att diskriminera  
någon på grund av funktionsnedsättning. Att ha begränsad tillgänglighet 
är också diskriminering. 

Kön
Människor kan bli diskriminerade på grund av kön. En persons juridiska 
kön står ofta i viktiga papper, ens pass eller personnummer. Vissa personer 
känner sig inte som det kön de blivit tilldelade vid födseln. Personer kan 
diskrimineras på olika sätt utifrån kön. Det är förbjudet att diskriminera 
någon på grund av kön.

Könsidentitet eller könsuttryck
Könsidentitet är det eller de kön en känner sig som. Vissa personer känner 
sig som ett annat kön än det juridiska könet. Vissa personer känner sig inte 
som något kön alls. Ingen får bli diskriminerad på grund av sin köns- 
identitet.

Könsuttryck handlar om hur en person klär sig eller beter sig. Det  
finns normer kring hur personer med olika kön förväntas bete sig.  
Vissa personer vill leva annorlunda än normerna. Det är förbjudet att 
diskriminera någon på grund av könsuttryck.

1.

2.

3.

4.



9

Religion eller annan trosuppfattning
Människor tror på olika saker. Vissa tror på religioner, en del tror på  
andra saker eller tror inte alls. Det är förbjudet att diskriminera personer 
på grund av tro eller religion. 

Sexuell läggning
Sexuell läggning handlar om vilket eller vilka kön en person blir kär  
eller attraherad av. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund  
av personens sexuella läggning. 

Ålder
Ålder säger hur många år en person har levt. Det räknas från året och  
datumet personen föddes. Att behandla någon annorlunda på grund av 
ålder kan vara diskriminering. 

 

Privatliv
Privatliv handlar om saker som rör ens individuella sätt att 
leva. Det kan vara om en är förälder, är i en relation eller var en 
bor. Det är förbjudet att behandla någon annorlunda på grund 
av privatliv. 

Socioekonomisk status
Socioekonomisk status handlar om hur mycket pengar en  
person har, hur länge personen har utbildat sig eller vilket jobb 
en har. Det kan också handla om vilket område en bor i. Det  
är inte tillåtet att behandla någon annorlunda på grund av  
socioekonomisk status. 

Inom Vi Ungas verksamhet finns  

även följande diskrimineringsgrunder:

5.

6.

7.



4.1 Hur kan  
diskriminering  

märkas – och  
motverkas?
Diskriminering kan märkas 
på flera olika sätt. Det kan 
handla om bemötande och 
kommunikation, regler och 
hinder eller om vad som 
prioriteras och vad som bort-
prioriteras. Nedan kommer 
en beskrivning med exempel 
på hur diskriminering kan 
märkas och motverkas inom 
respektive område.
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4.1.1 Bemötande
Hur vi uppfattar oss själva påverkas av hur andra bemöter och bedömer oss.  
Om andra är positiva och uppmuntrande mot oss känns det bättre, än om andra  
är negativa och otrevliga mot oss. Bemötande påverkar hur välkomna eller  
ovälkomna vi känner oss tillsammans med andra. 

Diskriminering kan märkas genom att vi bemöts på ett sätt där vi känner oss  
ouppskattade. Det kan handla om att det inte tas hänsyn till våra funktionssätt, 
kommunikationssätt eller vår språkliga nivå. Exempel på detta är att andra  
använder ett för svårt språk, att det inte finns kommunikativt stöd, att tecken-
språkstolkning inte finns eller att vi utesluts från aktiviteter, samtal eller möten. 

Ett bra bemötande är när vi känner oss sedda som individer. Det kan handla om  
att vi blir lyssnade på, tagna på allvar och uppmuntrade. Det innebär också att vi 
får kommunicera på sättet som passar oss bäst: exempelvis med kommunikativt 
stöd, teckenspråk eller språk anpassat efter vårt sätt att prata. 

4.1.2 Exkludering
Exkludering handlar om att utesluta någon eller några från aktiviteter, samtal, 
möten eller föreningslivet. Det kan både ske genom direkt exkludering och  
indirekt exkludering. 

Direkt exkludering är när aktiviteter planeras och arrangeras där inte alla kan 
delta. Det kan vara evenemang där enbart personer som är normfungerande 
kan delta, medan personer med normbrytande funktionsvariationer inte kan 
delta. Det kan också vara att möten görs på ett krångligt sätt som gör att det blir 
svårt för personer som behöver ett lättare språk att vara med.

Indirekt exkludering är när det finns regler eller rutiner där vissa personer 
missgynnas regelbundet. Det kan vara att det finns en regel att boka en viss 
lokal för evenemang som inte är tillgänglig för personer som använder rullstol, 
då det saknas ramp eller hiss för att komma in i byggnaden. Det kan också 
handla om att en använder svåra föreningstermer av vana, trots att de kan vara 
svåra att förstå för vissa personer.

Exkludering motverkas genom inkludering. Inkludering är när alla personer kan 
vara med och delta i aktiviteter. Det är också när alla personer blir välkomnade 
och känner sig välkomna. Inkludering kan vara att välja lokaler där alla deltagare 
kan röra sig fritt eller att arrangera möten på ett roligt sätt som är enkelt att förstå. 
Det kan göras genom att ha rutiner och regler som alla personer gynnas av: att 
enbart boka lokaler som är tillgängliga för alla eller att använda ett lättare språk 
under möten.
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4.1.4 Makt
Makt handlar om vilken möjlighet en person har att påverka en viss situation.  
Det kan handla om att andra lyssnar på en, att en får fatta beslut eller bestämma 
vad som är viktigt. Om en person har mycket makt är det ofta på bekostnad av att 
andra personer får mindre makt. Detta skapar en obalans mellan personerna. 

Makt kan fördelas jämlikt mellan alla personer. På så sätt får alla möjlighet till  
inflytande. Det kan göras genom att alla personer får prata, säga sin åsikt och  
att beslut fattas gemensamt. Det görs också genom att allas åsikt är lika viktig,  
och att alla blir lyssnade på. 

4.1.5 Prioriteringar
Prioriteringar är de områden som det läggs fokus, tid och resurser på. Problem kan 
uppstå när andra områden åsidosätts, bortprioriteras och inte får resurser. När 
det ofta är samma områden som prioriteras respektive bortprioriteras finns det en 
maktaspekt i detta. Diskriminering kan märkas genom att vissa områden ofta tas 
upp på agendan och anses viktiga, medan andra ämnen skjuts fram, glöms bort 
eller inte ens kommer upp på agendan.

För att kunna skapa mer jämlika prioriteringar är det viktigt att fundera på  
vad som prioriteras och vad som prioriteras bort. Är det någon fråga som  
har skjutits fram flera gånger? Är det vissa personer som väljer vad som ska  
prioriteras, medan andra inte får samma inflytande? Se till att områden som  
varje person tycker är viktigt får utrymme i både samtal och handling.

4.1.3 Hinder
Hinder är när den fysiska eller sociala miljön hindrar personer från att vara med. 
Fysiska hinder kan vara att ha arrangemang i lokaler som är svåra att hitta i, att 
toaletter är könskodade eller att det inte går att röra sig fritt i för personer med 
olika funktionssätt. Sociala hinder kan vara att personer saknar kunskap om olika 
funktionsnedsättningar, inte respekterar människors könsidentitet, religion eller 
tro eller att människor uttrycker sig rasistiskt, funkofobt, homofobt eller sexistiskt.

Hinder kan förebyggas och motverkas. Det gör att alla kan delta i olika möten, 
aktiviteter och ta sig fram på platser. Fysiska lokaler kan göras tillgängliga genom 
att de har automatisk dörröppnare, att toaletter är könsneutrala eller att trösklar är 
borttagna. Den sociala miljön kan bli tillgänglig genom att kunskapen om  
funktionsnedsättningar, könsidentiteter, religion och tro och etnicitet ökar. 
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4.1.6 Tystnadskultur
Tystnadskultur är när vissa frågor, ämnen och teman tystas ner och inte tillåts  
pratas om. Det kan ske genom att vissa frågeställningar och diskriminerings-
grunder inte prioriteras eller fokuseras på. Om någon bryter mot tystnadskulturen 
kring ämnet genom att ta upp det på dagordningen, kan det bemötas genom att 
påstå att det är oviktigt, inte hör till föreningens uppdrag eller att det redan görs 
tillräckligt. Tystnadskultur är ett maktmedel som hindrar öppna samtal. Samtidigt 
befäster det normer kring vem som ska ha inflytande, vad som är tillåtet att prata 
om och vilka frågor som är viktiga. 

För att bryta tystnadskultur kan en använda sig av bekräftarteknik. Bekräftarteknik 
är att uppmärksamma personen som tystas ner, och bekräfta att du har hört vad 
hen sa. Det kan också vara att stötta personer som tar upp vissa frågor som inte 
prioriteras, eller att själv bryta tystnaden. Ett annat sätt är att uppmärksamma  
tystnadskulturen. Det görs genom att berätta för den som utför tystnadskultur  
att hen tystar ner andra nu, och att det inte är okej. 



5. Hur du kan jobba med  
likabehandlingsarbete
Vi Unga ska jobba med likabehandlingsarbete för att alla unga ska 
kunna ha en meningsfull fritid. Det är även viktigt för att alla unga 
ska kunna engagera sig i föreningslivet och känna sig välkomna. Vi 
behöver jobba med likabehandlingsarbete både inom förbundet och 
inom föreningar. Det är upp till förbundet att skapa möjligheter för 
att minska diskriminering. Föreningar har också ansvar för att se till 
så att alla känner sig välkomna i deras förening. Här nedan är några 
förslag på hur det går att jobba med likabehandlingsarbete.
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Diskrimineringsområden Åtgärder för förbundet Åtgärder för föreningar

Etnisk tillhörighet Utbildning i antirasism, 
utskick av antirasistiskt 
material till alla föreningar

Gå utbildningen i  
antirasism, läs materialet 
som skickas ut

Funktionsnedsättning Ökad tillgänglighet i  
material, arrangemang, 
bemötande och lokaler

Se till så att alla i er  
förening kan vara med  
på alla aktiviteter ni gör

Kön Arbeta inkluderande  
och könsneutralt. Om kön 
behöver anges ska det gå 
att välja mellan minst tre 
olika kön

Fråga om varandras  
pronomen och namn, gör 
aktiviteter där personer 
kan vara med oavsett kön

Könsidentitet  
och könsuttryck

Arbeta normkritiskt. Låta 
alla definiera sig själva, 
sina namn och pronomen

Låt alla definiera sig själva, 
fråga varandra om namn 
och pronomen

Religion och annan  
trosuppfattning

Arrangera aktiviteter i 
lokaler utan koppling till 
religion eller annan  
trosuppfattning

Gör aktiviteter på platser 
där alla känner sig  
bekväma, t.ex. utomhus,  
på fritidsgårdar eller  
bygdegårdar

Sexuell läggning Arbeta normkritiskt och 
välja könsneutrala begrepp

Välj könsneutrala ord när 
ni pratar om relationer

Ålder Använda ett språk som 
alla förstår, utforma möten 
så alla barn och unga kan 
delta

Prata och skriv på ett sätt 
som alla kan förstå, oavsett 
ålder

Privatliv Planera och genomföra 
möten och aktiviteter på  
tider och platser där alla 
kan vara med

Ses när alla kan träffas och 
på platser som alla kan ta 
sig till

Socioekonomisk status Betala resor och logi för 
medlemmar, ha låga  
medlemsavgifter

Gör aktiviteter som betalas 
av förbundet, undvik  
aktiviteter som kostar pen-
gar för medlemmarna

5.1 Diskrimineringsområden och exempel på åtgärder
Diskriminering kan förekomma inom samtliga områden som ligger till grund för 
diskriminering. Därför är det viktigt att arbeta brett och förändra strukturer inifrån 
för att minska diskrimineringen inom samtliga områden. Nedan kommer en lista 
på diskrimineringsområden och möjliga åtgärder. Åtgärderna är lite olika  
beroende på om de riktar sig till förbundet eller föreningar.
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5.3 Kartläggning, undersökning och utvärdering
Förbundet Vi Unga strävar efter att göra en kartläggning minst vartannat år.  
Det ska undersökas hur mycket och vilken diskriminering som existerar inom  
förbundet och hur likabehandlingsarbetet går. Det är viktigt att samtliga  
diskrimineringsgrunder undersöks.

Utvärderingen görs utifrån resultaten från undersökningarna. Utifrån det  
kan resurser sedan fördelas. Utvärderingen kan även ligga till grund för  
verksamhetsberättelsen, som alltid ska ha en punkt för likabehandlingsarbete.  
Organisationens verksamhetsmål kan formuleras utifrån det vid nästa period.

5.4 Kunskap och kompetens
Förbundet Vi Unga satsar på att ta fram material för att öka kompetensen kring lik-
abehandling inom organisationen. Kunskapen och kompetensen kan sedan spridas 
och göras tillgänglig för föreningar och medlemmar. På så sätt kan  
likabehandlingsarbetet genomsyra alla nivåer i verksamheten.

5.5 Utbildning
Förbundet ansvarar för att ta fram utbildningar som syftar till att minska  
diskrimineringen inom både förbundet och i föreningarna. Vi uppmuntrar  
alla medlemmar och anställda att delta i dessa. Just nu finns det en utbildning  
i antirasism. Förbundet kommer at ta fram utbildningar inom andra områden 
utefter behov och intresse.

5.2 Information
Förbundet Vi Unga ansvarar för att sprida information till alla medlemmar  
och föreningar. Det kan både göras genom broschyrer, handböcker, utbildningar 
och under exempelvis nationella träffar. Förbundet ska berätta om visselblåsar-
funktionen och vem som ska kontaktas om någonting händer.
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5.7 Resurser
Förbundet Vi Unga ansvarar för att jobba kontinuerligt med likabehandlings- 
arbete. Hit hör att göra kartläggningar och undersökningar samt utvärdera dessa. 
Hit hör också att ta fram nya utbildningar och nytt material för att öka kunskapen 
och kompetensen inom verksamheten. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla 
resurser till föreningar. Det kan vara broschyrer, utbildningar och information. 

Föreningarna ska utifrån sina förutsättningar se till att alla i föreningen känner sig 
välkomna, behandlas jämlikt och med respekt. Det är positivt om medlemmarna 
deltar i utbildningar och använder sig av likabehandlingsmaterial som  
förbundet ger dem.

5.6 Visselblåsarfunktionen
Visselblåsarfunktionen är personer som jobbar med att finnas där om en själv  
eller någon annan utsätts för diskriminering. Det finns alltid minst två vissel- 
blåsare som väljs ut av styrelsen varje mandatperiod. De ska vara engagerade och 
ge stöd, information och vägledning till personer. Det är förbundsstyrelsen som 
ansvarar för att berätta vilka som är kontaktpersoner i visselblåsarfunktionen.  
Det ska framgå tydligt på både hemsidan, under läger och utbildningar vem som  
är en del av visselblåsarfunktionen.

När en medlem kontaktar någon ur visselblåsarfunktionen får hen anonymt  
berätta vad hen har utsatts för, upplevt eller sett någon annan erfara. Utifrån  
medlemmens berättelse får visselblåsarna inblick i medlemmens syn på en  
situation. Visselblåsarna kan sedan samla in mer information från andra som  
var närvarande vid händelsen för att få en djupare förståelse för vad som har  
hänt. Därefter kommer de lägga fram förslag på lösning och åtgärder till  
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om vad som ska göras.



6. Kontaktuppgifter
Om du blir utsatt för diskriminering eller upptäcker att någon annan behandlas 
orättvist, kontakta info@viunga.se så får du hjälp! Du kan kontakta info-mejlen 
själv, eller be om hjälp från en ledare, funktionär, vårdnadshavare, kompis eller 
annan person i din närhet. 

Du kan också kontakta Visselblåsarna, en ledare du litar på eller någon annan  
vuxen du känner.

Om du har förslag på utbildningar som borde tas fram kan du även skicka dem  
till info@viunga.se.
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