
Policy mot diskriminering och kränkande särbehandling 

Omfattning 
Denna policy omfattar Restaurang 21 AB AB (nedan Torsgatan) och Myten AB (nedan Folkparken) 
och gäller således för samtliga medarbetare. 
 
Mål 
Torsgatan värnar om alla människors lika värde. Diskriminering och kränkande särbehandling är ett 
allvarligt hot mot medarbetares arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling i arbetet. 
Torsgatan/Folkparken tar avstånd från alla former av diskriminering inklusive trakasserier och 
kränkande särbehandling i olika former och tolererar inte att detta förekommer i vår verksamhet.  

Målet för Torsgatan/Folkparken är således att varken diskriminering eller kränkande särbehandling 
ska förekomma någonstans inom koncernen. 

Begreppsdefinition 
Med diskriminering avses de diskrimineringsgrunder beskrivna i diskrimineringslagen. Ingen anställd 
får diskrimineras p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
och uttryckssätt, ålder eller funktionshinder. 

Med kränkande särbehandling avses enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om kränkande 
särbehandling; AFS 1993:17 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. 

Konsekvenser 
Diskriminering och kränkande särbehandling medför allvarliga konsekvenser både för den enskilda 
medarbetaren och arbetsgruppen som visas bl. a. genom: 

Hos den enskilda medarbetaren: 

• Ökade svårigheter till samarbete 
• Hög stressnivå, låg stresstolerans med överreaktioner 
• Fysisk ohälsa, missbruksproblem 
• Psykiska reaktioner som försämrad självkänsla, ångest och depression 

Hos arbetsgruppen: 

• Minskad effektivitet och produktivitet 
• Ökade samarbetsproblem 
• Hög sjukfrånvaro, personalomsättning 
• Mindre problem förstoras upp 

Förebyggande och tidiga insatser har en avgörande betydelse för att komma tillrätta med 
diskriminering och kränkande särbehandling. 



Förebyggande insatser 
Exempel på insatser för att förebygga kränkande särbehandling: 

• Utforma rutiner för att säkerställa att de psykiska och sociala förhållandena inklusive 
personligt bemötande, arbetssituation och arbetsorganisation blir så bra som möjligt 

• Ge god introduktion till nyanställda och i övrigt klargöra vilka regler som gäller på 
arbetsplatsen 

• Genomföra regelbundna informations- och arbetsplatsträffar 
• Genomföra regelbundna medarbetarsamtal 
• Genomföra regelbundna medarbetarundersökningar 
• Ge alla anställda information om de förebyggande åtgärder som överenskommits mot 

kränkande särbehandling 

Åtgärder 
Vid tecken på/misstanke om diskriminering eller kränkande särbehandling har arbetsgivaren en 
skyldighet att utreda om detta förekommit. Konfidentiella samtal med berörda genomförs och 
därefter vidtas eventuella åtgärder. Den som drabbats kan även göra en anmälan till 
Diskrimineringsombudsmannen (DO).  

Verksamhetschefen fungerar som ett stöd för chefer vid såväl förebyggande arbete som vid 
hantering av fall kring diskriminering och kränkande särbehandling. 

 


