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Jämställdhetspolicy  
	  

Frilans  Finans  jämställdhetspolicy  gäller  för  alla  egenanställda.  Jämställdhetspolicyn  bygger  
på  tre  nyckelord:  möjliggörande,  vara  ett  gott  föredöme  och  ansvarstagande.    

Möjliggörande  
Sverige  har  en  könsuppdelad  arbetsmarknad.  Nio  av  tio  arbetstagare  har  ett  arbete  med  
ojämn  könsfördelning.  Kvinnor  och  män  arbetar  med  olika  saker,  i  olika  sektorer  och  på  olika  
positioner.  Det  får  både  ekonomiska  och  hälsomässiga  konsekvenser.  I  Sverige  skulle  drygt  
50  procent  av  alla  som  arbetar  behöva  byta  yrke  för  att  yrkessegregeringen  skulle  försvinna.  

Frilans  Finans  möjliggör  att  du  som  egenanställd  kan  pröva  nya  yrken,  positioner,  
arbetsplatser  och  branscher  vilket  kan  leda  till  en  jämställdare  arbetsmarknad.  Alla  vinner  på  
en  jämställd  arbetsmarknad.  

Vara  ett  gott  föredöme  
För  Frilans  Finans  är  det  viktigt  att  både  män  och  kvinnor  behandlas  med  respekt.  Du  som  
egenanställd  ska  alltid  agera  och  uppträda  med  ett  gott  föredöme  när  det  gäller  jämställdhet.  

Ingen  som  arbetar  ska  utsättas  för  kränkningar  på  grund  av  kön,  trakasserier  eller  sexuella  
trakasserier.  Om  du  trots  allt  blir  utsatt  så  kontakta  Frilans  Finans  skyndsamt  så  att  företaget  
direkt  kan  vidta  åtgärder.  

Ansvarstagstagande  
Frilans  finans  har  ett  ansvar  för  att  bedriva  ett  jämställdhetsarbete  som  uppfyller  lagen.  Du  
som  egenanställd  har  ett  ansvar  att  följa  diskrimineringslagen  och  Frilans  Finans  olika  
policydokument.  

Frilans  Finans  arbetar  aktivt  med  att:  
•   samtliga  egenanställda  ska  känna  till  Frilans  Finans  jämställdhetspolicys  innehåll  

genom  att  den  finns  tillgänglig  på  dem  egenanställdas  konto.    
•   ha  förteckning  över  vilka  branscher  och  yrken  som  är  mansdominerade  och  

kvinnodominerade  på  dem  egenanställdas  konto.  
•   erbjuda  en  kortare  föreläsning  på  weben  om  jämställdhet.  

  

Om  du  har  frågor  om  jämställdhet  eller  behöver  göra  en  anmälan  så  kontakta  Christoffer  
Thell,  mejl:  christoffer.thell@frilansfinans.se  eller  mobil:  076-001  26  97.  
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Skillnaden  mellan  begreppen”  jämställdhet”  och  ”jämlikhet”?  

Jämställdhet  
Ett  begrepp  som  betonar  relationen  mellan  kvinnor  och  män  och  att  alla,  oavsett  kön,  ska  ha  
samma  rättigheter,  skyldigheter  och  möjligheter  inom  alla  väsentliga  områden  i  livet.    

Jämlikhet  
Alla  människor  har  lika  värde  oberoende  av  kön,  nationalitet,  etniskt  ursprung,  social  
bakgrund,  religion,  funktionsnedsättning,  sexuell  läggning,  ålder  m.m.  

  

  

  


