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Folke Bernadotteakademins  
uppförandekod 

 
Följande uppförandekod gäller för samtliga medarbetare på Folke Bernadotteakademin 

(FBA) – både sekunderad personal med internationella uppdrag samt medarbetare och 

praktikanter stationerade i Sverige. FBA är en statlig myndighet och samtliga 

medarbetare förväntas följa svensk lagstiftning, den statliga värdegrunden och 

tillämpliga villkorsavtal, vare sig de verkar i Sverige eller utomlands.  

Diskriminering 

Jag använder inte nedsättande uttryck om någon person eller grupp av personer i min 

omgivning. Jag diskriminerar ingen person oavsett kön, nationalitet, språk, hudfärg, 

etniskt eller socialt ursprung, ålder, status, religion, politisk eller annan åskådning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jag är medveten om att min yrkesroll såväl 

som min närvaro i vissa sammanhang kan innebära en maktposition i relation till min 

omgivning, och jag utnyttjar inte den relationen på ett otillbörligt sätt. Jag respekterar 

och följer internationell lag och deklarationen om mänskliga rättigheter.  

Trakasserier och övergrepp 

Jag är medveten om att alla former av trakasserier är förbjudna, liksom all sexuell 

kontakt med barn under 18 år. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur 

som kränker en annan person. Det inkluderar förnedrande kommentarer, skämt, förslag, 

blickar och bilder som är sexuellt anspelande och nedvärderande samt ovälkommen 

kroppsberöring och övergrepp. Jag är medveten om att det är den som blir utsatt som 

avgör om beteendet är ovälkommet. Jag är också medveten om att arbetsplatsen ska 

hållas fri från pornografi. Förutom affischering inkluderar detta även all elektronisk 

utrustning såsom datorer och mobiltelefoner för att ladda ner, titta på eller sprida 

pornografiskt material. Barnpornografi är i sammanhanget särskilt allvarligt. 

Köp av sexuella tjänster 

Jag är medveten om att all handel med sexuella tjänster och delaktighet i trafficking är 

förbjuden och straffbar enligt lag. Jag vistas inte på platser där sexuella tjänster erbjuds 

eller på sådana platser som FBA har förklarat som ”off limits”.  Jag köper inte sexuella 

tjänster för egen eller annans räkning eller byter till mig/tar emot sexuella tjänster som 

erbjuds mig.   

Förhållande och sexuella relationer 

Jag utnyttjar inte min ställning på ett otillbörligt sätt för att ge någon person fördelar 

som denne annars inte skulle ha haft, och agerar inte så att det kan uppfattas som att jag 

förväntar mig något i gentjänst. Jag inleder inte något förhållande eller sexuell relation 

med en person i beroendeställning till mig. Jag förstår att det kan skapa 

säkerhetsmässiga och socialt negativa konsekvenser för denna person, min egen person 

och min arbetsgivare, såväl under som efter relationen. Jag är medveten om att detta 

kan gälla även om personen inte är i beroendeställning till mig. Om en situation ändå 

skulle uppstå där ett förhållande som jag inlett, eller har intentioner att inleda, är med 
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någon som kan anses vara i beroendeställning till mig, ska närmsta chef informeras så 

att ev. åtgärder såsom omplacering kan vidtas. 

Korruption och organiserad brottslighet 

Med korruption avses missbruk av förtroendeställning för egen vinning, genom 

mottagande eller givande av mutor eller bestickning. Korruption inkluderar att genom 

erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka 

utfallet av ett beslut. Jag är aktsam och försiktig i fråga om gåvor och förmåner så att de 

inte påverkar min tjänsteutövning på ett otillbörligt sätt. Jag undviker aktivt alla 

kontakter med organiserad brottslighet i alla dess former, utöver de som absolut krävs 

för genomförandet av mitt arbete. Jag är observant på att organiserad brottslighet kan 

förekomma även i vardagssituationer, som t.ex. vid valutaväxling, bostadsval och 

handel.   

Alkohol och narkotika 

Jag dricker inte alkohol, brukar narkotika eller andra berusningsmedel i tjänsten. Under 

ansvarsfulla och restriktiva former kan undantag från alkoholförbudet göras i samband 

med middagar och representation i tjänsten. Under tid som kan betraktas som fritid 

under tjänsteresor är jag restriktiv med min alkoholkonsumtion. Jag framför inte fordon 

under påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel. Jag innehar och 

befattar mig inte med narkotikaklassade preparat, såvida detta inte ingår i mitt uppdrag 

som legitimerad sjukvårdspersonal. Om jag av medicinska skäl har behov av 

narkotikaklassade preparat skall detta styrkas med intyg från legitimerad läkare.  

Miljö 

Jag är medveten om mitt ansvar för miljön på den tjänsteort jag befinner mig. Jag 

strävar efter att minska och minimalisera min negativa miljöpåverkan och arbetar för en 

hållbar utveckling. 

Mandat och objektivitet 

Som sekunderad medarbetare följer jag insatsens mandat. Jag följer även de regler och 

uppförandekoder som gäller för den internationella organisation som jag verkar inom. 

Som medarbetare, både internt och sekunderad, är jag medveten om att objektivitet och 

opartiskhet är en grundförutsättning för att jag ska kunna genomföra mitt arbete på ett 

professionellt sätt. Det gäller både i handling, tal, skrift eller andra uttrycksmedel såväl 

i som utanför tjänsten. I användandet av sociala medier är jag medveten om att 

publicerad text och bild kan användas på ett sätt som inte avsetts. Jag är försiktig med 

vad jag publicerar för att inte äventyra organisationers eller personers arbete, anseende 

eller säkerhet.   

Försäkran 

Jag har tagit del av och förbinder mig att följa uppförandekoden under min tjänstgöring. 

Jag förbinder mig även att stödja mina kollegor på FBA att följa uppförandekoden. Jag 

är medveten om att jag representerar FBA och i internationella sammanhang även 

Sverige som nation, vilket innebär att jag alltid agerar ansvarsfullt och respektfullt i 

relation till min omgivning. Jag är införstådd med att brott mot uppförandekoden kan 

leda till att min tjänstgöring avbryts i förtid och att det kan äventyra min möjlighet för 

fortsatta uppdrag för FBA samt att det i vissa fall kan leda till åtal.  
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