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Inledning

I enlighet med Lunds universitets och Lunds tekniska 
högskolas värdegrund värnar vi om skyddet av mänsklig 
värdighet och frihet, människors lika värde och mänsk-
liga rättigheter.

Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland an-
ställda och studenter bidrar till arbetsglädje och hög 
kvalitet i verksamheten.

Vår organisation präglas av en kontinuerlig utveckling 
för en god arbetsmiljö där alla anställda och studenter 
ska ha de bästa förutsättningar att utvecklas.

Alla möten mellan anställda och studenter liksom alla 
kontakter med omvärlden ska präglas av respekt och 
hederlighet.

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet, internationell 
samverkan och ett kritiskt förhållningssätt som bidrar till 
en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
Lunds universitet och därmed LTH har nolltolerans mot 
diskriminering och övrig kränkande särbehandling.

Syftet med detta dokument är att:
•	 Informera om vad diskriminering, trakasserier och 

övrig kränkande särbehandling är.
•	 Ge stöd och vägledning när en situation uppstår där 

någon känner sig kränkt.   

Sist i dokumentet finns relevanta kontaktuppgifter och 
länkar.
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De sju diskrimineringsgrunderna

•	 Kön	–	att	någon	är	kvinna	eller	man
•	 Könsöverskridande	identitet
•	 Etnisk	tillhörighet
•	 Funktionshinder	
•	 Sexuell	läggning	
•	 Ålder
•	 Religion	eller	annan	trosuppfattning

Diskriminering, trakasserier och övrig 
kränkande särbehandling

Diskriminering	är	när	en	enskild	person	be-
handlas	 sämre	än	någon	annan	behandlas,	
har	 behandlats	 eller	 skulle	 behandlats	 i	 en	
jämförbar	 situation	 och	 som	 har	 samband	
med	 de	 lagstadgade	 diskrimineringsgrun-
derna.

direkt diskriminering: att	någon	missgyn-
nas	 genom	att	 behandlas	 sämre	 än	någon	
annan	behandlas,	har	behandlats	eller	skulle	
behandlats	i	en	jämförbar	situation.

indirekt diskriminering: att	någon	individ	
eller	grupp	missgynnas	genom	tillämpning	av	
en	bestämmelse,	ett	kriterium	eller	ett	förfa-
ringssätt	som	framstår	som	neutralt.	

strukturell diskriminering: att	vissa	regler,	
normer,	rutiner,	förhållningssätt	och	beteende	
som	förekommer	i	organisationer	och	andra	
samhällsstrukturer	systematiskt	diskriminerar	
vissa	grupper	av	människor.

kränkande särbehandling:	 återkom-
mande	klandervärda	eller	negativt	präglade	
handlingar	som	riktas	mot	enskilda	medarbe-

tare	och	som	kan	leda	till	att	medarbetaren	
ställs	utanför	arbetsplatsens	gemenskap.	Till	
begreppet	hör	bl	a	de	företeelser	som	även	
kallas	för	mobbning,	psykisk	våld,	social	ut-
stötning	och	trakasserier.

trakasserier:	att	uppträda	på	ett	sätt	som	
kränker	 en	persons	 värdighet	 och	 som	har	
samband	 med	 de	 lagstadgade	 diskrimine-
ringsgrunderna.	Till	skillnad	från	kränkande	
särbehandling	kan	trakasserier	begränsa	sig	
till	en	enstaka	händelse.

sexuella trakasserier: ett	uppträdande	av	
sexuell	natur	som	kränker	en	persons	värdig-
het.

könsrelaterande trakasserier:	 är	 hand-
lingar	som	har	att	göra	med	kön	och	inte	sex.	

Det är förbjudet att utsätta någon som har 
anmält diskriminering för repressalier. Det är 
också förbjudet att straffa någon för att hon 
eller han har medverkat i en utredning om 
diskriminering.
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Illustration: Nina Hemmingsson

Exempel

•	 Om	en	lärare	behandlar	dig	annorlunda	
pga	exempelvis	kön

•	 Om	någon	kallar	dig	för	”slampa”,	”sly-
na”	 ”hora”,	 ”fitta”,	 ”fjolla”,	 ”mongo”,	
”blatte”	eller	något	annat	nedsättande	
som	har	 att	 göra	med	diskriminerings-
grunderna

•	 Om	någon	sätter	upp	bilder,	märken	el-
ler	symboler	med	rasistisk,	homofob	eller	
sexistisk	innebörd	eller	budskap

•	 Om	någon	nedvärderar	dig	som	har	en	
funktionsnedsättning

•	 Om	någon	 tafsar	på	dig	eller	på	annat	
sätt	utsätter	dig	för	ovälkomna	sexuella	
anspelningar

•	 Om	någon	skriver	nedvärderande	om	dig	
som	 student	 eller	 anställd	 inom	 LU	 på	

sociala	medier,	typ	facebook,	instagram,	
twitter

•	 Om	någon	 systematiskt	 förlöjligar	 eller	
osynliggör	en	student	eller	anställd	inom	
LU

Det	 är	 när	 en	personkonflikt	övergår	 i	 res-
pektlöshet	 för	 den	 personliga	 integriteten	
som	kränkande	särbehandling	är	ett	faktum.		
Det	kan	röra	sig	om	osynliggörande,	utfrys-
ning,	 förtal,	undanhållande	av	 information,	
förolämpningar,	omotiverat	 fråntagande	av	
arbetsuppgifter	eller	saboterande	av	arbete	
eller	studier.	

Det	är	alltid	den	person	som	anser	sig	vara	
utsatt	som	avgör	vad	som	är	kränkande.	Det	
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innebär	dock	 inte	alltid	att	 förekomsten	av	
en	kränkning	utgör	diskriminering,	kränkande	
särbehandling	eller	trakasserier.

För	tydlighetens	skull	bör	nämnas	att	tillfälliga	
meningsskiljaktigheter,	 konflikter	 och	 pro-
blem	i	samarbetsrelationer	vanligtvis	bör	ses	
som	normala	företeelser	och	löses	förslagsvis	
med	samtal	och	respekt	för	andras	rätt	till	sin	
uppfattning.

exempel
anna	går	på	en	mansdominerad	utbildning	
och	blir	 ofta	utsatt	 för	 framför	 allt	 verbala	
sexuella	trakasserier	från	en	av	sina	manliga	
kurskamrater.	 Kurskamraten	 ”råkar”	 ofta	
röra	 vid	 henne	 när	 de	 passerar	 varandra.	
Anna	känner	sig	illa	till	mods	och	pratar	med	
kursledaren	–	som	tycker	att	hon	inte	ska	vara	
så	känslig,	din	kurskamrat	är	kanske	förtjust	
i	dig?

kalle sitter	med	sina	kursare	och	pluggar,	jar-
gongen	är	vanligtvis	”rå	men	hjärtlig”	men	på	
senare	tid	har	han	märkt	att	skämten	har	blivit	
grövre	än	vanligt.	För	en	tid	sedan	började	
Per,	 som	 identifierar	 sig	 som	homosexuell,	
plugga	inom	programmet	och	nu	haglar	bög-
skämten	friskt.	När	Kalle	 försöker	 tala	med	
sina	kursare	får	han	höra	att	”lite	skämt	får	
man	faktiskt	tåla”.

eva	flyttar	till	Lund	för	att	läsa	på	LTH.	Redan	
under	nollningen	utsätts	hon	för	sexuella	när-
manden	och	förslag	från	manliga	studenter.	
Det	sker	främst	vid	olika	fester,	men	även	vid	
andra	arrangemang	på	skolan.	Ibland	handlar	
det	om	direkta	närmande,	som	t	ex	försök	till	
kramar	och	kyssar	från	någon	man	bara	pra-
tar	med,	men	också	förslag	som	t	ex	”följ	med	
mig	hem	efter	 festen	så	ska	vi	ha	 lite	kul”.	
Eva	upplever	det	som	obehagligt	att	behöva	
”värja”	sig	och	vara	på	sin	vakt	och	märker	

också	att	det	inte	är	accepterat	att	säga	nej.	
Efteråt	blir	hon	utfryst	av	dessa	manliga	stu-
denter	och	får	höra	direkt	från	dem	att	hon	
uppträder	 ojust.	 Flera	 av	 hennes	 kvinnliga	
kurskamrater	utsätts	också	 för	 samma	sak,	
men	menar	att	man	”får	 tåla	 lite”	eller	att	
”så	här	är	det	och	inget	att	bry	sig	om”.	Hon	
slutar	så	småningom	att	gå	på	fester	på	sko-
lan,	känner	sig	utanför	och	ensam	eftersom	
hon	ännu	inte	har	några	vänner	utanför	LTH.	
Eva	tycker	inte	att	hon	passar	in	på	LTH	och	
funderar	på	att	sluta	efter	första	året	trots	att	
hon	trivs	med	utbildningen.	Hon	tar	kontakt	
med	studievägledare	och	kurator	och	får	för	
första	gången	på	LTH	stöd	i	att	hon	utsatts	
för	 sexuella	 trakasserier	och	att	det	 inte	är	
någonting	man	måste	acceptera	för	att	man	
studerar	på	LTH.	Hon	får	också	veta	att	hon	
kan	anmäla	dessa	trakasserier,	både	enligt	LUs	
likabehandlingspolicy	eller	enligt	diskrimine-
ringslagen,	men	vill	 inte	göra	det	eftersom	
hon	är	rädd	att	då	bli	ännu	mer	utsatt.
	

Ovanstående	är	 exempel	på	när	 vi	 alla	bör	
fundera	på	vad	VI	kan	göra	för	att	stödja	ut-
satta	personer.	Det	kan	vara	Du	som	student	
eller	Du	som	anställd	som	bör	vara	tydlig	med	
att	ingen	ska	vara	ensam	i	dessa	eller	likande	
situationer.	Givetvis	finns		LTHs	ansvariga	för	
denna	typ	av	frågor	också	som	stöd	i	dessa	
och	liknande	situationer.
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Tänk på att

Risken	för	kränkande	särbehandling,	diskrimi-
nering	och	trakasserier	ökar	om	det	finns	en	
eller	flera	av	följande	företeelser:	
•	 Svårigheter	att	kunna	påverka	sin	situa-

tion
•	 För	mycket	stress	eller	för	lite	stimulans	

i	arbetet
•	 Maktmissbruk	i	någon	form
•	 Konkurrens	eller	avundsjuka	som	innebär	

överdriven	bevakning	av	varandra

Var	uppmärksam	på	 följande	 signaler,	 som	
skulle	kunna	vara	ett	tecken	på	förekomst	av	
kränkande	särbehandling,	diskriminering	och	
trakasserier
•	 Upprepade	klagomål	på	en	individ	eller	

en	arbetssituation	(söker	syndabockar)
•	 Någon	verkar	stå	utanför	gemenskapen
•	 Någon	ökar	sin	frånvaro,	sköter	sina	stu-

dier	sämre	(ökad	sjukfrånvaro)

Vem har ansvar?

Rektor	vid	Lunds	universitet	har	det	övergri-
pande	ansvaret	för	arbetsmiljön	(där	diskrimi-
neringsgrunderna	ingår).	Det	direkta	ansvaret	
är	delegerat	till	dekaner	och	prefekter	samt	
övriga	chefer,	arbetsledare	och	i	vissa	fall,	som	
på	LTH,	utbildningsnämndsordförande.

Därutöver	har	alla	anställda	och	studenter	vid	
Lunds	universitet	ett	ansvar	att	medverka	till	
en	god	studie-	och	arbetsmiljö.
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När en student har upplevt sig utsatt

När	 en	 student	 har	 upplevt	 sig	 utsatt	 för	
diskriminering,	kränkningar,	kränkande	sär-
behandling	 eller	 trakasserier	 är	 det	 viktigt	
att	 alla	 vet	 hur	 vi	 ska	 gå	 tillväga	 och	 vilka	
anställda	 som	studenten	kan	vända	 sig	 till.	
Om	det	ska	göras	en	 informell	eller	formell	
anmälan	 av	 ärendet	 bör	 bedömas	 från	 fall	
till	 fall.	Det	viktiga	är	att	 få	det	ovälkomna	
beteendet	att	upphöra.

viktigt!	Det	är	enbart	den	utsatta	personen	
som	kan	avgöra	om	en	kränkning	och	eller	
trakasserier	har	skett	eller	inte.	Personen	ska	
dock	kunna	peka	på	vad	som	orsakat	känslan	
av	kränkningar	och/eller	trakasserier.	
	
informell ärendehantering
Du	som	känner	dig	utsatt	har	 rätt	att	 söka	
råd,	 stöd	 och	 vägledning	 när	 det	 gäller	
diskriminering,	 trakasserier	 och	 kränkande	
särbehandling	utan	att	du	behöver	göra	en	
formell	anmälan.	Du	är	välkommen	att	kon-
takta	 LTHs	 kuratorer,	 studievägledare	 eller	
kontaktperson	 för	 likabehandlingsfrågor.	
Samtliga	har	tystnadsplikt	och	agerar	enbart	
om	du	så	önskar.

Du	kan	även	kontakta	din	studentkår	(TLTH),	
Studenthälsan	eller	studentombudspersonen	
på	Lunds	universitet.	Du	som	är	drabbad	har	
rätt	att	omedelbart	få	hjälp	och	stöd.	Du	kan	
själv	 avgöra	 vilket	 stöd	 du	 behöver	 och	 av	
vem.

formell anmälan
Om	en	informell	anmälan	anses	vara	otillräck-
lig	kan	en	formell	anmälan	göras,	förslagsvis	
av	personen	 som	känner	 sig	utsatt	eller	av	
berörd	nämndordförande.	Den	person	inom	
högskolan	som	får	kännedom	om	att	en	stu-

dent	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	trakasserier,	
diskriminering	eller	övrig	 kränkande	 särbe-
handling	skall	utreda	omständigheterna	kring	
de	uppgivna	 trakasserierna	och	 i	 förekom-
mande	 fall	 vidta	de	åtgärder	 som	krävs	 för	
att	förhindra	fortsatta	trakasserier.	En	formell	
anmälan	kan	vara	både	skriftlig	och	muntlig	
och	delges	till	juristerna	på	Sektion	Lednings-
stöd,	Juridiska	avdelningen,	Lunds	universitet.	
Den	 anmälan	 ska	 innehålla	 en	 redogörelse	
över	vad	som	inträffat,	namn	på	den	eller	de	
som	utpekas	och	vilken	arbetsplats	eller	ut-
bildningsprogram	som	den	eller	dessa	tillhör.	
Disciplinära	åtgärder	får	vidtas	mot	studenter	
som	utsätter	en	annan	student	eller	anställd	
vid	högskolan	för	de	trakasserier	eller	sexuella	
trakasserier	som	avses	i	diskrimineringslagen.	
Åtgärderna	 får	 inte	 vidtas	 senare	än	 två	år	
efter	att	förseelsen	har	skett.	

Personer	som	ska	informeras	vid	anmälan:
•	 Den	eller	de	personer	som	anmälts
•	 Den	person	som	utsatts
•	 Berörd	utbildningsnämndsordförande	och	

prefekt
•	 TLTH	eller	annan	berörd	studentkår

Om	det	gäller	student	–	lärare	ska	du	som	blir	
kontaktad	informera	aktuell	prefekt

Om	det	gäller	student	–	student	ska	du	som	
blir	kontaktad	informera	aktuell	nämndord-
förande
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Råd till den som upplevt sig utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller övrig 
kränkande särbehandling

OM	du	upplever	att	du	är	utsatt	för	diskrimi-
nering,	kränkande	särbehandling	eller	trakas-
serier	–	dröj	inte	med	att	söka	hjälp.	Du	har	
rätt	att	bli	behandlad	med	respekt.	

Universitetet	har	en	skyldighet	att	arbeta	för	
en	studie-	och	arbetsmiljö	fri	från	diskrimine-
ring,	trakasserier	och	kränkande	särbehand-
ling.
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Råd till den som blir kontaktad

Den	som	anmälan	riktar	sig	emot	ska	upplysas	
om	anklagelserna	 så	att	 vederbörande	kan	
bemöta	dessa.

Trakasserier	är	ett	av	de	känsligaste	proble-
men	som	kan	uppstå	på	en	arbetsplats	eller	
i	en	studiemiljö.	

Om	du	som	blir	kontaktad	behöver	stöd	och	
råd	kan	du	vända	dig	till	LTHs	kuratorer	eller	
LTHs	likabehandlingssamordnare.

Det	 är	 viktigt	 för	 alla	 berörda	 att	 trakas-
serierna	upphör	så	snabbt	och	smidigt	som	
möjligt.	Till	exempel	rekommenderas:		
•	 Vänta	inte	-	börja	på	en	gång	-	och	utgå	

från	den	kränktes	upplevelse	
•	 Samtala	 först	 med/lyssna	 på	 den	 som	

känner	sig	drabbad	
•	 Dokumentera	huvuddragen	 i	händelse-

förloppet	
•	 Ha	en	objektiv	och	problemlösande	håll-

ning	
•	 Förneka	 inte	 eller	 dölj	 att	 ett	 problem	

finns	
•	 Ge	stöd	åt	den	utsatte	och	erbjud	stöd-

kontakt	
•	 Skuldbelägg	och	döm	inte	
•	 Låt	inte	mångas	ord	bli	lag	eller	rådande	
•	 Ta	situationen	på	allvar	och	visa	respekt	

så	att	den	som	känner	sig	kränkt	är	del-
aktig	i	åtgärdsprocessen	

•	 Konfidentiellt	samtal	med	den	som	anser	
sig	vara	utsatt

•	 Konfidentiellt	samtal	med	den	som	anses	
ha	trakasserat

•	 Samtal	med	båda	parter	tillsammans
•	 Översyn	av	stöd	och	hjälpåtgärder	

Om	det	bedöms	som	tillräckligt	med	tanke	på	
omständigheterna	och	den	kränktes	önskemål	
rekommenderas	en	informell	handläggning.	

•	 Ta	alla	anmälningar	av	detta	slag	på	störs-
ta	allvar	och	vänta	aldrig	med	att	agera

•	 Finns	hot	och	våld	med	i	bilden,	kontakta	
Lunds	universitets	säkerhetsavdelning

•	 Kontakta	LTHs	kuratorer	eller	kontaktper-
son	för	likabehandlingsfrågor	för	stöd	och	
råd

•	 Låt	bägge	parter	berätta	sin	version	om	
vad	som	hänt.	Var	noga	med	att	visa	re-
spekt	för	bägge	parter	–	men	ta	tydligt	
avstånd	från	kränkande	beteende	av	olika	
slag

•	 Rådgivning	 till	 den	utsatta/e	 innefattar	
förutom	psykologiskt	 stöd	även	diskus-
sion	 om	 aktiva	 åtgärder.	 Uppföljnings-
samtal	med	både	den	 som	utsatts	och	
den	 som	 utsätter	 kan	 ske	 och	 rekom-
menderas

•	 Om	en	informell	handläggning	inte	hjäl-
per	eller	om	de	kränkande	handlingarna	
är	av	allvarligare	karaktär	krävs	en	formell	
anmälan.		Det	ansvaret	ligger	på	berörd	
nämndordförande

•	 Välj	det	formella	förfarandet	om	det	finns	
en	anmälan	(muntlig	eller	skriftlig)	eller	
om	ett	informellt	förfarande	bedöms	som	
otillräckligt	
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Kontaktinformation och länkar

lth kuratorer
ulla Bergman,	046-222	37	14

elisabet hemmingsson,	046-222	71	93

emma hammarlund,	046-222	72	47

www.student.lth.se/stod_i_studierna/kura-
torer_lth/

lths kontaktperson för 
likaBehandlingsfrågor
Bodil ryderheim,	0705-22	31	43
bodil.ryderheim@kansli.lth.se

lths studievägledare
www.student.lth.se/studievagledning/ 

teknologerna, lth (tlth)
Vice	Kårordförande,	ansvarar	för	studiesociala	
och	utbildningspolitiska	frågor
046-540	89	25
vkos@tlth.se

studenthälsan
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-
och-stod/studenthalsan 

studentomBudet vid lunds 
universitets studentkårer
Sandgatan	2	(AF-borgen),	4:e	vån
Petra	Holst	(Studentombud)
studentombud@lus.lu.se	

information om lths 
likaBehandlingsarBete
www.lth.se/omlth/jamstalldhet/lika_villkor_
fr_studenter/?L=nbvepfivxk 



lunds tekniska högskola
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221 00 lund

tel 046-222 00 00

www.lth.se
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