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ÅTGÄRDSORDNING – DISKRIMINERING, 
LIKABEHANDLING OCH TRAKASSERIER - STUDENTER 
 

Det är arbetsledningen, det vill säga prefekten eller motsvarande, som har ansvar att 
förebygga och förhindra att någon medarbetare eller student utsätts för diskriminering, 
bristande likabehandling och olika former av trakasserier. 
 
Det är arbetsledningens och studierektors uppgift att svara för att åtgärder snabbt sätts in vid 
kränkande särbehandling. Arbetsledningen och studierektors ska också se till att långsiktigt 
planera verksamheten på ett sådant sätt att särbehandling, mobbning och destruktiva 
konflikter förebyggs. 
 
En student som anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling och trakasserier bör i 
första hand vända sig till prefekten.  

 Prefekten, som har ansvar för att förebygga och förhindra att någon medarbetare 
eller student utsätts för kränkande särbehandling och trakasserier, ska skyndsamt 
utreda omständigheterna och bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan 
hanteras på institutionen eller om det ska föras vidare.  

 Prefekten ska i det senare fallet kontakta chefen för rektorsämbetets kansli.  
 Den som är utsatt för kränkande särbehandling och trakasserier ska få erforderligt 

stöd, varför prefekten bör överväga om det finns anledning att engagera 
Företagshälsovården eller Studenthälsan.  

 Prefekten ska också bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas vid institutionen för 
att förhindra fortsatta trakasserier. Vidare ska den som anmälan riktar sig emot 
upplysas om anklagelserna så att vederbörande kan bemöta dessa. 

 
Om prefekten är den som kränker bör studenten vända sig till Samhällsvetenskapliga 
fakultetens dekanus. Det är också möjligt att vända sig till Studenthälsan. 
 
Student som anser sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling och trakasserier kan också 
välja att vända sig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma var 
ärendet fortsatt ska handläggas och vilka åtgärder som ska vidtas. 
 
Var ska jag vända mig om jag har frågor kring jämställdhet och likabehandling? 
Institutionen för kulturgeografiska och ekonomisk geografi – Jämställdhets och 
likabehandlingsgrupp  
 
Övriga kontaktpersoner:  
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Alexander Lindgren personalhandläggare på fakulteten. 
(se: http://www.sam.lu.se/o.o.i.s/3143 ) 
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