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STÖD VID ÅTGÄRDER VID FALL AV DISKRIMINERING, 
BRISTANDE LIKABEHANDLING OCH TRAKASSERIER 
 
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 uppgift att svara för att åtgärder snabbt sätts in vid kränkande 
särbehandling. Arbetsledningen ska också se till att långsiktigt planera verksamheten på ett 
sådant sätt att särbehandling, mobbning och destruktiva konflikter förebyggs. 
 
Anställd vid institutionen, som inom ramen för sitt arbete får information om eller annars 
uppmärksammar att en student eller anställd kan ha utsatts för kränkande särbehandling och 
trakasserier, bör i första hand vidarebefordra uppgiften till prefekten. Den anställde har också 
möjlighet att vända sig till Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus. 
 
Student eller anställd vid institutionen 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. 
 
 
I den allmänna diskussionen kring lämpliga åtgärder vid kränkande särbehandling 
brukar följande framhållas: 

• Vänta inte – börja på en gång – och utgå från den kränktes upplevelse  
• Samtala först med/lyssna på den som känner sig drabbad 
• Lova stor diskretion, men förklara också att det t.ex. av legala skäl kan vara så att viss 

information måste föras vidare 
• Dokumentera huvuddragen i händelseförloppet 
• Inta en objektiv och problemlösande hållning 
• Förneka inte eller dölj att ett problem finns 
• Ge stöd åt den utsatte och erbjud stödkontakt 
• 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 blir delaktig 

i åtgärdsprocessen 
• För att undvika ryktesspridning, försök hålla informationen inom en liten krets – 

informera den som känner sig kränkt om vilka som kommer att får tillgång till den 
information som lämnats 

• Ge chef/arbetsledare möjlighet till regelbunden handledning och stöd 
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Diskrimineringsgrunder  
Diskriminering innebär att man som enskild individ behandlas sämre än någon annan individ i 
jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 
Det finns olika fall av diskriminering: 
 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 
om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder,  

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, 
ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma 
att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 
uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 
funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,  

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder,  

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,  

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett 
sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller 
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som 
gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

 
 
Olika former av trakasserier 
Att trakassera någon innebär ofta att medvetet och avsiktligt utsätta någon för fortlöpande 
obehag. Det sker dock åtskilligt på våra arbetsplatser som enligt jämställdhetslagen ska 
räknas som trakasserier, men där den som utför handlingen inte alls har en medveten avsikt 
att trakassera utan bara ”vill vara trevlig”, kanske söker kontakt. Om den som utsätts för 
handlingen känner sig, eller har anledning att känna sig, kränkt är det ändå 
trakasserier. Det är också den som anser sig vara kränkt, som i hög grad avgör om 
vidare åtgärder ska vidtas. Vad som är trakasserier är alltså subjektivt. 
 
Både kvinnor och män kan trakassera och trakasseras, men det är mest vanligt att kvinnor 
trakasseras av män. Det beror framförallt på att män oftare än kvinnor är i maktposition.  
 
Könskränkningar innefattar två slags handlingar:  
1) handlingar som är ovälkomna och grundade på kön (könsrelaterade trakasserier).  
2) handlingar som är ovälkomna och av sexuell natur (sexuella trakasserier).  
 
Könsrelaterade trakasserier kan vara:  

• att handlingar och yttranden ignoreras  
• att bli utfrusen  
• att bli osynliggjord  
• att bli förlöjligad  
• att undanhållas information  
• att motarbetas i arbete, studier eller forskningsarbete  
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Sexuella trakasserier kan vara:  

• kommentarer med sexuell innebörd  
• sexuella skämt  
• fysisk beröring  
• irrelevanta kommentarer om utseende och privatliv  
• förfrågan (krav) på sexuella tjänster i utbyte mot belöning  
• uttalad fråga om sexuellt umgänge och påföljande repressalier  

 
Känslomässiga/psykiska övergrepp som också kan vara trakasserier:  

• nedsättande kommentarer  
• ständig kritik  
• skuldbeläggning 
• uteslutande  

 
 
Likabehandling av studenter 
Lunds universitets gällande policy avseende likabehandling av studenter 2006-2010 anger 
övergripande mål och prioriterade insatsområden för att främja likabehandlingen av 
studenter. Dessa mål konkretiseras i årliga likabehandlingsplaner med tidsplanerade 
åtgärdsförslag för varje område och berörda arbetsenheter, som även får ansvar för att målen 
uppnås. 
 
Lagstiftningen om likabehandling av studenter bygger på förutsättningen att en persons 
könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning 
eller funktionshinder generellt sett inte kan antas påverka dennas förmåga att utbilda sig.  
 
De övergripande målen för Lunds universitet är att mot bakgrund av lagstiftningen på 
området verka för att aktivt främja studenters lika rättigheter oberoende av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan tros- uppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder 
samt förebygga och motverka trakasserier. Detta arbete förutsätter att det finns en god 
kännedom, eller tillgång till information, om lagstiftningen bland såväl studenter som 
anställda vid universitetet. 
 
 
Stödfunktioner  
Företrädare för studenthälsan, företagshälsovården, studentkårer, studentombud, 
doktorandombud, fackföreningar, studentprästerna, kontaktpersoner samt avdelningar med 
specialistkompetens har viktiga roller för att förebygga trakasserier och ge stöd och hjälp åt 
studenter och anställda som utsatts för kränkning. Ansvariga personer inom dessa 
organisationer har tystnadsplikt, ska vara lätta att nå och ha god kunskap om universitetets 
förebyggande arbete mot diskriminering.  
 
En särskild åtgärdsgrupp har skapats vid Lunds universitet, med representanter från olika 
fakulteter, sektionen Personal och Lunds doktorandkår. Åtgärdsgruppen bistår med råd och 
stöd samt medverkar vid seminarier och utbildningar i syfte att motverka förekomst av 
sexuella trakasserier och andra former av könskränkningar. För mer information se: 
http://www5.lu.se/o.o.i.s/589 
 
Gruppen nås via sektionen Personal, tel. 046-222 94 71.  
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Kontaktuppgifter till stödfunktioner 
 

Organisation Kontaktuppgifter Internet 
Samhällsvetenskaplig
a fakulteten 

Ann-Katrin Bäcklund 
Dekan 
Tel: 046-222 71 04; 046-222 93 52 
Ann-Katrin.backlund@keg.lu.se 

http://www4.lu.se/o.o.i.s/3767 

Rektorsämbetets 
kansli 

Susanne Kristensson  
Förvaltningschef 
Tel: 046222 70 02; Tel: 070-253 47 47 
Susanne.Kristensson@rektor.lu.se 

http://www.lu.se/om-
universitetet/ledning-och-
organisation/universitetsledningen/
forvaltningschef-susanne-
kristensson 

Studentombudet Studentombudet vid Lunds Universitets 
Studentkårer 
ombud@studentombudet.se 

http://studentombudet.se/ 

Företagshälsovården Besöksadress: Tornavägen 9A, 223 63 
LUND  
Tel: 046-222 32 80 

http://www5.lu.se/anstaelld/min-
anstaellning/foeretagshaelsovaarde
n 

Studenthälsan Studenthälsan rådgivning: 046-222 43 77 http://www.lu.se/studera/livet-
som-student/service-och-
stod/studenthalsan 

Samhällsvetarkåren  http://samvetet.org/ 
Studentprästerna Jan Kjellström 

Studentpräst 
Tel: 070-558 77 68  
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se  

http://studentprasterna.wordpress.
com/ 

 
 


