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Inledning

Lunds universitet, Ekonomihögskolan och Lundaekonomerna 
värnar om skyddet av mänsklig värdighet och frihet, männis-
kors lika värde och mänskliga rättigheter. Arbetet med att 
befrämja jämställdhet, likabehandling och mångfald på Eko-
nomihögskolan är en förutsättning för att uppnå en bättre ar-
bets- och undervisningsmiljö, för både anställda och studenter. 

Genom att integrera arbetet med jämställdhet, likabehandling 
och mångfald som en naturlig del av våra dagliga arbetsupp-
gifter kan vi skapa en attraktiv arbetsplats där alla kan trivas 
och utvecklas genom att vi ges samma förutsättningar för 
karriärsmöjligheter, personlig utveckling och studier. 

I enlighet med Lunds universitets värdegrund har Ekonomihög-
skolan och Lundaekonomerna 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 gällande vad man kan göra när en 

situation uppstår där någon känner sig kränkt.

Längst bak i dokumentet finns relevanta kontaktuppgifter och 
länkar.

Guiden är gemensamt framtagen av Ekonomihögskolan 
och Lundaekonomerna. 
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Diskriminering: 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. Både ak-
tiva handlingar och att låta bli att handla kan 
räknas som missgynnande behandling.

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.

Vad säger lagen?

Instruktion att diskriminera: om personer i 
ledande funktioner eller positioner uppmanar 
en person inom organisationen att missgynna 
någon annan.

Kränkande särbehandling: återkommande 
ogillande uttalanden eller negativt präglade 
handlingar som riktas mot enskilda personer 
och som kan leda till att personen ställs utan-
för gemenskapen. 

Trakasserier: behandling som på något sätt 
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

Repressalier: om någon straffas eller 
ges negativ särbehandling p.g.a. att 
personen i fråga har anmält förekomsten av 
diskriminering eller trakasserier.

De sju diskrimineringsgrunderna är:

•	 Kön 
•	 Etnisk tillhörighet
•	 Religion eller annan trosuppfattning
•	 Funktionsnedsättning
•	 Sexuell läggning
•	 Könsidentitet eller könsuttryck
•	 Ålder

Dessa är de sju diskrimineringsgrunder som 
diskrimineringslagen har identifierat. De 
täcker inte alla former av mobbning, psykiskt 
våld, social utsatthet, etc. utan talar bara om 
i vilka fall trakasseriernas art faktiskt bryter 
mot lagen. I de fall personer upplever sig som 
utsatta av andra anledningar än de som faller 
under lagens diskrimineringsgrunder kan de 
fortfarande få hjälp att ändra på situationen.

Definition av diskriminering, trakasserier 
och övrig kränkande särbehandling

Exempel i vardagen

Vardagliga exempel på konkreta handlingar som visar på respektlös-
het för den personliga integriteten och som, då de har att göra med 
diskrimineringsgrunderna, kan klassas som diskriminering eller 
kränkande särbehandling.

•	 Om någon behandlar dig annorlunda p.g.a din könstillhörighet.
•	 Om någon kallar dig för ”slampa”, ”slyna”, ”hora”, ”fitta”, ”fjolla”, ”mongo”, ”blatte” eller 

något annat nedsättande.
•	 Om någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk, homofobisk 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 på sociala medier, så som facebook, instagram 

eller twitter.
•	 Om du systematiskt blir förlöjligad eller osynliggjord.
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EXEMPEL
Emma och Carolina blir ofta utsatt för ver-
bala sexuella inviter från en av sina manliga 
kurskamrater och han ”råkar” ofta röra vid 
dem när de passerar varandra i korridoren. 
Emma är kränkt och är rädd att händelserna 
bara kommer att bli grövre med tiden. Hon 
tänker anmäla kurskamraten för sexuella 
trakasserier. Carolina tycker att killen är en 
idiot och hon säger flera gånger till honom 
att sluta, men hon tänker inte anmäla honom. 
Emma och Carolina väljer att hantera situatio-
nen på olika sätt men oavsett deras reaktion 
måste kurskamraten lära sig ett respektfullt 
beteende. 

Benjamin och Mary är två afroamerikan-
ska studenter från USA som läser i Lund. De 
engagerar sig i en av kårerna för att skaffa 
svenska vänner. På en av kårens fester har 
några etniska svenskar klätt ut sig till Jackson 
Five och bl.a. svärtat ansiktena. Benjamin är 
chockad kränkt över bristen på respekt för 
hans familjs historia och förvånad eftersom 
ett sådant beteende aldrig skulle accepteras 
på ett amerikanskt universitet. Han bestäm-
mer sig för att anmäla händelsen. Mary tycker 
att tilltaget är osmakligt men nöjer sig med 
att lämna kåren. En av de som klätt ut sig 
är Benjamin och Marys vän Johan. Han är 
överraskad över vännernas reaktioner och 

försöker förklara att han och de andra inte 
avsåg att kränka någon med sitt handlande. 
De tyckte bara att det var en kul grej. Ben-
jamin, Mary och Johan upplever händelsen 
olika. På kåren måste de tänka på att med 
ett allt mer mångkulturellt samhälle och med 
allt fler internationella studenter kommer det 
nya referensramar för vad som är ’humor’ 
och de måste hitta ett sätt att umgås där alla 
ska kunna ha kul tillsammans utan att man är 
respektlös mot någon.

Alla upplevelser sker inte ansikte mot ansikte. 
Många trakasserier försiggår istället på sociala 
media och de är lika allvarliga.

EXEMPEL
Ali är från Egypten och arbetar som lärare. 
Han är mer uppskattad av vissa studenter och 
mindre av andra. Vissa av studenterna som 
inte gillar Alis sätt att undervisa använder sig 
av anonymiteten på nätet för att trakassera 
honom. De elektroniska kursutvärderingarna 
innehåller personliga påhopp som inte har 
med Alis roll som lärare att göra. På Face-
book sprids rykten om att han har en annan 
värdegrund som arabisk och muslimsk man 
vilket gör att han försöker tvinga svenska 
studenter till sexuella förhållanden. På Twit-
ter hånar studenter honom för hans problem 
med att tala svenska. Ali mår dåligt men har 

Upplevelsen

Det är viktigt att påpeka att det inte är avsikten med handlingen 
som avgör ifall det är diskriminering eller ej. Istället är det hur den 
upplevs av den person som är utsatt för handlingen som avgör ifall det 
är diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier. Det är 
allas ansvar att tänka på hur vi beter oss respektfullt mot varandra.

svårt att få fram identiteten på de som trakas-
serar honom och därför kan han inte anmäla. 
Även om Ali inte kan anmäla så utsetts han 
för diskriminering och alla måste förstå att 
även det som skrivs på sociala media är en del 
av vår verklighet.

Vi bör alla fundera på vad vi kan göra för att 
stödja utsatta personer och för att skapa en 
studiemiljö där alla känner sig respekterade. 
Du som student eller anställd som kan vara 
tydlig med vad som är ett acceptabelt bete-
ende.

EXEMPEL
Karin sitter med sina kursare och pluggar, jar-
gongen är vanligtvis ”rå men hjärtlig” men på 
senare tid har hon 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 bögskämten 
friskt. Först när Karin talar om för sina kursare 
att de är respektlösa får hon höra att ”lite 
skämt får man faktiskt tåla”, men för Karin 
är det inte okej. Hon fortsätter säga ifrån och 
när allt fler av kurskamraterna förstår att de 
faktiskt ägnar sig åt diskriminering vare sig 
det var deras avsikt eller ej blir samtalstonen 
bättre. 

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.
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Risken ökar ifall …

Risken för kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier ökar om det finns en eller 
flera av följande företeelser:

•	 Svårigheter att kunna påverka sin situation
•	 För mycket stress eller för lite stimulans i arbetet
•	 Maktmissbruk i någon form
•	 Konkurrens eller avundsjuka som innebär överdriven bevakning av varandra

Signaler

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 studier sämre (ökad sjukfrånvaro)

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.

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 kränk-
ningar 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 Ekonomihögskolans studievägledare el-
ler studierektorer. Samtliga har tystnadsplikt 
och agerar enbart om du så önskar.

Du kan även kontakta din studentkår (Lunda-
ekonomerna), Studenthälsan eller studentom-
budet vid Lunds universitet. Du som är drab-
bad ha rätt att omedelbart få hjälp och stöd.

FORMELL ANMÄLAN
Om en informell anmälan anses vara otillräck-
lig kan en formell anmälan göras, förslagsvis 
av personen som känner sig utsatt. Den per-
son inom högskolan som får kännedom om 
att en student anser sig ha blivit utsatt för tra-
kasserier, diskriminering eller övrig kränkande 
särbehandling skall utreda omständigheterna 
kring de uppgivna trakasserierna och i före-
kommande fall vidta de åtgärder som krävs 
för att förhindra fortsatta trakasserier. 

En formell anmälan kan vara både skriftlig och 
muntlig och delges till Juridiska avdelningen, 
Lunds universitet.

Anmälan ska innehålla en redogörelse över 
vad som inträffat, namn på den eller de som 
är inblandade och vilken arbetsplats eller ut-
bildningsprogram som den eller dessa tillhör. 
Disciplinära åtgärder kan 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.

Vem har ansvar och vart vänder sig en 
student som vill anmäla?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbets-
miljön (där diskrimineringsgrunderna ingår). Det direkta ansvaret 
är delegerat till Ekonomihögskolans rektor och prefekter. Därutöver 
har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att 
medverka till en god studie- och arbetsmiljö.
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RÅD TILL DEN SOM UPPLEVT SIG UTSATT
Om du upplever att du är utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller 
trakasserier – dröj inte med att söka hjälp. Universitetet kommer att behandla dig 
med respekt. Det är ett bemötande som du har rätt till och som universitetet har en 
skyldighet att ge dig precis som det har en skyldighet att arbeta för en studie- och 
arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

RÅD TILL STUDIEVÄGLEDARE, STUDIEREKTORER OCH PREFEKTER
Det är viktigt för alla berörda att trakasserierna 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 händelseförloppet
•	 Ha 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 är 

delaktig i åtgärdsprocessen
•	 Konfidentiellt samtal med den som anser sig vara utsatt
•	 Konfidentiellt samtal med den som anses ha trakasserat
•	 Ifall parterna så önskar kan man samtala med dem tillsammans
•	 Ta alla anmälningar av detta slag på största allvar och vänta aldrig med att agera
•	 Finns hot och våld med i bilden, kontakta Lunds universitets säkerhetsavdelning
•	 Låt bägge parter berätta sin version om vad som hänt. Var noga med att visa 

respekt för bägge parter – men ta tydligt avstånd från kränkande beteende av 
olika slag

•	 Rådgivning till den utsatta/e innefattar förutom psykologiskt stöd även diskussion 
om aktiva åtgärder. Uppföljningssamtal med både den som utsatts och den som 
utsätter kan ske och rekommenderas

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

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