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1. Inledning 

Planen för lika rättigheter och möjligheter omfattar numera de tre planerna 
Likabehandlingsplanen, Planen för breddad rekrytering och Planen för tillgänglighet. 
Förhoppningen är att den nya planen ska vara mer överskådlig och att det ska vara tydligare 
för institutioner/motsvarande vilket ansvar som finns på lokal nivå för arbetet med lika 
rättigheter och möjligheter. 

Den aktuella planen innehåller främst åtgärder för studenters och presumtiva studenters lika 
rättigheter och möjligheter. För åtgärder för anställdas lika rättigheter och möjligheter utöver 
tillgänglighetsarbetet hänvisas till universitetets Jämställdhetsplan. Även det övriga 
planmässiga arbetet för anställda samordnas av Personalavdelningen. 

I uppföljningen av arbetet för lika rättigheter och möjligheter under 2012 visade det sig att 
endast 14 institutioner hade genomfört minst tre aktiva åtgärder och lika få angav att det fanns 
en plan för hantering av diskrimineringsärenden. Lika rättigheter och möjligheter oavsett 
bakgrund är en kvalitetsfråga och universitetet har en högre ambition än den som kommer till 
uttryck i det lokala arbetet. Därför har det till 2014 införts krav på institutionerna att 
genomföra vissa aktiviteter, tidigare har planerna enbart innehållit rekommendationer för 
institutionerna. 

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter har sin utgångspunkt i de krav som ställs på 
universitetet i lagar och förordningar. Se kapitel 2 i Bilaga till Plan för lika rättigheter och 
möjligheter för en kort introduktion till lagstiftningen. 

För stöd och råd till institutioner/enheter i arbetet med lika rättigheter och möjligheter finns 
det vid Studentavdelningen en jämlikhetssamordnare, en handläggare för breddad rekrytering, 
två samordnare av särskilt pedagogiskt stöd och en dyslexipedagog. Kontaktuppgifter till 
dessa personer återfinns i planens bilaga, kapitel 1. 
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2. Policy för lika rättigheter och möjligheter 

Stockholms universitet ska vara ett jämlikt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet. 
Studentsammansättningen inom både grundutbildning och forskarutbildning ska spegla det 
omgivande samhället. 

Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och 
bakgrund ska ges hög prioritet. Lika rättigheter och möjligheter till högre utbildning handlar 
om demokrati och mänskliga rättigheter. Alla ska känna sig välkomna vid universitetet. 

Det ska pågå ett kontinuerligt arbete vid universitetet för att undanröja hinder så att 
universitetet blir en studie- och arbetsplats som är tillgänglig för alla. 

Genom att skapa en studie- och arbetsmiljö som karaktäriseras av öppenhet ska universitetet 
bidra till att flera har möjlighet att välja högre studier, vilket gör att fler perspektiv kommer 
till uttryck i universitetets utbildning och forskning. Universitetet ska ta tillvara de resurser 
som studenter och anställda med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför. 

Kunskap om jämlikhetsfrågor och arbetet för lika rättigheter och möjligheter på universitetet 
ska förbättras kontinuerligt bland anställda och studenter. Detta omfattar utöver 
diskrimineringslagstiftningen, arbetet för ökad tillgänglighet och breddad rekrytering. 

Medarbetare, studenter och presumtiva studenter ska, oavsett etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder, behandlas och bemötas med respekt och 
värdighet. Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier är oacceptabelt och ska inte 
förekomma vid universitetet. 

För att universitetet ska nå målet att vara jämlikt och präglas av öppenhet måste prefekter, 
enhetschefer och motsvarande vid universitetet ta ansvar för arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter inom sina områden. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska ske i nära 
samarbete med studenterna. Samtliga anställda och studenter har ansvar för att skapa en 
jämlik studie- och arbetsmiljö utifrån universitetets mål och åtgärder. 
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3.1. Kontinuerligt arbete 
Det finns ett antal åtgärder som ska utföras löpande vid institutionen som ett led i att främja 
lika rättigheter och möjligheter för presumtiva studenter, studenter och medarbetare. 
Åtgärderna ska ingå i den ordinarie verksamheten och genomföras utöver de minst tre åtgärder 
som beskrivs ovan. Är någon av de nedanstående åtgärderna inte genomförda tidigare kan det 
räknas till de minst tre aktiva åtgärderna att genomföra åtgärden under 2014. 

Ansvarig för att åtgärderna vidtas är prefekt, enhetschef eller motsvarande. 

Handläggningsordning vid diskriminering 
Det ska finnas tydlig information om hur institutionen hanterar fall då anställd eller student 
anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. Handläggningsordningen ska 
bland annat innehålla: 

• information om vem som ska kontaktas 
• hur ärendegången är och hur ärenden dokumenteras 

En handläggningsordning ska finnas tillgänglig senast den 31 mars 2014. 

Information inför praktik 
Vid praktik/motsvarande utanför universitetet som ingår i utbildningen ska praktikplatsen/ 
motsvarande informeras om den universitetsövergripande planen för lika rättigheter och 
möjligheter och påminnas om det ansvar som följer av den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
Information ska också ges till studenten. På universitetets webbplats www.su.se/jamlikhet går 
det att hitta exempel på sådan information. 

Information om lika rättigheter och möjligheter 
I samband med introduktionsdagar vid institutioner/enheter för anställda och studenter ska 
information ges om lika rättigheter och möjligheter. Informationen bör omfatta: 

• institutionens handläggningsordning vid diskriminering/trakasserier 
• arbetet med breddad rekrytering 
• arbetet för ökad tillgänglighet 

Se bilagan för exempel. 

Kontaktuppgifter vid frågor om lika rättigheter och möjligheter 
Det ska för varje institution/enhet finnas en sammanställning med tydlig och tillgänglig 
information om vem som ska kontaktas vid frågor rörande lika rättigheter och möjligheter. . 
En handläggningsordning ska finnas tillgänglig senast den 31 mars 2014. 

Motverka studieavhopp vid institutionen 
Institutionen/enheten ska arbeta systematiskt för att motverka studieavhopp. Se bilagan för 
exempel. 
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Riktade åtgärder mot presumtiva studenter 
Institutionerna/enheterna ska förutom sin ordinarie rekryteringsverksamhet även bedriva 
systematiska aktiviteter med syfte att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper. 
Fokus i detta arbete bör ligga på åtgärder för att minska den sociala snedrekryteringen. Se 
bilagan för exempel. 

Tillgänglighet 

Institutionen/enheten ska: 
•	 välja lämpliga och tillgängliga lokaler 
•	 kontakta Tekniska avdelningen när lokaler befinns otillgängliga 
•	 se till att personer inte upplever hinder när de vistas i institutionernas lokaler, deltar i 

verksamheten och tar del av information om verksamheten. 

Se bilagan för exempel. 

Särskilt pedagogiskt stöd 
Särskilt pedagogiskt stöd ska vid behov ges till studenter som upplever funktionshinder i sin 
studiesituation. Detta sker i samråd med samordnarna på Studentavdelningen. 
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4. Universitetsövergripande arbete med lika rättigheter och möjligheter 
I detta kapitel beskrivs främjande åtgärder som ska utföras inom universitetets förvaltning. 
Vid varje åtgärd anges tänkt målgrupp för åtgärden, ansvarig chef för att åtgärden genomförs 
och, om detta är fastställt, vem som är operativt ansvarig för att åtgärden genomförs. 

Om det inte finns någon tidsperiod angiven genomförs åtgärden löpande inom den 
ordinarie verksamheten. 

4.1. Övergripande åtgärder 
I detta avsnitt redovisas de främjande åtgärder som omfattar fler än ett område inom arbetet 
för lika rättigheter och möjligheter. 

Information 
Information om lika rättigheter och möjligheter och om handläggningsordningen vid 
trakasserier enligt diskrimineringslagen ska vara tydlig och enkel att hitta på universitetets 
webbplats. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Personalavdelningen och chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: jämställdhetssamordnaren och jämlikhetssamordnaren. 

Ökad kunskap om lika rättigheter och möjligheter 
Information om lika rättigheter och möjligheter och om handläggningsordningen vid 
diskriminering ska ges vid följande tillfällen: 

‹ chefsutbildningen 
‹ grundutbildning för nya skyddsombud 
‹ introduktion för nyanställda 
‹ fortbildning för studievägledare 
‹ information under Välkomstdagen 
‹ informationstillfällen vid lärarmöten och liknande på institutionerna 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Personalavdelningen och chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: jämställdhetssamordnaren och jämlikhetssamordnaren. 

Förebygga trakasserier 
En broschyr om trakasserier enligt diskrimineringslagen ska tas fram. I broschyren ska det 
bland annat tydliggöras vad en presumtiv student, student eller anställd kan göra om personen 
upplever sig utsatt för diskriminering eller trakasserier utifrån någon diskrimineringsgrund. 

I samband med lansering av broschyren ska seminarier om trakasserier enligt 
diskrimineringslagen genomföras. Seminarierna arrangeras med syfte att lyfta frågorna och 
öka kännedomen om dessa bland studenter och anställda. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen och chefen för Personalavdelningen 
Period: 2014. 
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4.2. Riktade åtgärder 
I detta avsnitt redovisas de främjande åtgärder som är inriktade mot ett särskilt område inom 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter. 

4.2.1. Breddad rekrytering 

Introduktionskurs 
Sommarkurs som ges av Institutionen för pedagogik och didaktik sedan 2011. Syftet är att 
underlätta övergången till högre studier. Kursen blir allt populärare och målet är att ansvaret 
för kursen och dess fortsatta utveckling övertas av något universitetsövergripande organ. 

Målgrupp: presumtiva studenter 
Ansvarig: prefekten vid Institutionen för pedagogik och didaktik 
Operativt ansvar: kursansvarig samt studieverkstaden vid Studentavdelningen. 

Mentorskap 
Studenter möter alumner genom ett centralt mentorskapsprogram vid universitetet. 

Målgrupp: studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: studie- och karriärvägledare vid Studentavdelningen 
Period: våren 2014. 

Kartläggning 
Kartläggning av studentpopulationen vid universitetet avseende social bakgrund, vilket 
definieras med föräldrarnas utbildningsnivå. Den framtagna statistiken ska baseras på 
institutionsnivå. 

Målgrupp: studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: handläggaren för breddad rekrytering 
Period: 2014. 

Medvind 
Mentorsskapsprogram där studenter vid Stockholms universitet är mentorer åt elever på 
utvalda högstadieskolor inom Stockholms län. 

Målgrupp: presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: handläggaren för breddad rekrytering. 
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Fadderskolor 
Universitetetet initierar och följer upp samarbeten med utvalda gymnasieskolor inom 
Stockholms län och institutioner vid Stockholms universitet, så kallade Fadderskolor. 

Målgrupp: presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: handläggaren för breddad rekrytering. 

4.2.2. Etnisk tillhörighet 

Information 
Aktuell information ska finnas på svenska och engelska. Se Språkpolicy vid Stockholms 
universitet i Regelboken, bok 1, för riktlinjer för språkanvändning. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: alla avdelningar. 

4.2.3. Tillgänglighet 

4.2.3.1. Information 

Tillgänglig information 
Informationen ska vara tillgänglig så att personer, oavsett funktionsförmåga, kan söka 
information, ta del av informationen och kommunicera med universitet på lika villkor. 
Information om den service som erbjuds studenter, presumtiva studenter och anställda vad 
gäller tillgänglighet, lättläst och klarspråk ska förbättras. 

Universitetets webbplatser och system ska i tekniska aspekter såsom kodstandard och 
stilmallar, samt i struktur, navigering och språk sträva efter att använda en design för alla. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: alla avdelningar. 

Tillgänglighet vid Stockholms universitets bibliotek 
Stockholms universitetsbibliotek ska arbeta för att tillgängliggöra bibliotekets resurser genom 
särskilt stöd till studenter, till exempel genom information om talböcker och e-textböcker. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Stockholms universitetsbibliotek. 
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Programvaror som ökar tillgängligheten till information 
Programvaror som ger stöd till bland andra studenter och anställda med läs- och 
skrivsvårigheter ska finnas och uppdateras för att den forskning och övrig information som 
produceras vid Stockholms universitet ska vara tillgänglig. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen.
 

Utbildning i tillgänglig webbpublicering 
Inom utbildningen ”Att skriva på webben, för våra målgrupper och med universitetets röst” 
ska fortsatt utbildning i tillgänglig webbpublicering erbjudas. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Kommunikationsavdelningen. 

Lyssnafunktionen på universitets webbplats 
En översyn av ”lyssnafunktionen på universitetets webbplatser i Polopoly ska genomföras. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Kommunikationsavdelningen 
Period: 2014. 

Tillgänglighet i universitets skrivriktlinjer 
Stockholms universitets skrivriktlinjer i manualen för visuell identitet ska uppdateras så att de 
omfattar att skriva tillgängligt för definierade målgrupper. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Kommunikationsavdelningen 
Period: 2014. 

4.2.3.2. Lokaler 

Skyddsrond 
Sektionen för säkerhet ska införa tillgänglighet som en del i de ordinarie årliga skyddsronder 
som genomförs på universitetsområdet. Rutiner för hur detta genomförs på bästa sätt ska tas 
fram. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen
 
Operativt ansvar: chefen för Sektionen för säkerhet.
 
Period: 2014.
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Särskilda åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet vid universitetet 
•	 Ett ledstråk, som kan följas taktilt av personer med synskada, ska anläggas från 

tunnelbanan till A-huset och vidare till Studenthuset. 

•	 Ett ledstråk ska anläggas i Södra huset för att underlätta orienteringen för personer med 
synskada. 

•	 Informationen om var nyckel till toaletten som är anpassad för personer med nedsatt 
rörelseförmåga (C-huset, plan 4) kan hämtas ut ska göras tillgänglig. Period: 2014. 

•	 Möjligheten för att bygga en toalett i hus E eller F som är anpassad enligt Handisams 
rekommendationer för personer med nedsatt rörelseförmåga som behöver särskilt rymliga 
toaletter, ska utredas. 

•	 Påverkansarbete för ökad tillgänglighet i tunnelbanestationen ”Universitetet” ska 
genomföras. 

•	 Ansvarsfördelningen mellan Akademiska hus och Stockholms universitet för arbete med 
tillgänglighetsanpassning av universitetets lokaler ska förtydligas. 

•	 Sektionen för säkerhet ska tillsammans med Akademiska hus se över och se till att de 
dörröppnare som finns på universitetsområdet fungerar och har en trycktid på maximalt 3
5 sekunder. Operativt ansvar: chefen för Sektionen för säkerhet. Period: 2014. 

•	 Sektionen för säkerhet ska ta fram en plan för utveckling av personlarmen på de toaletter 
som har anpassats för personer med nedsatt rörelseförmåga. Larmet bör gå till central 
larmenhet. Operativt ansvar: chefen för Sektionen för säkerhet. Period: 2014. 

Målgrupp: Anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen.
 

Tillgänglighetsguide 
Arbetet med att utveckla en Tillgänglighetsguide; en karta på webben och/eller som mobil 
applikation, ska fortsätta under förutsättning att resurser tillkommer för projektet. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Period: 2014. 

Tillgänglighet vid Stockholms universitets bibliotek 
Tillgänglighetsaspekter för lokaler och inventarier ska beaktas i samband med ombyggnation 
av biblioteket. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Stockholms universitetsbibliotek. 
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Tillgängligheten i och till universitetets lokaler 
Universitetets lokaler ska kontinuerligt inventeras, i inventeringen ska tillgängligheten i 
universitetsmiljön redovisas. Frågor om tillgänglighet ska ingå i den årliga skyddsronden. De 
brister i tillgängligheten som uppmärksammas vid den årliga inventeringen ska beskrivas i en 
åtgärdsplan. I åtgärdsplanen formulerar hyresvärd och hyresgäst i vilken prioriteringsordning 
som åtgärder ska vidtas samt hur dessa ska finansieras. Åtgärder vidtas sedan enligt 
åtgärdsplanen. 

Vid all nybyggnation, ombyggnad eller renovering ska tillgänglighetsperspektiv tas i 
beaktande. 

Skyltningen på universitetsområdet ska kontinuerligt utvärderas och uppdateras för tydlighet 
och tillgänglighet. Vid upphandling av varor och tjänster ska tillgängligheten alltid beaktas. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen. 

4.2.3.3. Verksamhet 

Information om tillgänglig undervisning 
Utvecklingsarbete för att mer effektivt nå ut med information om tillgänglig undervisning. 

Målgrupp: studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: samordnarena av särskilt pedagogiskt stöd 
Period: 2014. 

Särskilt pedagogiskt stöd 
Vid Studentavdelningen finns samordnare av särskilt pedagogiskt stöd. Samordnarna ger råd 
och kan skriva intyg till studenter om rekommenderade pedagogiska stödåtgärder. 
Universitetet tillhandahåller en rad olika pedagogiska stödåtgärder, till exempel ska 
tolkservice erbjudas till döva eller hörselskadade studenter och för studenter med varierande 
neuropsykiatriska och/eller psykiska tillstånd finns ett mentorsprogram. 

Vid Studentavdelningen finns resursrum med datorer för studenter som upplever hinder i 
studiesituationen. 

Studentavdelningen ger också information och råd till anställda, till exempel lärare, 
studievägledare och studierektorer. 

Målgrupp: studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen. 
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Uppföljning av enkät om tillgänglighet 
Studentavdelningen ska ta fram åtgärder med syfte att förbättra tillgängligheten för studenter 
på universitetet. Åtgärderna ska utgå från det som framfördes i den enkätundersökningen som 
genomfördes 2013 med studenter som hade sökt särskilt pedagogiskt stöd. 

Målgrupp: studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen
 
Period: 2014.
 

4.2.4. Religion eller annan trosuppfattning 

Andrum 
Studenter och anställda har möjlighet att på universitetets campus besöka ett böne- och 
meditationsrum öppet för alla. Information om var det finns sådana rum publiceras på 
universitetets webbplats www.su.se/jamlikhet under ”Andrum”. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen.
 

4.2.5. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Könsneutrala toaletter 
Det ska finnas toaletter utan särskiljande könsmarkeringar (utöver handikapptoaletter) på 
allmänna delar av universitetet. Information om var det finns sådana toaletter publiceras på 
universitetets webbplats www.su.se/jamlikhet under ”Könsneutrala toaletter”. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen.
 

4.2.6. Sexuella trakasserier 

Information mot sexuella trakasserier 
Det ska finnas tydlig information för anställda och chefer på universitetets webbplats om hur 
universitetet ska förebygga och hantera sexuella trakasserier. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Personalavdelningen och chefen för Studentavdelningen 
Operativt ansvar: jämställdhetssamordnaren och jämlikhetssamordnaren. 

Information mot sexuella trakasserier 
Alla nyanställda som deltar på Introduktionsdagar för nyanställda ska få broschyren: Sexuella 
trakasserier – vad är det och vad gör du om du eller någon annan drabbas? 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter
 
Ansvarig: chefen för Personalavdelningen och chefen för Studentavdelningen
 
Operativt ansvar: jämställdhetssamordnaren och jämlikhetssamordnaren.
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4.2.7. Småbarnsansvar 

Amningsrum 
Studenter och anställda har tillgång till ett särskilt avskilt rum för amning. Det går även att 
använd de vilrum som finns. Information om var det finns amningsrum publiceras på 
universitetets webbplats www.su.se/jamlikhet under ”Studera med barn”. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Tekniska avdelningen. 

Skötbord 
Studenter och anställda har tillgång till skötbord vid ett flertal platser på universitetets 
område. Information om var det finns skötbord publiceras på universitetets webbplats 
www.su.se/jamlikhet under ”Studera med barn”. 

Målgrupp: anställda, studenter, presumtiva studenter 
Ansvarig: chefen för Studentavdelningen och chefen för Tekniska avdelningen. 
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Mer information om Stockholms universitets arbete för 
lika rättigheter och möjligheter: 

www.su.se/jamlikhet
 

Mer information om Stockholms universitet: www.su.se 

Kontakt: info@su.se Telefon: 08-16 20 00 

Postadress: Stockholms universitet, 106 91 Stockholm 
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BILAGA till Plan för lika rättigheter och möjligheter 

Bilagan innehåller en beskrivning av den universitetsövergripande organisationen, 
lagstiftningen och hur jämlikhetsarbetet kan organiseras på lokal nivå med tips för ett 
framgångsrikt jämlikhetsarbete, exempel på åtgärder och en mall för fastställda mål och 
åtgärder. Här finns också definitioner av nyckelbegrepp. 

1. Universitetsövergripande organisation 

Vid Studentavdelningen och Personalavdelningen finns det ett antal personer som har 
samordningsansvar för delar inom arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Dessa kan 
kontaktas för stöd med arbetet lokalt på institutioner/enheter. Kontaktuppgifter: 

Område Namn E-post 
Breddad rekrytering Faezeh Khalaji faezeh.khalaji@su.se 

Likabehandling Christian Edling jamlikhet@su.se 

Tillgänglighet Studentfrågor 
Åsa Ferm studentstod@su.se 
Anna Göthner studentstod@su.se 
Elisabeth Åman (särskilt dyslexi) studentstod@su.se 

Personalfrågor 
Marie-Louise Johansson marie-louise.johansson@su.se 

För lokalfrågor kontaktas Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering. 

Vid Stockholms universitet finns har en jämlikhetssamordnare respektive en 
jämställdhetssamordnare, knutna till Studentavdelningen respektive Personalavdelningen. 
Samordnarnas arbetsuppgifter omfattar att stödja institutionerna att med utgångspunkt i de 
universitetsövergripande planerna för lika rättigheter och möjligheter samt jämställdhet arbeta 
förebyggande för lika rättigheter och möjligheter. De genomför även utredningar om 
eventuell diskriminering och/eller trakasserier enligt diskrimineringslagen. Vid 
Studentavdelningen finns det även samordnare för frågor om breddad rekrytering och 
tillgänglighet som nämns ovan. 

Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är ett universitetsgemensamt råd som är 
rådgivande till rektor och bidrar till universitetets arbete med information och 
kunskapsspridning i frågor om lika rättigheter och möjligheter. Fakultetsrepresentanterna i 
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rådet ska förankra rådets arbete vid respektive fakultet samt föra information som rör 
jämställdhet och jämlikhet mellan fakulteterna och rådet. I rådet deltar också fackliga 
representanter, studentrepresentanter samt en ständigt adjungerad representant för 
Genusakademin. Det finns även universitetsövergripande organ för breddad rekrytering, 
Arbetsgruppen för breddad rekrytering, respektive tillgänglighet, Tillgänglighetsgruppen. 
Organisationsmässigt sorterar de under Rådet. 

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska ske i nära samarbete med studenterna. 
Stockholms universitets studentkår utser representanter för arbetet med jämlikhetsfrågor, såväl 
till lokala eller centrala projektgrupper som till Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 
Vid institutioner ska det lokala studentrådet, om sådant finns, ges möjlighet att vara delaktigt i 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Om det inte finns något studentråd kan aktuell 
studentkår kontaktas. Studenter välkomnas att ge förslag till förbättringsåtgärder vid 
institutioner och universitetet som helhet, till exempel via universitetets 
jämlikhetssamordnare. 

1.1. Ansvarsfördelning 

Rektor är ytterst ansvarig för att Stockholms universitet är ett jämlikt universitet, vilket 
innebär att rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt 
arbete för lika rättigheter och möjligheter vid universitetet. 

Rektor har delegerat ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt arbete för lika 
rättigheter och möjligheter på institutionsnivå till respektive prefekt. Prefekten har därmed det 
direkta ansvaret för att jämlikhetsarbetet utförs inom universitetet och att det integreras som 
en del av den ordinarie verksamheten på institutionen. Ansvaret för utredningar om ev. 
diskriminering är inte delegerat utan sådana frågor ska alltid rapporteras till universitetets 
jämlikhetssamordnare. 

Områdesnämnderna ansvarar för strategisk integrering av jämlikhetsfrågor i planering, 
uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning, samordning av jämlikhetsarbetet i 
fakultetsövergripande utbildning och forskning samt i intern och extern samverkan. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hantering av jämlikhetsfrågor inom de 
universitetsgemensamma funktionerna. Ansvaret innebär en pådrivande, samordnande och 
uppföljande funktion avseende arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och 
möjligheter vid universitetet. Förvaltningschefen har delegerat ett funktionsansvar till 
enhetschefer inom universitetets förvaltning. Enhetscheferna har därmed det direkta ansvaret 
för att jämlikhetsarbetet utförs inom universitetets förvaltning och att det integreras som en 
del av den reguljära verksamheten på enheterna. 
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Prefekten/enhetschefen ska utse kontaktperson för lika rättigheter och möjligheter vid 
institutionen/enheten, se avsnitt 4 nedan. På institutioner och enheter ska mål och aktiva 
åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter samt jämställdhet tas fram. 

Varje anställd och student vid universitetet är ansvarig för att i den dagliga verksamheten 
arbeta för att universitetet ska vara en jämlik studie- och arbetsplats som är öppen för alla. 

1.2. Uppföljning 

Enligt diskrimineringslagen ska en uppföljning av planerade åtgärder som förebygger 
diskriminering och främjar studenters lika rättigheter och möjligheter (likabehandlingsplan) 
ske årligen. De universitetsövergripande mål och åtgärder som beskrivs i Plan för lika 
rättigheter och möjligheter följas upp kontinuerligt. En webbaserad uppföljningsenkät 
angående lokalt planerade och genomförda åtgärder skickas ut i en årlig 
verksamhetsuppföljning till prefekter och enhetschefer. Ansvarig för att uppföljningen 
genomförs är chefen för Studentavdelningen, ansvarig för att utförda åtgärder på institutioner 
och enheter inrapporteras är prefekt eller enhetschef. 

Uppföljning publiceras på universitetets webbplats: www.su.se/jamlikhet >> Handlingsplaner. 

2. Lagstiftning 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets ansvar, i egenskap av 
utbildningsanordnare, för frågor om lika rättigheter och möjligheter avseende 
diskrimineringsgrunder. Ett arbete som tidigare kallades likabehandling, då det reglerades i 
tidigare lag (SFS 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 

Enligt diskrimineringslagen ska universitetet: 

•	 bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder (3 kap. 14 §), 

•	 vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att studenter eller sökande utsätts för 
trakasserier (3 kap. 15 §), 

•	 upprätta en plan som ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att främja 
studenters lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion eller 
annan trosuppfattning, eller sexuell läggning och för att förebygga och förhindra 
trakasserier. Planen ska vidare innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
högskolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året (3 kap. 16 §), 
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•	 samt, när lärosätet får kännedom om att en student anser sig ha blivit utsatt för sådana 
trakasserier, utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta 
trakasserier (2 kap. 7 §). 

Av lagen följer att universitetet ska bereda alla personer oavsett etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder likvärdiga möjligheter till högskoleutbildning1. 

Lagen omfattar, på utbildningsområdet, studenter och sökande på grund-, avancerad- och 
forskarnivå. 

Diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier av personer som studerar vid eller söker 
till utbildningar vid Stockholms universitet får inte förekomma (2 kap. 5 §). 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är den statliga myndighet i vars uppdrag det bl.a. ingår 
att utveckla metoder för att förebygga diskriminering och granska hur t.ex. högskolor lever 
upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder mot diskriminering och hantering av 
eventuella diskrimineringsärenden. Mer information finns på DOs webbplats www.do.se 

Arbetet med breddad rekrytering följer av högskolelag (SFS 1992:1434) där det i 1 kap. 5 § 4 
st. skrivs att ”[universitetet ska] också aktivt främja och bredda rekryteringen […]. Med detta 
har lagstiftaren syftat på en vidgning av den demografiska spridningen hos 
studentpopulationen, främst med avseende på etnisk tillhörighet och social bakgrund. 

Universitets- och högskolerådet, UHR, har bl.a. i uppdrag att arbeta för att motverka 
diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering inom 
högskolan. Mer information finns på UHRs webbplats www.uhr.se 

När det gäller att anpassa lokaler, information och verksamhet vid Stockholms universitet för 
att göra dessa tillgängliga omfattas universitetet, i egenskap av statlig myndighet, av 
förordning (SFS 2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
handikappolitiken. Att inte vidta skäliga åtgärder för att göra universitetets lokaler tillgängliga 
kan innebära diskriminering enligt diskrimineringslag 2 kap. 5 § 2 st. 

1 Notera att de nya diskrimineringsgrunderna inte omfattas av lagens krav på aktiva åtgärder men att 
transsexualism omfattas av de kraven, eftersom den även sedan tidigare omfattas av grunden kön. 
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Myndigheter för handikappolitisk samordning, Handisam, är den statliga myndighet som har 
ansvar för att samordna, påskynda och följa upp funktionshinderpolitiken. Mer information 
finns på Handisams webbplats www.handisam.se 

3. Att hantera diskriminering 

I det här kapitlet beskrivs hur situationer då studenter upplever sig utsatta för missgynnande 
eller kränkande handlingar enligt diskrimineringslagen ska hanteras. Diskriminering enligt 
diskrimineringslagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, repressalier, 
instruktioner att diskriminera och trakasserier på grund av någon eller flera 
diskrimineringsgrunder samt sexuella trakasserier. 

Negativa handlingar riktade mot en person men som inte har koppling till 
diskrimineringsgrund och inte är av sexuell natur kan vara kränkande 
särbehandling/mobbning. Det är handlingar som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen och vid 
universitetet är arbetsmiljöfrågor delegerat till prefekten/motsvarande. För stöd i 
arbetsmiljöarbetet hänvisas till Personalavdelningen. 

3.1.	 Handläggningsordning för utredning om diskriminering av student enligt 
diskrimineringslagen 

Diskriminering omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier på grund 
av någon eller flera diskrimineringsgrunder, sexuella trakasserier, instruktioner att 
diskriminera. 

Enligt 2 kap 7 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har en utbildningsanordnare som får 
kännedom om att en student eller sökande anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband 
med studierna en skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna. 

Vid Stockholms universitet ska situationer då student eller sökande anser sig utsatt för direkt 
eller indirekt diskriminering samt repressalier på grund av diskrimineringsanmälan eller 
medverkan i utredning om sådan hanteras på samma sätt som trakasserier. 

Enklare konflikter bör kunna hanteras omedelbart av undervisande lärare, studierektor eller 
motsvarande. En företrädare för universitetet som får kännedom om en förmodad kränknings
eller diskrimineringssituation ska snarast kontakta närmast överordnad eller särskild 
kontaktperson vid institutionen. Kommer påstådda fall av diskriminering till universitetets 
kännedom, ska universitetet inleda en utredning inom 30 dagar. 

Utredningen ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt och förutsätter frivilligt 
deltagande från berörda personer. Såväl den som påstår sig ha drabbats av diskriminering som 
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den som misstänkts vara orsaken till diskriminering ska erbjudas kontakt med Studenthälsan, 
aktuell studentkår, Personalavdelningen eller en facklig representant. 

Utredningsansvarig är Stockholms universitets jämlikhetssamordnare eller annan lämplig 
handläggare. Vid enklare konflikter av ovan nämnda slag ska jämlikhetssamordnaren 
informeras om händelsen. Utredningsarbetet ska ske genom samtal med berörda personer 
under iakttagande av diskretion. 

Förvaltningslagens samt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kring diarieföring av 
handlingar ska beaktas och en skriftlig handläggning avseende bland annat 
tjänsteanteckningar, kommunicering och beslut måste ske. Detta innebär att betydande delar 
av utredningsarbetet kommer att genomföras under offentlig insyn. Det bör eftersträvas att 
berörda personer själva eller med hjälp av stödperson skriftligen anger de omständigheter som 
ligger till grund för utredningen. Även om det inte råder någon tvekan om att det inte har 
förekommit diskriminering, men en student har påtalat sin upplevelse av en sådan situation, 
bör en tjänsteanteckning om detta konstaterande göras. 

Alla omständigheter av betydelse för ett slutligt beslut som framkommer under utredningen 
ska fortlöpande kommuniceras med berörda personer med möjlighet till egna yttranden. 
Stockholms universitet måste hålla de inblandade informerade om vilka åtgärder universitetet 
har för avsikt att vidta och om de ställningstaganden som universitetet gör. 

Om ord står mot ord, bör universitetet ändå bilda sig en egen uppfattning av riktigheten i den 
uppgivna diskrimineringen och därefter vidta lämpliga åtgärder. Slutliga ställningstaganden 
måste kommuniceras och diarieföras även om beslutet innebär att universitetet inte har för 
avsikt att vidta ytterligare åtgärder. I förekommande fall ska sådana åtgärder vidtas som 
skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt diskriminering. 

3.2. Förslag på handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student 

Nedanstående text kan användas för lokal handläggningsordning: 

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student 

Fastställd av [institutionsstyrelsen/motsv.] den [datum] 

Trakasserier och kränkande särbehandling 
Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför 
gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats 
försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande 
särbehandling/mobbning. 
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Trakasserier är 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. 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild 
person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, 
kan vara kränkande särbehandling/mobbning. 

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, 
men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som 
kränkande. 

Om en företrädare för universitetet får veta att en student upplever sig utsatt för något av det 
ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar 
upphör omedelbart. 

Vad gör du om du upplever diskriminering 
Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om 
vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Vid 
[institutionen] föreslår vi att du i första hand ska vända dig till [kontaktperson för 
likabehandlingsfrågor]. Du kan också vända dig till [kursansvarig, studievägledare eller 
studierektor]. 

Tänk på att om du påtalar trakasserier, så är den medarbetare som får kännedom om detta 
skyldig att föra saken vidare till prefekten. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en 
utredning inleds och att informera universitetets jämlikhetssamordnare. 

Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att en utredning 
startas, börja med att vända dig till studentkåren eller Studenthälsan. 

Utredning och uppföljning 
När misstänkta trakasserier påtalas ska enskilda samtal hållas med berörda parter för att 
fastställa vad som har hänt. Detta genomförs av [kontaktperson för likabehandlingsfrågor eller 
prefekten]. Samtalen ska dokumenteras skriftligt, helst kortfattat i punktform. Ärendet ska 
behandlas konfidentiellt och snabbt. Universitetets jämlikhetssamordnare ska informeras även 
i detta första stadium. Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att 
upphöra. 

Om det efter samtalen fortfarande kan finnas anledning att klargöra om diskriminering har 
förekommit ska en utredning av omständigheterna genomföras av universitetets 
jämlikhetssamordnare. Är det möjligt att det som har inträffat kan vara kränkande 
särbehandling ska en utredning av omständigheterna genomföras av institutionen. 
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Beslut om diskrimineringsärenden fattas av rektor. Prefekten ska följa upp ärendet genom att 
kontakta den anmälande parten inom en bestämd och angiven tid [t.ex. en månad], för att 
försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet ska universitetets 
jämlikhetssamordnare kontaktas för vidare åtgärder. 

Om du upplever dig utsatt för diskriminering i samband med studierna kontakta någon
 
av följande:
 
[Institutionen]
 
[NN1], kontaktperson för likabehandling [om det inte finns någon – prefekten]
 
[NN2], prefekten
 
[…]
 

Studentavdelningen 
Jämlikhetssamordnaren, e-post: jamlikhet@su.se, tfn: 08-16 25 59 

Stöd 
Stockholms universitets studentkår - för kontaktuppgifter se www.sus.su.se 
[Ev. lokal kår (Institutionen för socialt arbete resp. DSV)] 
Studenthälsan - för kontaktuppgifter se www.studenthalsanistockholm.se 

3.3. Vad ska du som blir kontaktad angående upplevd diskriminering göra? 

Steg 1 
•	 Hantera situationen direkt. 
•	 Ta den drabbades version av det inträffade på allvar. 
•	 Visa respekt för de inblandade. 
•	 Ställ frågor för att få klarhet i vad som har hänt. 
•	 Berätta för den utsatte hur rutiner ser ut och vad du kan göra för att hindra att eventuellt 

diskriminerande handlingar fortsätter. 
•	 Koppla skyndsamt in ansvarig person eller hänvisa till lämplig kontaktperson - om du själv 

inte kommer att hantera ärendet vidare. 
•	 Dokumentera vad som sägs och hur frågan hanteras vidare. Kontrollera att du och den 

drabbade är överens om det du har dokumenterat. 

Steg 2 
•	 Den som fortsatt hanterar ärendet ska skapa sig en egen bild av situationen genom att tala 

enskilt både med den som har utsatts och den som ska ha utsatt. 
•	 Diskutera alternativen för fortsatt handling med den utsatte. Beskriv vilka personer och 

instanser som kan hjälpa den drabbade. 
•	 Dokumentera vad som sägs och hur ni ska gå vidare. Kontrollera att du och den drabbade 

är överens om det du dokumenterat. 
•	 Förhindra att skvaller och gruppbildningar uppstår i personalgruppen/studentgruppen som 

kan medföra till exempel mobbning eller utstötning. 
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4. Organisation för arbetet med lika rättigheter och möjligheter 

På institutioner och enheter finns det många sätt att organisera arbetet för studenters lika 
rättigheter och möjligheter, här följer ett exempel. Eftersom merparten av verksamheten vid 
universitetet bedrivs på lokal nivå är det viktigt att arbetet för lika rättigheter och möjligheter 
integreras i ordinarie verksamhet. 

Jämlikhets- och jämställdhetsgrupp 
Gruppen kan bestå av ledamöter som representerar administrativ personal, lärare, doktorander 
och studenter. Den eller de som är kontaktperson för frågor rörande lika rättigheter och 
möjligheter vid institutionen/enheten bör vara med i gruppen. För att understryka vikten av 
arbetet kan prefekten vara med, förslagsvis som sammankallande och ordförande. 

Uppgiften är att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter på institutionen/enheten som studie- och arbetsplats. Gruppen arbetar löpande 
med att bevaka och väcka intresse för jämlikhetsfrågor och kan vara drivande i arbetet med att 
ta fram förslag till mål och åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter för studenter 
och presumtiva studenter. Åtgärderna kan baseras på de exempel på åtgärder som ges i den 
här planen. Förslagen på mål och åtgärder bör sedan föreslås institutionsstyrelsen för beslut. 
Gruppen kan också samordna arbetet med den årliga uppföljningen av institutionens/enhetens 
mål och åtgärder. 

Kontaktperson vid institution eller motsvarande 
Vid institutioner, Stockholms universitets bibliotek, Studentavdelningen och berörda enheter 
inom förvaltningen ska kontaktpersoner för lika rättigheter och möjligheter utses. Prefekten/ 
motsvarande är ansvarig för att en kontaktperson utses. Kontaktpersonen ska, om det inte är 
prefekten, på uppdrag av prefekten/motsvarande och i samverkan med studenterna komma 
med förslag till förbättringsåtgärder inom institutionen och inom universitetet som helhet. 

För att sprida ansvaret och arbetsfördelningen kan institutionen ha flera personer med 
särskilda ansvarsområden, till exempel: 

• Kontaktperson för likabehandling (diskrimineringsfrågor angående studenter och sökande). 

• Kontaktperson för studenter med funktionshinder. 

• Kontaktperson för breddad rekrytering. 

Kursansvariga 
Kursansvarig ansvarar, i samråd med prefekten och/eller institutionens jämlikhets- och 
jämställdhetsgrupp, för att kursplan och lista över kurslitteraturen är tillgängliga i god tid före 
kursstart så att framförallt studenter med läshinder har möjlighet att ta del av stödinsatser. 
Ansvaret gäller även för innehållet i kurslitteraturen. En kritisk diskussion förutsätts kring 
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litteratur för att undvika att kurslitteratur som är kränkande används, annat än i de fall då 
innehållet är motiverat av pedagogiska skäl. 

Kursansvarig har ansvar för att schemaläggningen sker på sådant sätt att studierna för 
studenter, som i god tid informerar om att de har småbarnsansvar, inte försvåras genom att 
undervisning och tentor förläggs vid andra tillfällen än vardagar under dagtid. På samma sätt 
är det den kursansvariges ansvar att studenter som i god tid informerar om att de av religiösa 
skäl inte kan tentera eller medverka vid andra obligatoriska kursmoment vissa datum eller 
tider, erbjuds likvärdiga examinationsalternativ. 
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5. Råd för ett framgångsrikt jämlikhetsarbete 

• Bilda en grupp som får ansvar för arbetet med lika rättigheter och möjligheter. 

• Dokumentera arbetet kontinuerligt. 

• Bli bekant med diskrimineringslagen och definitioner som gäller för jämlikhetsområdet. 

• En bra startpunkt är att genomföra nulägesanalys av arbetsplatsen gällande lika rättigheter 
och möjligheter. Använd exempelvis resultat från arbetsmiljöenkäter eller kursvärderingar. 

• Arbeta fram åtgärder som är konkreta, tidsbestämda och realistiska. 

• Tydliggör ansvar för genomförande och uppföljning, tidplan och koppling till mål. 

• Ta hellre fram ett fåtal åtgärder som genomförs än många åtgärder som riskerar att inte 
hinnas med. 

• Informera kollegor och studenter vid institutionen/enheten om ert arbete för lika rättigheter 
och möjligheter. 

• Titta gärna på andra institutioners mål och åtgärder för idéer och inspiration. Se respektive 
institutions hemsida, det finns i dagsläget ingen universitetsövergripande sammanställning. 

• Samarbeta med studentkårer/studentföreningar. De utgör en viktig resurs i arbetet med att nå 
ut till studenter med information om deras rättigheter och skyldigheter. 

5.1. Arbetsprocessen 

Kartläggning av nuläget 
För att kunna utforma relevanta och konkreta mål och åtgärder för aktuell period är det bra att 
genomföra en kartläggning av nuläget för varje område som föreskrivs i diskrimineringslagen. 
Använd befintliga uppföljningssystem som till exempel resultat från arbetsmiljöenkät, 
kursvärderingar, tillgänglig statistik över studenter o.s.v. 

Analysera kartläggningen 
Analysera resultaten i kartläggningarna. Finns det skillnader mellan gruppen kvinnor 
respektive män? Andra grupper? 

Om så är fallet, fundera över: Vad kan skillnaden bero på? Hur skulle ni vilja att det såg ut? 
Vad har institutionen för mål? Vad krävs för åtgärder för att situationen ska förändras till en 
mer jämlik situation? Tänk på att förankra resultaten hos prefekten. 
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6. Förslag på åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter 

Förslagen nedan är inte heltäckande och det finns stor möjlighet för anpassning av åtgärderna 
till behoven vid den enskilda institutionen eller enheten. Varje institution ska genomföra tre 
åtgärder årligen som antas förbättra lika rättigheter och möjligheter. Det är möjligt att i det 
lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter fokusera på ett antal utvalda områden per 
termin eller år, exempelvis en eller ett par diskrimineringsgrunder, någon åtgärd för att främja 
breddad rekrytering och någon åtgärd för att förbättra tillgängligheten. En annan möjlighet är 
att fokusera på samtliga områden men under teman som information, bemötande, 
tillgänglighet på webben, kurslitteratur eller undervisning. 

6.1. Övergripande åtgärder 

Ökad kunskap om lika rättigheter och möjligheter 
Ge studenter och anställda vid institutionen/enheten ökad kunskap om lika rättigheter och 
möjligheter och diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 
könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder 
genom att erbjudas seminarier och föreläsningar utöver ordinarie kursutbud. 

Förebygg trakasserier 
För resonemang kring samtalston och jargong vid institutionen. Diskutera ramarna för 
anställdas umgänge med studenter, till exempel deltagande vid ”tentapubar” och dylikt. Som 
grund för samtalet kan universitetets ”Etisk vägledning – för att hålla en diskussion levande” 
och broschyr om sexuella trakasserier användas. 

Progression av genus- och intersektionella perspektiv i undervisningen 
Se över integreringen av genus- och intersektionella perspektiv i utbildningen. Arbetet med 
formulering av lärandemål utgör ett bra tillfälle för att beskriva hur detta ska ske. Sträva efter 
att studenterna ges möjlighet att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de har 
förvärvat på tidigare nivåer. 

Kritisk diskussion kring kurslitteratur/undervisningsmaterial 
För en kritisk diskussion kring kurslitteratur/undervisningsmaterial som kan uppfattas som 
kränkande. Ibland är det ofrånkomligt att beskrivningar, teorier eller påståenden i litteraturen 
uppfattas som kränkande. Sådan litteratur bör dock inte användas om det inte går att motivera 
på ett tillfredsställande sätt. Läraren har ett pedagogiskt ansvar för studenternas 
utvecklingsprocess och ska bemöda sig om att förmedla vetenskapligt säkerställd kunskap. 
Kartlägg studenternas uppfattning om litteraturen genom att fråga om detta i kursvärderingar. 

Kritisk diskussion kring kurslitteratur/undervisningsmaterial 
Säkerställ att litteratur/undervisningsmaterial som beskriver vissa könsuttryck, sexuella 
läggningar med mera som sjukliga, utan att detta stöds av Socialstyrelsens aktuella 
förteckning över sjukdomsdiagnoser, inte användas utan tydliga påpekanden att litteraturen 
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inte speglar en modern vetenskaplig inställning. Material som ifrågasätter vissa typer av 
funktionshinder bör hanteras på samma sätt. 

6.2. Riktade åtgärder 

Breddad rekrytering 
Samarbete med gymnasieskolor 

För att nå presumtiva studenter av underrepresenterade grupper kan institutionen exempelvis 
inleda ett långsiktigt samarbete med en gymnasieskola inom länet där andelen som studerar 
vidare inom högre utbildning är låg. Samarbetet ska ge eleverna ökat intresse för 
högskolestudier och en avdramatiserad bild av universitetet. 

Motverka studieavhopp 

För att motverka studieavhopp under studietiden kan specifika åtgärder tas för att öka andelen 
studenter som fullföljer sina studier. Exempel på sådana åtgärder är introduktionsverksamhet 
för nya studenter, mentorsverksamet, utökad studievägledarverksamhet, stödåtgärder som 
ökar chansen för lyckade studieresultat och uppföljning av studenter som har hoppat av. 

Fortbildning 

För att öka kunskapen om breddad rekrytering bland institutionens/enhetens personal kan 
workshop/seminarium om breddad rekrytering inkluderas vid utbildningstillfällen där 
universitetets arbete för lika möjligheter och rättigheter förmedlas. 

Etnisk tillhörighet 
Språkpolicy 

Information ska ges på fler språk än svenska, se universitetets språkpolicy i Regelboken, bok 
1, för vidare information. 

Mångfaldskalender 

Användande av mångfaldskalender vid schemaläggning av obligatoriska moment minskar 
risken för att personer ställs inför valet mellan att fira helgdagar enligt sina traditioner och att 
genomföra obligatoriska moment. 

Kön 
Könsneutrala exempel 

För att inte upprätthålla den sociala konstruktionen av kön/genus, bör det i möjligaste mån 
användas exempel i undervisningen som är könsneutrala. I den utsträckning kön måste finnas 
med i exempel bör de användas i en balanserad omfattning och inte beskrivas i könsstereotypa 
sammanhang. 
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Kritisk diskussion kring kurslitteratur/undervisningsmaterial 

Vid val av litteratur eller annat undervisningsmaterial bör alltid en diskussion föras kring 
varför en lärobok väljs istället för en annan. En aspekt att reflektera över är om litteratur av 
författare representerande ett kön väljs när det inom det aktuella ämnet finns både manliga och 
kvinnliga författare. Val av litteratur eller annat undervisningsmaterial bör vila på en god 
vetenskaplig grund. 

Uppehåll i samband med graviditet 

Om en student skjuter upp genomförandet av en kurs på grund av graviditet, framförallt om 
det sker på inrådan från institutionen, ska institutionen erbjuda studenten plats vid 
motsvarande kurs efter graviditeten. 

Läkarbesök 

Hänsyn bör tas till transsexuella studenters eventuella behov av att byta seminariegrupper, 
tentamenstillfällen och grupparbeten på grund av läkarbesök för könskorrigerande behandling. 

Ojämn könsfördelning 

Kartläggning av könsfördelning inom kurser genom att använda statistik från Ladok. Om 
situationen är ojämställd bör en analys av orsaken och åtgärder för att bredda rekryteringen tas 
fram. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Användning av namn och pronomen 

Kategorisering av studenter utifrån kön bör ta hänsyn till studentens egen uppfattning om 
könstillhörighet. Vid användning av förnamn och pronomen bör studentens eget önskemål om 
förnamn och pronomen efterföljas, i de fall universitetet inte är skyldiga enligt lag att använda 
studentens juridiska namn. 

Svarsalternativ i enkäter m.m. 

Möjlighet till fler än två svarsalternativ för kön bör finnas i samtliga frågeformulär till 
studenterna. Ett alternativ är exempelvis att till frågan ”Hur skulle du beskriva din 
könsidentitet?” ger svarsalternativen ”Man”, ”Kvinna” och ”På annat sätt”. 

Svarsalternativ i enkäter m.m. 

Inför att studenternas könsidentitet ska efterfrågas kan det vara lämpligt att analysera vad 
informationen ska användas till, och om den är nödvändig. Ibland kan det biologiska könet 
vara en viktig indikator, men ibland kan det istället vara intressant med hur personerna som 
tillfrågas faktiskt identifierar sig själva. 
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Religion eller annan trosuppfattning 
Anpassning av obligatoriska moment 

Schemaläggning av undervisning, förläggning av grupparbeten, obligatoriska moment och 
tentamen ska i största möjliga mån göras med hänsyn tagen till studenter som av religiösa skäl 
inte har möjlighet att delta på vissa religiösa helgdagar. Studenter som inte kan tentera vissa 
dagar på grund av religiösa skäl bör meddela detta vid terminsstart. Institutionen/enheten bör 
informera studenter om att de som av religiösa skäl inte kan tentera vid vissa tider bör 
meddela detta till institutionen snarast, helst redan vid terminsstart. 

Mångfaldskalender 

Användande av mångfaldskalender vid schemaläggning av obligatoriska moment minskar 
risken för att personer ställs inför valet mellan att fira helgdagar enligt sina traditioner och att 
genomföra obligatoriska moment. 

Sexuell läggning 
Varierande exempel 

För att bryta det heteronormativa perspektivet bör det, i möjligaste mån, användas exempel i 
undervisningen där samkönade par figurerar lika självklart som olikkönade par. 

Småbarnsansvar 
Anpassning av obligatoriska moment 

Schemalägg undervisning, förläggning av grupparbeten, obligatoriska moment och tentamen i 
största möjliga mån med hänsyn tagen till studenter med omsorgsförpliktelser. Undervisning 
och tentor bör i möjligaste mån förläggas till vardagar under dagtid, detta gäller dock inte 
kvällskurser. I de fall då tentor och obligatorisk undervisning inte kan förläggas till vardagar 
under dagtid bör alternativ erbjudas. Möjligheten att byta undervisningsgrupp för att anpassa 
till tiderna till rutiner för omsorgsförpliktelser ska i största möjliga mån beaktas. 

Tillgänglighet 
Rutiner om stöd 

Utarbeta rutiner kring stöd åt studenter som upplever hinder i sin studiesituation, informera 
om rutinerna och omsätt dem i praktiken. 

Information 

Ha information på webbplatsen om samordnarna av särskilt pedagogiskt stöd på 
Studentavdelningen och om vem på institutionen som studenter och presumtiva studenter ska 
kontakta för att prata om stöd. 

Litteraturlistor 

Listor över kurslitteraturen ska vara fastställda och finnas publicerade på institutionens 
webbsida i god tid före kursstart för att studenter som behöver litteraturen som talbok, 
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punktskrift, förstoring eller e-bok kan få tillgång till litteraturen på anpassat medium inför 
studiestarten. Produktionen av en ny talbok tar två till tre månader. För att studenten ska få sin 
litteratur till kursen måste den beställas långt före kursstart och studenten är alltså beroende av 
att litteraturlistorna finns tillgängliga i tid. 

Ålder 
Gruppindelning 

Att sträva efter att inte låta gruppindelningar för inlämningsuppgifter ske så att grupperna blir 
åldershomogena. 
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7. Definitioner 

Här presenteras några av de begrepp som är viktiga i arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter och mot diskriminering. Många av begreppen har flera innebörder. Ordlistan finns 
även publicerad på www.su.se/jamlikhet. 

Breddad rekrytering 
Vid universitetet definieras breddad rekrytering med systemaiska aktiviteter för att nå 
presumtiva studenter från underrepresenterade grupper, men även att via inkluderande 
undervisning och stöd till antagna studenter bidra till genomströmingen av studenter. Ett 
ytterligare led i arbetet med breddad rekrytering är åtgärder för att öka studenternas 
anställningsbarhet. Fokus i dessa åtgärder ligger på den sociala snedrekryteringen för såväl 
grundutbildning som forskarutbildning. Den tydligaste indikatorn på social bakgrund anses 
vara föräldrarnas utbildningsnivå. 

Design för alla 
En designfilosofi som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas med hänsyn till 
användbarhet och tillgänglighet för så många människor som möjligt. Utgångspunkten i 
arbetsprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer 
i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper. 

Diskriminering 
Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med en eller 
flera diskrimineringsgrunder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av 
trakasserier. 

Se www.su.se/jamlikhet för mer information om diskrimineringslagen, vem du kan kontakta 
om du upplever dig utsatt för diskriminering eller vad du ska göra om du blivit kontaktad av 
någon som känt sig diskriminerad. 

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 en 
eller flera diskrimineringsgrunder. 

Diskrimineringsgrunder 
Anges i diskrimineringslagen och är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder. 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska 
tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer 
med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. 
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Funktionshinder 
Definieras i diskrimineringslagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 
fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Socialstyrelsens Terminologiråd (2007-10-04) rekommenderar att funktionshinder definieras 
som: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen. 

Vid universitetet ska diskrimineringslagens ord och definition användas i samband med 
myndighetsutövning och i texter med juridiskt innehåll. 

I andra fall förordar universitetet att begreppet används för att beskriva de hinder som uppstår 
i mötet mellan personer med varaktiga begränsningar av funktionsförmågan och omgivningen, 
vilket brukar kallas den sociala modellen. Om en person med begränsning i 
funktionsförmågan utsätts för trakasserier eller diskriminering på grund av begränsningen 
uppstår det hinder i omgivningen för den personen, m.a.o. funktionshinder. 

Funktionsnedsättning 
Enligt rekommendation från Socialstyrelsens Terminologiråd (2007-10-04) definieras detta 
som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Diskrimineringsombudsmannen använder ordet funktionsnedsättning istället för 
funktionshinder, men använder sig av lagens definition av funktionshinder. Socialstyrelsens 
definition skiljer sig från lagens definition av funktionshinder genom att ordet ”varaktig” 
saknas. 

Genus 
Det sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och manlighet 
i samhället. 

HBT 
Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

HBTQ 
Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. 

Homofobi 
En uppfattning (hos en individ, en grupp eller ett samhälle) som ger uttryck för en starkt 
negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. 

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. 

Missgynnandet är inte diskriminerande om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
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Intersektionalitet 
Teorier om hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel 
mellan olika maktstrukturer, till exempel funktionsförmåga, etnicitet och/eller kön. 

Jämlikhet 
Jämlikhet handlar om att människor oavsett bakgrund ska ha lika rättigheter och möjligheter. 

Jämställdhet 
Jämställdhet syftar till att skapa jämlikhet utifrån kön. 

Kön 
Definieras enligt diskrimineringslagen som att någon är kvinna eller man. 
Diskrimineringsgrunden omfattar även den som avser att korrigera eller har korrigerat sin 
könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Definieras enligt diskrimineringslagen som att någon inte identifierar sig som kvinna eller 
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 

Detta innefattar personer som hela tiden eller periodvis i sitt sätt att identifiera sig eller genom 
hur de uttrycker sig genom t.ex. sin klädsel skiljer sig från könsnormen, exempelvis 
transvestiter, intergender eller intersexuella. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen ”könsidentitet eller 
könsuttryck”. Diskrimineringsombudsmannen beskriver könsidentitet eller könsuttryck som 
en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande 
förhållande med avseende på kön. 

Vid universitetet ska diskrimineringslagens ord och definition användas. 

Likabehandling 
Omfattar de åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter för studenter som deltar i 
eller söker till utbildning vid universitetet och som förebygger och förhindrar trakasserier 
enligt diskrimineringslagen. 

Normer 
Idéer, regler och föreställningar som formar oss som människor. Heteronormen är ett exempel 
på en norm, den beskriver de ett system där heterosexualitet uppfattas som det normala, givna 
och förväntade och där det som uppfattas som manligt och kvinnligt regleras. 

Queerteori 
Samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv där normer analyseras som relationer, 
identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade. Queerteori används inom 
alla discipliner som behandlar konstruktion av samhälle och värderingar. 

Rasism 
Ursprungligen ett ord som beskriver uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser 
biologiskt ses som underställda andra. Idag pratas det ofta om kulturrasism – föreställningen 
om att kulturer är absoluta, oföränderliga och definierar individens egenskaper. 
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Religion eller annan trosuppfattning 
"Annan trosuppfattning" innebär något annat än "religion" men är begränsat till en åskådning 
som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte etiska, filosofiska 
eller politiska värderingar/åskådningar. Livsåskådningar som buddism, ateism och 
agnosticism är jämförbara med religion och omfattas av begreppet annan trosuppfattning. 

Sexuell läggning 
Diskrimineringslagens definition omfattar heterosexuell, homosexuell respektive bisexuell 
läggning. 

Sexuella trakasserier 
Är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons 
värdighet. Det kan handla om beröring, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är 
sexuellt anspelande och som upplevs som kränkande och ovälkomna. 

Tillgänglighet 
För att alla ska kunna delta på lika villkor i samhället är det viktigt att det är tillgängligt. Det 
innebär att bland annat information, lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta del av 
dem, oavsett funktionsförmåga. 

Trakasserier 
Är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet och 
som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöversidentitet eller 
uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Det är den som 
utsätts för trakasserier som avgör vad som upplevs kränkande och ovälkommet. 

Transperson 
Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid 
skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln. Begreppet tillkom 
framförallt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor, men beskriver inte 
personens sexuella läggning. I begreppet ingår bland andra intergenderpersoner, transsexuella 
och transvestiter, ibland även dragqueens och dragkings. 

Transsexuell 
Person som inte identifierar sig med sitt biologiska eller juridiska kön, utan oftast önskar att 
genomgå en korrigering genom hormonbehandling och kirurgi av den felaktiga kropp 
personen har. Termen har alltså inget med sexualitet att göra utan handlar könsidentitet. 
Transsexuella har därför omfattats av diskrimineringsgrunden kön även före 
diskrimineringslagens tillkomst. 

Ålder 
Definieras enligt diskrimineringslagen som uppnådd levnadslängd. 
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8. Mall för institutioners åtgärder 

Mallen finns som ifyllbar PDF på www.su.se/jamlikhet 
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