
 

 

 1 

 

 

Handläggningsordning för studenter vid påtalad eller upplevd 

diskriminering 
 

Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-12-03, uppdaterad 2016-04-29 

 

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.  

 

Trakasserier 

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, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  

 

Kränkande särbehandling 

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.  

 

Utredningsskyldighet 

Om en företrädare för universitetet får veta att en student upplever sig utsatt för kränkande 

särbehandling eller trakasserier ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så 

att kränkningar upphör omedelbart.  

 

Vad kan du göra om du upplever diskriminering i samband med 

studierna?   

Om någon agerar mot dig eller någon annan student på ett sätt som du uppfattar som 

kränkande: 

 gör anteckningar om vad som har hänt, när och var  

 tala om saken med någon på institutionen som du känner förtroende för, t.ex. 

institutionens kontaktperson för likabehandling eller studierektorn. Du kan också 

vända dig till din lärare eller studievägledaren. (Se kontaktinformationen nedan.) 
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Tänk på att om du informerar en anställd vid institutionen om att du upplever trakasserier eller 

kränkande särbehandling, så är den personen skyldig att föra saken vidare till studierektorn 

eller kontaktpersonen för likabehandling. De är i sin tur skyldiga att se till att en utredning 

inleds och att universitetets jämlikhetssamordnare informeras.  

Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att en utredning 

startas, kan du vända dig till studentkåren eller Studenthälsan. (Se kontaktinformation nedan.)  

Vad gör institutionen om du påtalar diskriminering? 

Om du påtalar misstänkta trakasserier kommer studierektorn eller kontaktpersonen för lika-

behandling att kontakta dig så snart som möjligt för ett enskilt samtal där du får beskriva vad 

som har hänt. Ärendet behandlas konfidentiellt. Samtalet kommer att dokumenteras skriftligt 

och du får bekräfta att det du har sagt har uppfattats korrekt. Även den som misstänks vara 

orsaken till diskrimineringen kontaktas för ett samtal. Syftet med samtalen är att få det 

oönskade beteendet att upphöra. Vi kommer även att informera universitetets jämlikhets-

samordnare om det som har hänt.  

Om jämlikhetssamordnaren bedömer att det som har hänt skulle kunna vara diskriminering 

enligt diskrimineringslagen kommer jämlikhetssamordnaren att genomföra en utredning. Om 

det som har hänt i stället bedöms vara kränkande särbehandling kommer institutionen att full-

följa sin utredning och vidta åtgärder för att förhindra att kränkningen fortsätter.  

 

Beslut om diskrimineringsärenden fattas av rektor. Studierektorn eller kontaktpersonen för 

likabehandling vid institutionen följer upp ärendet genom att ta kontakt med dig inom en 

månad för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet kontaktar 

institutionen universitetets jämlikhetssamordnare för vidare åtgärder.  

 

Kontaktinformation 
 

Institutionen för svenska och flerspråkighet  

Kontaktperson för likabehandlingsfrågor: Judith Chrystal, rum D 638, tfn: 08-16 38 95 

e-post: judith.chrystal@su.se 

 

Studierektorer: http://www.su.se/svefler/om-oss/kontakt/studierektorer 

 

Studentavdelningen  

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

Stöd  

Studentombud vid Stockholms universitets studentkår: http://www.sus.su.se/studentombud 

Studenthälsan – för kontaktuppgifter se http://www.studenthalsanistockholm.se 

 

mailto:judith.chrystal@su.se
http://www.su.se/svefler/om-oss/kontakt/studierektorer
http://www.sus.su.se/studentombud
http://www.studenthalsanistockholm.se/
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Ordlista  

Nedan presenteras några begrepp ur den ordlistan över viktiga ord och begrepp som är 

publicerad på Stockholms universitets webb www.su.se/jamlikhet 

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.  

Diskrimineringsgrunder  

Anges i diskrimineringslagen och är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder.  

 Kön  

Definieras enligt diskrimineringslagen som att någon är kvinna eller man. Diskrimi-

neringsgrunden omfattar även den som avser att korrigera eller har korrigerat sin köns-

tillhörighet.  

 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, exempel-

vis transvestiter, intergender eller intersexuella.  

 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 till-

hörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer 

med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare.  

 Religion eller annan trosuppfattning  

"Annan trosuppfattning" innebär något annat än "religion" men är begränsat till en åskåd-

ning 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 trosuppfatt-

ning.  

 Funktionsnedsättning  

Definieras i diskrimineringslagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvnings-

mässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 Sexuell läggning  

Diskrimineringslagens definition omfattar heterosexuell, homosexuell respektive bisexuell 

läggning.  

 Ålder  

Definieras enligt diskrimineringslagen som uppnådd levnadslängd. 

http://www.su.se/jamlikhet
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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.  

Indirekt diskriminering  

Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfarings-

sätt 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 funktionsnedsättning, 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.  

Trakasserier  

Är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet och 

som har samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 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.  

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.  

 

  

 


