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Sammanfattning 
Syftet med denna granskning är att kartlägga förekomsten av likabehandlingsplaner vid samt-
liga fakulteter och institutioner vid Göteborgs universitet. Syftet är även att utreda huruvida 
de likabehandlingsplaner som erhållits lever upp till de krav som ställs på dem enligt gällande 
lagstiftning. 

Kravet på att högskolor och universitet varje år skall upprätta en likabehandlingsplan återfinns 
i 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567). Syftet med bestämmelsen är att verksamheten, 
genom upprättandet av en likabehandlingsplan, skall främja studenters lika rättigheter oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell 
läggning samt att förebygga och förhindra trakasserier. Även om arbetet inte behöver omfatta 
diskrimineringsgrunderna könsidentitet och könsutryck samt ålder rekommenderar Diskrimi-
neringsombudsmannen att högskolan planmässigt främjar och arbetar förebyggande för samt-
liga grunder. 

En likabehandlingsplan skall således presentera högskolans arbete för att främja lika rättighet-
er för studenter och sökande, samt visa vilka åtgärder som vidtas för att förebygga diskrimine-
ring inom de områden, där det föreligger brister. Vid större högskolor eller universitet bör det 
utarbetas särskilda planer för de olika institutionerna.   

Granskningen visade dock att endast 80 % (8/10) av fakulteterna och 57 % (28/49) av institut-
ionerna vid Göteborgs universitet hade egna aktuella likabehandlingsplaner vid tiden för in-
samlandet. Siffror som belyser att arbetet med upprättandet av likabehandlingsplaner inte pri-
oriteras vid alla fakulteter och institutioner. Vidare visade granskningen att en del fakulteter 
och institutioner hade: 

– Inaktuella planer. 

– Planer som inte omfattade studenter. 

– Planer som hänvisade till lagstiftning som upphävts eller till inaktuella dokument. 

– Planer som saknade en redovisning av hur de planerade åtgärderna från föregående års plan 
genomförts. 

– Planer som saknade mål och konkreta åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 

Granskningen åskådliggjorde således att det vid tidpunkten för granskningen förekom bristfäl-
liga likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet som inte levde upp till de krav som ställs 
på dem enligt gällande rätt.  
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Förord 
Med enkla ord kan likabehandling beskrivas som att alla människor skall behandlas lika oav-
sett bakgrund, tro eller andra personliga förhållanden. Detta kan tyckas vara enkelt men i vårt 
samhälle behöver vi ha lagar och regler som reglerar hur vi behandlar varandra och som ver-
kar för ett öppet samhälle fritt från diskriminering.  

Göteborgs universitets studentkårer (GUS) har under verksamhetsåret 2011/2012 likabehand-
ling som en fokusfråga i sin verksamhetsplan. En delfråga behandlar just likabehandlingspla-
ner, som utgör ett viktigt redskap för att främja studenters och sökande till universitetets lika 
rättigheter. GUS har därför under 2011/2012 haft för avsikt att kartlägga och granska samtliga 
likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet för att undersöka om universitetet och dess 
likabehandlingsplaner lever upp till de krav som ställs på dem. Granskningen visade tyvärr att 
det är långt ifrån alla verksamheter som har aktuella likabehandlingsplaner vilket tyder på att 
likabehandlingsfrågor inte alltid prioriteras.  

GUS önskar därmed att arbetet med likabehandlingsfrågor i större uträckning skulle priorite-
ras av universitetets alla verksamheter. Att dessa frågor alltid förblir aktuella och levande ef-
tersom de är så viktiga för både studenter och anställda. DO beskriver på ett mycket bra sätt i 
sin handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, vad likabehandlingsar-
betet innebär:  
 
Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en studiemiljö som är fri från diskriminering 
och trakasserier. Det handlar om studenternas mänskliga rättigheter, om att förverkliga rät-
ten till utbildning och bemöta alla på ett likvärdigt sätt. Det räcker inte med att arbeta utifrån 
ett individperspektiv och betrakta problem som en fråga om enskilda personers attityder och 
värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver en helhetssyn. Det innebär en regelbunden 
granskning av organisation, arbetsklimat och arbetssätt - liksom att belysa effekter av beslut 
med fokus på diskrimineringsgrunderna. Likabehandlingsplanen ska presentera högskolans 
arbete för att främja lika rättigheter för studenter och sökande. Den ska också visa vilka åt-
gärder som görs för att förebygga diskriminering inom de områden där det finns brister. 1 
 
En likabehandlingsplan är således ett löfte till alla studenter och medarbetare vid universitetet. 
Ett löfte om att universitetet arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Ett löfte 
om att universitetet arbetar för en säker studiemiljö för studenterna och en bra arbetsplats för 
universitetets medarbetare där alla individer skall behandlas lika.   

Frågan är dock hur Göteborgs universitet lever upp till detta löfte när det saknas likabehand-
lingsplaner eller när likabehandlingsplanerna är bristfälliga? GUS befarar att dessa brister 
sänder en signal till studenterna och medarbetarna om att arbetet med likabehandlingsfrågor 
inte utgör ett viktigt arbete som bör prioriteras. Det gör det även svårt för studenterna och 
medarbetarna att veta om och hur universitetet arbetar för att främja lika rättigheter och mot-
verka trakasserier, vad de kan kräva och vad de har blivit lovade. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2.!
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GUS förhoppning är att universitetet skall ta resultatet av denna granskning till sig och arbeta 
för att samtliga verksamheter vid universitetet upprättar väl genomarbetade likabehandlings-
planer som uppfyller de krav som ställs på dem. 

Nathalie Norberg, ordförande  Eva Jonson, viceordförande
  

 Göteborgs universitets studentkårer 2011/2012 
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1 Inledning och metod 

1.1 Uppdraget 
Vintern 2011 beslutade Göteborgs universitets studentkårer, GUS, att ge GUS studentombud2 
i uppdrag att granska likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet. Syftet med gransk-
ningen var dels att kartlägga förekomsten av likabehandlingsplaner vid fakulteterna och in-
stitutionerna, dels att granska huruvida de inkomma likabehandlingsplanerna lever upp till de 
krav som ställs på dem enligt gällande lagstiftning. I uppdraget ingick därför att inledningsvis 
redogöra för relevant lagstiftning på området dvs. diskrimineringslagen (2008:567).  

1.2 Metod  
För att uppnå syftet med uppdraget begärdes likabehandlingsplaner in via e-post från Univer-
sitetets nio fakulteter och 49 institutioner/enheter(se bilaga 2). Insamlingen skedde mellan den 
12 december 2011 och den 20 januari 2012. Även Universitetsbiblioteket (UB) lades till i 
utredningen eftersom den likställs med en fakultet i universitetets organisation3.   Totalt 10 
fakulteter och 49 institutioner/enheter ingick således i den ursprungliga studiepopulationen.  

Under insamlingstiden genomfördes även en genomgång av relevant lagstiftning, rättsfall, 
förarbeten, doktrin och övrigt material som behandlar likabehandling varav valda delar pre-
senteras inledningsvis i granskningen. Direkta citat ur lagar, förordningar och andra dokument 
skrivs med kursiverad stil. 

En kontroll gjordes även via fakulteternas, intuitionernas/enheternas hemsidor för att under-
söka huruvida dokumenten fanns lättillgängliga. Denna kontroll utfördes mellan den 23:e och 
24:e januari 2012.  

Det insamlande materialet granskades efter en granskningsmall4 (se bilaga 3) och bearbetades 
därefter i programmet Filemaker Pro. Tabeller är gjorda i Excel. 

1.2.1 Avgränsning 
Endast de delar av likabehandlingsplanen som riktar sig mot studenter har granskats i detta 
arbete. Till viss del har även delar som behandlar doktorander behandlats. Detta i fall då lika-
behandlingsfrågor kring doktorander framkommit under avsnittet utbildning eller berör frågor 
kring utbildningen exempelvis handledare5. Vidare har avsnitten om lagstiftningen avgränsats 
till att omfatta diskrimineringslagen och de delar som berör högskolan, efter ett inledande 
avsnitt om skyddet mot diskriminering.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Frida Sandberg. 
3 http://www.ub.gu.se/info/jamlikhet/ . Likabehandlingsplanen hämtades på hemsidan den 14 februari 2012.  
4 Till stora delar kopierad från DO:s granskningsmall i ärendenummer GRA 2010/31, Bedömning av likabehand-
lingsplan för högskolan. 
5Doktorander är studenter men kan även vara anställda. Avsnitt som berör anställningsfrågor såsom lön etc. har 
ej ingått i granskningen. 
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2 Lagstiftningen  

2.1 Skyddet mot diskriminering 
Att skyddas mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Principen om icke-
diskriminering är en av de mest centrala frågorna från Förenta nationernas allmänna förkla-
ring av de mänskliga rättigheterna från 1948 (FN: förklaringen). Ändock bryts denna princip 
dagligen; alltifrån oerhörda övergrepp genom etniska rensningar vid konflikter i världen till 
fördomsfulla yttranden i vårt vardagsliv om människor som på ett eller annat sätt skiljer sig 
från det som uppfattas vara "normalt".6  

I artikel 1 i FN: förklaringen slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 
anda av gemenskap.  

I artikel 2 framkommer att var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som 
uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 
börd eller ställning i övrigt.  

Vidare stadgas det i artikel 7 att alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd 
av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla 
former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan 
diskriminering. 

Den rättsliga utgångspunkten i svensk rätt, mot diskriminering av olika slag, återfinns i Rege-
ringsformen (RF) som behandlar de grundläggande fri- och rättigheterna. 

I 1 kap 2 § RF framkommer bland annat att den offentliga makten ska utövas med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att det 
allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 
samhället. Vidare att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av 
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktions-
hinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som per-
son (1 kap 2 § RF stycke 1 samt delar av stycke 4).   

Syftet med paragrafen är att förmå det allmänna dvs. staten med riksdag, regering, statsför-
valtning, domstolar samt landsting och kommuner med fullmäktige, nämnder och förvaltning-
ar, att positivt arbeta för att de målsättningar som uttalas i bestämmelsen förverkligas. De dis-
krimineringsgrunder som räknas upp i paragrafens fjärde stycke kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 
är ingen uttömmande lista. Såsom stadgas i lagtexten skall det allmänna även motverka dis-
kriminering av människor på grund av andra omständigheter som gäller den enskilde som 
person. Diskrimineringsgrunderna utgör exempel på särbehandlingar som kan drabba männi-
skor som för närvarande riskerar att utsättas, eller utsätts för diskriminering eller omotiverad 
särbehandling. Lagstiftaren har genom denna uppräkning av diskrimineringsgrunder velat 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 19. 
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markera att målsättningen, om delaktighet och jämlikhet i samhällslivet, är av störst betydelse 
för människor som tillhör utsatta grupper i samhället. 7 

I Sverige skall således det allmänna verka för att riket skall vara ett tolerant och humant sam-
hälle präglat av mångfald och respekt för individens mänskliga fri- och rättigheter. Männi-
skors lika värde skall respekteras på alla områden och likhet inför lagen skall råda. Varje en-
skild individ skall bemötas med respekt för sin person och sin särart. För att uppnå denna mål-
sättning måste vårt samhälle byggas på en gemensam förståelse av och respekt för de univer-
sella mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang har diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 
en stor betydelse. 8 

2.2  Diskrimineringslagen (2008:567) 
Diskrimineringslagen syftar till att värna om principen om alla individers lika värde och alla 
människors rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.  

Enligt lagens förarbeten9 är lagstiftningen mot diskriminering ett uttryck för det fria, demo-
kratiska samhället och de värderingar som ligger till grund för samhällsordningen. Ett sam-
hälle som värnar om alla människors lika värde är ett samhälle som ger alla människor möj-
ligheter att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar och efter sin 
egen förmåga och sina egna val.10  

I lagens första kapitel återfinns definitioner och allmänna bestämmelser. Lagens ändamål 
stadgas i första paragrafen: 

1 kap 1 § DL denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. 

I 1 kap 3 § DL framkommer att lagen är tvingande till förmån till den som omfattas av skyd-
det mot diskriminering.  I lagtexten stadgas att ett avtal som inskränker någons rättigheter 
eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen. Att ett avtal är utan verkan i 
den delen innebär att dess innehåll inte kan genomdrivas i domstol. En person som har ingått 
ett sådant avtal är följaktligen inte skyldig att följa det som sägs i avtalet.11 Det finns dock 
inget som hindrar att parter i enskilda anställningsavtal eller kollektivavtal kommer överens 
om mer omfattande rättigheter, förmåner eller skyldigheter än vad som gäller enligt lagen.12 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Prop.2001/02:72, s 49.  
8 Prop.2007/08:95, s 79. 
9 Prop.2007/08:95. 
10 Prop.2007/08:95, s 79. 
11 Prop.2007/08:95, s 485. 
12 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 32 f. 
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Lagen omfattar tio olika samhällsområden13, varav utbildning utgör ett. De konkreta regler 
som återfinns i diskrimineringslagen, med syfte att förverkliga lagens ändamål, kan delas in i 
två huvudavsnitt: 

1. Förbud mot diskriminering och repressalier (2 kap DL). 

2. Aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter (3 kap DL). 

Inom utbildningsområdet utgör dessa två avsnitt en helhet där de båda regelkomplexen kom-
pletterar varandra.14 

Diskrimineringsförbudet återfinns i 2 kap 5 § DL. Där stadgas att den som bedriver utbild-
ningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte får diskriminera någon student eller studerande 
som deltar i eller söker till verksamheten. Undantag från diskrimineringsförbudet återfinns i 2 
kap 6 § DL. Vidare är en utbildningsanordnare, enligt 2 kap 7 § DL skyldig att utreda och 
vidta åtgärder mot trakasserier.  

I 2 kap 8 § DL framkommer att en sökande som blivit nekad tillträde till utbildning, eller inte 
tagits ut till prov eller intervju har rätt att ta del av vilka meriter de som blivit antagna eller 
uttagna till prov eller intervju haft.  

Förbudet mot repressalier återfinns i 2 kap 19 § DL.  

Det kan här även nämnas att det i 2 kap 17 § DL återfinns ett förbud för offentliganställda att 
diskriminera, till exempel när de bistår allmänheten med upplysningar, vägledning eller råd. 

De aktiva åtgärderna återfinns i 3 kap 14-16 §§ DL och innefattar ett krav på att en utbild-
ningsanordnare skall bedriva ett målinriktat arbete, vidta åtgärder för att förebygga och för-
hindra trakasserier samt ett krav på att varje år upprätta en likabehandlingsplan. 

Bestämmelserna som förbjuder diskriminering, repressalier samt utbildningsanordnarens 
skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier har en civilrättslig utformning. Detta 
innebär att brott mot bestämmelserna, om inte någon förlikning kan träffas, påtalas i en skade-
ståndsprocess mot utbildningsanordnaren.  

När det gäller brott mot utbildningsanordnarens skyldighet att vidta vissa aktiva åtgärder för 
att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter kan däremot inte något skadestånd 
utdömas. Dessa aktiva åtgärder kan ytterst framtvingas genom ett vitesförläggande. Inom uni-
versitets- och högskoleområden kan även vissa beslut överklagas till Överklagandenämnden 
för högskolan.15 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 1 Arbetslivet, 2 utbildning, 3 arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt upp-
drag, 4 start eller bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet, 5 medlemskaps i vissa organisationer, 
6 varor, tjänster och bostäder m.m. , 7 hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m., 8 socialförsäkringssy-
stemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd, 9 värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär 
utbildning, 10 offentlig anställning. 
14 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 31.  
15 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 112.  
!



.!
!

För att kunna tillämpa diskrimineringslagen är det viktigt att ha kännedom om vad de centrala 
begrepp som återfinns lagen såsom diskriminering, trakasserier och repressalier innebär samt 
hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras. I de följande kapitlen, tre och fyra, förklaras 
begreppen och dess innebörd. 
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3 Diskriminering och repressalier 

3.1 Diskriminering  
I 1 kap 4 § DL definieras begreppet diskriminering. Begreppet omfattar direkt och indirekt 
diskriminering, trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunder-
na16, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Innebörden av begreppet diskri-
minering är densamma för de olika diskrimineringsgrunderna och för de olika samhällsområ-
dena som omfattas av lagen17. Det finns inga hinder mot att en enskild som har blivit utsatt för 
diskriminering åberopar flera diskrimineringsgrunder, så kallad multipel diskriminering18.  

3.2 Direkt diskriminering 
I lagtexten definieras direkt diskriminering som 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. 

Direkt diskriminering bygger på tre kriterier; ett missgynnande, en jämförelse och ett orsaks-
samband19. För att en handling eller underlåtenhet skall ses som diskriminerande, i lagens 
mening, måste alla kriterierna vara uppfyllda. Förbudet utgår ifrån att en faktisk person har 
blivit kränkt20. 

3.2.1 Missgynnande 
Det första kriteriet, att någon har missgynnats, innebär att någon som omfattas av lagens olika 
diskrimineringsförbud försätts i ett sämre läge eller går miste om en förbättring, en förmån, en 
serviceåtgärd eller liknande. Det handlar om ett förfarande som innebär en faktisk förlust, ett 
obehag eller liknande för den enskilde. Avgörande är att en negativ effekt inträder. 

Generellt sett kan alla förfaranden, som innebär en skada eller en nackdel för en person som 
omfattas av lagen, uppfattas som ett missgynnande. Därtill kan obehag och personligt lidande 
på grund av trakasserier inkluderas i begreppet.  

Ett missgynnande kan ske såväl genom ett aktivt handlande såsom en underlåtenhet att 
handla. Exempel på missgynnande kan vara att inte bli kallad till ett antagningsprov eller att 
vägras inträde till en utbildning.21 Ett annat exempel är om en högskola underlåter att göra 
sina lokaler tillgängliga för studenter med funktionshinder vilket kan utgöra direkt diskrimine-
ring av en student som har en funktionsnedsättning22.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funkt-
ionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
17 Prop.2007/08:95, s 97. 
18 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 35. 
19 Prop.2007/08:95, s 101. 
20 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 43 f.  
21 Prop.2007/08:95, s 486 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 44. 
22DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 4.!
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3.2.2 Jämförelse 
För att utreda huruvida en person är, eller har blivit, utsatt för diskriminering skall en jämfö-
relse ske mellan den som påstår sig vara diskriminerad och någon som är i en jämförbar situ-
ation. Det vill säga en jämförelse med hur någon eller några andra personer behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i liknande situation som den som påstås ha blivit dis-
kriminerad. Visar denna jämförelse en avvikelse, från hur en annan person som befinner sig i 
en jämförbar situation behandlats, bedöms behandlingen som diskriminerande. Det poängteras 
dock i lagens förarbeten23 att det blir rättvisande endast om personerna befinner sig i situat-
ioner där det är rimligt eller naturligt att jämföra dem med varandra. Kan det i det enskilda 
fallet anses rimligt och naturligt att olika individer behandlas lika skall de anses vara i en jäm-
förbar situation. 

Jämförelsen görs i vanliga fall mellan faktiskt existerande personer, t.ex. att en student jäm-
förs med sina medstudenter eller en sökande till högskolan jämförs med andra sökanden. Sak-
nas det en faktisk jämförbar person får jämförelsen istället ske med en tänkt jämförelseperson, 
s.k. hypotetisk jämförelse.  

Beroende på i vilken situation den påstådda diskrimineringen har skett, kan kriteriet jämförbar 
situation ha olika innebörd. Ibland är utgångspunkten att alla människor oavsett personliga 
egenskaper, i princip, är i en jämförbar situation, t.ex. vid ett restaurangbesök. I dessa fall har 
kriteriet jämförbar situation ingen egentlig praktisk betydelse.24 

3.2.3 Orsakssamband 
Det tredje kriteriet, orsakssamband, innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan 
missgynnandet och någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Missgynnandet skall således 
ha skett på grund av personens religion, etnicitet osv. Sambandet kan vara starkt eller svagt. 
Starkast är det om avsikten med handlingen är att missgynna en person med hänvisning till 
någon av diskrimineringsgrunderna, t.ex. att en utbildningsanordnare vägrar att anta en person 
med hänvisning till personens etnicitet.  

Det krävs inte att det finns en diskriminerande avsikt för att en utbildningsanordnare skall 
kunna ställas till svars för diskriminering. Det är effekten eller resultatet av ett visst handlande 
som är väsentligt. Skulle exempelvis en utbildningsanordnare missgynna en person för att 
tillmötesgå någon utomstående persons önskemål föreligger det nödvändiga orsakssambandet.  
Det är därför inte möjligt för exempelvis en utbildningsanordnare att slippa undan ansvar med 
hänvisning till att det kan finnas praktikplatser vars anordnare har en negativ inställning till 
t.ex. homosexuella personer. Detsamma gäller om avsikten skulle vara att gynna eller bespara 
någon ett lidande eller obehag, men effekten skulle bli att exempelvis utbildningsanordnaren 
inte antar en person på grund av personens sexuella läggning. Detta eftersom det finns ett or-
sakssamband mellan handlingssättet och diskrimineringsgrunden.  

Det finns inget krav att kopplingen till en viss diskrimineringsgrund behöver vara den enda, 
eller ens den viktigaste orsaken till en missgynnande behandling. Det räcker med att den är en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Prop. 2007/08:95,s 487. 
24 Prop.2007/08:95, s 487 f. samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, 
 Diskrimineringslagen, s 44 f. !
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av flera olika anledningar till missgynnandet. Detta innebär att det inte måste vara en fråga 
om ett missgynnande på grund av etnicitet osv., utan det räcker med att missgynnandet har ett 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.25 

3.2.4 Bevisfrågor vid direkt diskriminering  
I diskrimineringslagen finns en regel om uppdelning av bevisbördan som ger den kärande i ett 
diskrimineringsmål en bevislättnad jämfört med bevisregler i allmänhet. Anledningen till att 
denna bevislättnad finns är att det annars skulle bli svårt att i praktiken upprätthålla diskrimi-
neringsförbuden. 

Regeln återfinns i 6 kap 3 § DL och lyder: 

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständighet-
er som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repres-
salier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekom-
mit. 

I bevisregelns första led ligger således bevisbördan på käranden och i andra ledet övergår be-
visbördan till svaranden. Det första ledet kan benämnas som presumtionsregeln.  Käranden 
ska först visa omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har utsatts för dis-
kriminering eller repressalier.  

Vid t.ex. diskriminering på grund av kön kan det vara fråga om att käranden försöker visa att 
svaranden behandlat henne eller honom mindre förmånligt än en person av motsatt kön och 
att personerna är i en jämförbar situation. Kan käranden styrka de omständigheter som ligger 
till grund för påståendet uppstår en presumtion, dvs. ett antagande för att det föreligger ett 
orsakssamband mellan missgynnandet och könstillhörigheten.  Svaranden skall sedan i sin tur 
visa att diskriminering och repressalier inte har förekommit dvs. motbevisa presumtionen ge-
nom att exempelvis styrka omständigheter som ger stöd för att missgynnandet har haft helt 
andra orsaker än könstillhörigheten. Svaranden kan annars tilldömas att betala diskrimine-
ringsersättning.26 

3.3 Indirekt diskriminering 
I lagtexten definieras indirekt diskriminering som 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 funktionshin-
der, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfarings-
sättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå syftet. 

Indirekt diskriminering bygger på tre kriterier, missgynnande, jämförelse och intresseavväg-
ning. Vid bedömning av huruvida en person har blivit utsatt för indirekt diskriminering skall 
således följande klargöras: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25Prop.2007/08:95, s 488 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 48.  
26 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 49.!
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– För det första skall det utredas huruvida personen har missgynnats eller ej. 

– För det andra skall den jämförelse som skall göras mellan den personen som påstår sig ha 
missgynnats och andra personer bedömas. 

– För det tredje skall en intresseavvägning göras mellan den som är missgynnad och det syfte 
som en utbildningsanordnare eller någon annan som omfattas av lagens diskrimineringsförbud 
ställt upp för tillämpningen av bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt .27 

3.3.1 Missgynnande 
Kriteriet missgynnande har samma innebörd oavsett om det är fråga om direkt eller indirekt 
diskriminering. Det skall alltså vara fråga om en faktisk skada, ett obehag eller någon annan 
nackdel för en viss individ. Ett missgynnande vid indirekt diskriminering är när någon tilläm-
par en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som 
vid en närmare granskning i praktiken karakteristiskt sett missgynnar individer som skyddas 
av diskrimineringslagen. Den negativa effekten som uppstår för en viss person vid indirekt 
diskriminering är således inte lika synbar som vid direkt diskriminering.28 

3.3.2 Jämförelse 
När det skall avgöras huruvida ett kriterium särskilt missgynnar personer i en viss grupp, 
måste en jämförelse göras mellan den grupp som personen tillhör och en person i en annan 
grupp. Det går inte att göra någon hypotetisk jämförelse på ett liknande sätt som vid direkt 
diskriminering utan en faktisk jämförelse mellan de olika grupperna måste göras. 

Jämförelsen skall göras på den andel av de som kan, eller inte kan, uppfylla kriteriet i de 
grupper som jämförs. Åskådliggör jämförelsen att en väsentlig skillnad föreligger mellan de 
båda gruppernas möjlighet att typiskt sett uppfylla kriteriet, talar detta för att det rör sig om 
indirekt diskriminering. Skillnaden i de grupper som jämförs, mellan de som kan respektive 
inte kan uppfylla kriteriet, bör vara betydande för att någon i en grupp skall anses ha miss-
gynnats. Ofta måste käranden påvisa ett övertygande statistiskt material för att påvisa en så-
dan skillnad mellan de grupper som jämförs.  

EU-domstolen har i mål om könsdiskriminering uttalat flera gånger att det åligger de nation-
ella domstolarna att bedöma om bestämmelsen drabbar ett betydligt större procentantal av det 
ena könet än det andra. Vad som utgör en betydande skillnad är upp till de nationella domsto-
larna att göra i belysning av EU-domstolens avgöranden.29 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Prop.2007/08:95, s 490, samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 49 f. 
28 Prop.2007/08:95, s 490, samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 50. 
29 Prop.2007/08:95, s 490f. samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 51.!
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3.3.3 Intresseavvägning 
Det föreligger en viss tolerans för att tillämpningen av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt särskilt kan komma att missgynna individer som omfattas av diskriminerings-
grunderna. När det skall bedömas huruvida exempelvis en viss bestämmelse är tillåten eller ej 
måste en intresseavvägning göras. Det finns två krav som måste vara uppfyllda för att en åt-
gärd, som typiskt sett har negativa effekter för en viss grupp, skall vara tillåten. 

 1. Det första kravet som ställs är att syftet med missgynnandet måste vara objektivt sett god-
tagbart. Kan det fastställas att ett till synes neutralt kriterium typiskt sett missgynnar en viss 
grupp måste det ifrågasättas huruvida den som tillämpar detta kriterium har ett berättigat 
syfte. Syftet måste vara väl värt att skyddas och tillräckligt viktigt för att det skall kunna mo-
tiveras att det ges företräde framför principen om att ingen skall diskrimineras. 

2. Det andra kravet som uppställs är att åtgärden, dvs. medlet för att uppnå syftet, måste vara 
lämpligt och nödvändigt.  Finns det andra handlingsalternativ eller medel som inte är diskri-
minerande för att uppnå ett i sig godtagbart syfte, skall åtgärden ses som otillåten indirekt 
diskriminering. 

Intresseavvägningen medför att användningen av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfa-
ringssätt skall prövas utifrån utbildningsanordnarens osv. behov av en viss reglering.30 

Ett exempel på indirekt diskriminering, inom högskolans område, kan vara att en högskola 
ställer krav på särskilda förkunskaper som inte är nödvändiga för utbildningen och som ute-
sluter någon som omfattas av diskrimineringslagens skydd. 31  

3.3.4 Bevisfrågor vid indirekt diskriminering  
Såsom vid direkt diskriminering föreligger det en uppdelning av bevisbördan vid indirekt dis-
kriminering. Dock föreligger det väsentliga skillnader mellan de fakta som skall bevisas jäm-
fört med bevisningen vid direkt diskriminering. Käranden skall vid indirekt diskriminering 
kunna styrka omständigheter till stöd för att ett till synes neutralt kriterium i praktiken miss-
gynnar någon på grund av t.ex. kön och således får en diskriminerande effekt. Svaranden har 
istället bevisbördan för att kunna visa att kriteriet objektivt sett kan motiveras av ett berätti-
gande syfte och att medlen för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga.32 

3.4 Trakasserier 
Diskrimineringslagen skiljer mellan två olika former av trakasserier. Trakasserier som har 
samband med någon av lagens diskrimineringsgrunder och trakasserier av sexuell natur så 
kallade sexuella trakasserier. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Prop.2007/08:95, s 491 f. samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 51 f. 
31 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 4. 
32Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 54 f.!
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Trakasserier som har samband med någon av lagens diskrimineringsgrunder definieras i lag-
texten som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Förbudet mot trakasserier är uppbyggt kring uttrycken missgynnande, oönskat, insikt och or-
sakssamband. 33  

3.4.1 Missgynnande 
Trakasserier är handlingar, beteenden eller bemötanden som kränker den utsattes värdighet på 
ett sätt som har anknytning till de skyddade diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om 
såväl fysiskt, verbalt eller annat uppträdande som medför ett missgynnande i form av skada 
eller obehag. Bagatellartade skillnader i bemötande betraktas inte som missgynnande utan det 
skall vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar. Exempel på trakasserier kan vara att 
någon utsätts för nedsättande tillmälen som har samband med någon av diskrimineringsgrun-
derna. Vidare kan rasistiska texter, bilder, märken och klotter eller sådant som att någon viss-
lar, stirrar eller utför kränkande gester anses utgöra trakasserier. 

Skämt och attityder som inte tar sikt mot en eller flera personer omfattas i allmänhet inte. 
Nedsättande kommentarer som upprepas och som riktas mot en specifik grupp av människor 
t.ex. invandrare kan emellertid vara diskriminerande. Detta förutsätter dock att någon i grup-
pen klargjort att yttrandena har medfört att han eller hon känner sig kränkt. Ett bemötande 
eller en handling som är isolerad för omgivningen kan framstå som harmlöst, men utgöra tra-
kasserier om den upprepas och den drabbade har klargjort att beteendet är kränkande.34 

3.4.2 Oönskat beteende 
För att en kränkande handling eller ett kränkande bemötande skall utgöra trakasserier i lagens 
mening måste bemötandet eller handlingen vara oönskat, samt ha ett orsakssamband med 
någon av lagens diskrimineringsgrunder. Det förutsätter inte nödvändigtvis att det måste fin-
nas en direkt koppling till en viss diskrimineringsgrund, som till exempel den utsatte indivi-
dens etniska tillhörighet. Orsakssambandet föreligger även när den person som trakasserar en 
individ misstar sig om individens etniska bakgrund. Likaså behöver inte någons kön, relig-
ionstillhörighet, funktionshinder osv. vara den enskilda orsaken till det kränkande handlandet 
eller beteendet. Anspelningar på en viss diskrimineringsgrund, som grundar sig på personliga 
motsättningar kan även det anses utgöra trakasserier. Det är den person som är utsatt som av-
gör om beteendet eller handlingarna är oönskade och kränkande.  

Den som trakasserar måste dock ha insikt i att hans eller hennes beteende kränker någon . Den 
som blir utsatt bör göra klart för den som trakasserar att beteendet upplevs som kränkande. I 
vissa fall kan omständigheterna vara sådana att det måste anses ostridigt att den som trakasse-
rar är medveten och har insikt i att handlingarna upplevs som kränkande. I dessa fall behöver 
den utsatte inte göra några särskilda påpekanden.35 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Prop.2007/08:95, s 492.  
34 Prop.2007/08:95, s 492 f. 
35 Prop.2007/08:95, s 493.!
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Inom högskolan kan både anställda och studenter göra sig skyldig till trakasserier. En förelä-
sare kan göra sig skyldig till trakasserier genom att exempelvis uttala sig nedsättande om en 
student på grund av hans eller hennes religion. En student kan göra sig skyldig till trakasserier 
mot en annan student genom kränkande tillmälen kopplade till den drabbade studentens sexu-
ella läggning. Det är den som är utsatt för trakasserierna som avgör vad som är kränkande och 
vad som gör att studiemiljön känns otrygg.36  

3.5 Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier definieras i lagtexten som ett uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. 

Förbudet mot trakasserier är lagtekniskt uppbyggt kring uttrycken missgynnande, oönskat och 
insikt och kränkningen ska vara av sexuell natur.  

För att handlingar eller ett bemötande skall anses utgöra sexuella trakasserier måste de med-
föra ett missgynnande i form av skada eller obehag och på så vis kränka den enskildes värdig-
het. Vidare skall handlandet eller beteendet vara oönskat och dessutom måste den som trakas-
serar ha insikt om att hans eller hennes beteende kränker någon. Innebörden av uttrycken är 
desamma som för trakasserier. 

Skillnaden mellan den första formen av trakasserier, som beskrevs ovan, och sexuella trakas-
serier är att uppträdandet är av sexuell natur. Uppträdandet kan bestå i fysiska handlingar men 
det kan även vara att någon i ord eller genom gester och likande beteenden uppträder på ett 
sätt som väcker anstöt. Det är den drabbades synvinkel som är avgörande för om trakasseri-
förbudet kan åberopas dvs. om det rör sig om ett oönskat beteende eller en oönskad handling.  

Definitionen omfattar alla former av ovälkommen fysisk kontakt såsom kramar, nypningar 
och att stryka sig mot en annan persons kropp. Det kan även röra sig om förslag och påtryck-
ningar om sexuell samvaro eller anstötliga anspelningar och kommentarer. Likaledes att nå-
gon sätter upp pornografiska bilder på studieplatsen. Det som skiljer sexuella trakasserier från 
vanligigt flörtande är att det är ovälkommet. De allvarligaste och grövsta formerna av sexuella 
trakasserier är olika typer av straffbara handlingar såsom våldtäkt och sexuellt utnyttjande. 37 

3.6 Instruktioner att diskriminera 
Med instruktioner att diskriminera menas order eller instruktioner att diskriminera någon på 
ett sätt som sägs i bestämmelserna om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasse-
rier eller sexuella trakasserier och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroende-
förhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit 
sig att fullgöra ett uppdrag.   

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 5. 
37 Prop. 2007/08:95, s 494, och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, 
 Diskrimineringslagen, s 57 f. !
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Inom högskolan skulle det kunna vara att skolans ledning uppmanar en anställd att missgynna 
en student eller sökande. Det krävs att ordern eller instruktionen får en missgynnande effekt 
för en eller flera personer för att bestämmelsen skall gälla. I de fall ordern eller instruktionen i 
praktiken inte får någon missgynnande effekt står de ej i strid med lagen.  

I undantagsfall kan det anses som ett missgynnande även om den som mottagit instruktionen 
inte har åtlytt uppmaningen. Detta kan bli aktuellt om en instruktion riktar sig till en specifik 
individ, som därigenom pekas ut, och denna individ får kännedom om instruktionen. Då har 
det begåtts en lagstridig kränkning redan genom utpekandet av individen. Detta kan vara re-
sultatet när t.ex. en instruktion leder till stor uppmärksamhet eller skvaller även om det senare 
skulle visa sig att det inte åtlyddes av den som mottog instruktionen.38 

3.7 Repressalier 
Repressalier är en slags otillåten bestraffning. Repressalier kan komma till uttryck genom att 
en student som påtalat att han eller hon har utsatts för trakasserier får omotiverat låga omdö-
men eller beläggs med ovanligt stor arbetsbörda. Förbudet mot repressalier omfattar såväl 
handlingar som underlåtna handlingar. Att vara passiv kan således även anses utgöra en re-
pressalie. 39  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Prop. 2007/08:95, s 494 f. och DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 6. 
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4 De sju diskrimineringsgrunderna 

4.1 Religion eller annan trosuppfattning 
De sju diskrimineringsgrunderna, med undantag från religion eller annan trosuppfattning, 
definieras i 1 kap 5 § DL. Lagstiftaren har istället överlämnat till den enskilde att tolka be-
greppet. Det finns dock vissa vägledande uttalanden i lagens förarbeten40. I begreppet inräk-
nas hinduism, ateism och agnosticism.  Politiska åsikter skyddas inte. Inte heller rasistisk 
övertygelse, etiska eller filosofiska värderingar innefattas i begreppet. 

Det kan uppkomma svårigheter att avgöra vad som är trosuppfattning och vad som är tradition 
eller kultur och vari skillnaden består. Det kan därför vara svårt att fastställa om en viss kläd-
sel har samband med kultur eller religion. I förarbetena uttalas att i det fall som det ter sig 
oklart bör utgångspunkten vara att beteendet eller klädseln har ett samband med religion eller 
annan trosuppfattning. Lagen är emellertid heltäckande. Om en klädsel inte skulle anses ge 
uttryck för en religiös övertygelse, kanske den istället återspeglar personens etniska bakgrund, 
vilket innebär att personen då istället skyddas på den grunden. 41 

DO har i ett uppmärksammat ärende42 uttalat att diskrimineringsgrunderna religion och etnisk 
tillhörighet kompletterar varandra så att vad som kan uppfattas som kulturellt eller tradition-
ellt i allmänhet faller in under någon av diskrimineringsgrunderna 43. Ärendet handlade om 
en elev som bar niqab och huruvida en skola hade rätt att utestänga denna elev från undervis-
ning på grund av att hon bar detta plagg (se även avsnitt 5.1). 44 

I DO:s handledning skildras några exempel på diskriminering eller trakasserier som har sam-
band med religion eller annan trosuppfattning: 

Mirjam är troende judinna och öppen med att hon brukar besöka synagogan. Under ett semi-
narium i statsvetenskap återkommer läraren ständigt till att "vore det inte för judarna skulle 
mellanöstern inte vara ett så problemfyllt område". Mirjam känner sig träffad av kommenta-
ren och tar upp med kursansvarig som lovar att prata med läraren. Trots detta fortsätter lä-
raren att fälla kommentarer om vilka problem judarna ställer till i världen (trakasserier). 

På en högskola har flera lärare bett Yasmina, som är troende muslim, att ta av sig sjalen på 
lektionerna eftersom man inte tillåter någon typ av huvudbonader i klassrummen. När Yas-
mina inte vill ta av sig huvudduken blir hon utskickad ur klassrummet och får inte delta i den 
fortsatta undervisningen (indirekt och direkt diskriminering). 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Prop.2007/08:95. 
41 Prop.2007/08:95, s 120 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 58 f.  
42 ANM 2009/1003. 
43 ANM 2009/1003, s 3. 
44 ANM 2009/1003.!
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Adam studerar till psykolog och praktiserar på en barnmottagning. På en fikarast berättar 
han att han är troende kristen. En av de anställda säger då att kristna fanatiker inte borde få 
arbeta med barn (trakasserier). Adam tar inte upp saken med sin arbetsledare, men berättar 
vad som hänt för sin lärare på högskolan. Läraren säger att "arbetspraktik" är ingen skyddad 
verkstad. Så här är det ute i verkligheten (underlåtenhet att utreda).45 

4.2 Kön 
Diskrimineringsgrunden Kön definieras i lagtexten som att någon är kvinna eller man och är 
således könsneutral i den mening att både män och kvinnor skyddas mot diskriminering. Även 
transexuella omfattas av diskrimineringsgrunden kön, vilket klargörs i paragrafens sista 
stycke46. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar även diskriminering på grund av gravidi-
tet.47 

Högskolan har i sin verksamhet en skyldighet att förebygga och förhindra att könsdiskrimine-
ring och trakasserier som har samband med kön förekommer. Exempel på trakasserier som 
har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt rörande en students eller 
sökandes könstillhörighet.48 

I DO:s vägledning ges några exempel på händelser som kan utgöra könsdiskriminering samt 
trakasserier som har samband med kön eller sexuella trakasserier: 

Carolinas handledare söker ständigt kroppskontakt i olika former och antyder att han skulle 
vilja ha en sexuell relation med henne (sexuella trakasserier). 

Josefs lärare på pediatrikkursen menar att manliga studenter inte kan prestera "fullt ut" på 
kursen, då de inte har den rätta känslan för ämnet (trakasserier på grund av kön). 

Hannah skjuter upp sin examinationskurs ett år på uppmaning av institutionen för att hon är 
gravid. Studievägledaren lovar henne garanterad plats nästa år. När Hannah söker till kur-
sen året efter meddelar hon att kursens platser redan fyllts (direkt diskriminering). 

Den manliga student som planerar att genomgå en könsoperation och anta ett nytt namn blir 
hånad av läraren, som säger sig inte veta vad han ska kalla studenten vid för namn (trakasse-
rier pga. kön).49 

4.3 Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck definieras i lagtexten 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. Den skyddar personer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck tidvis, eller alltid, skiljer sig från normen för det kön som registretas vid födseln. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 11. 
46 1 kap 5 § DL sista stycket: Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 
diskrimineringsgrunden kön. 
47 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 36. 
48 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 9. 
49 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 9.!
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Dessa personer kallas ofta för "transpersoner", men detta uttryck har inte använts i lagtexten. 
Lagstiftaren valde istället uttrycket könsöverskridande identitet eller uttryck. 50 
 
Emellertid har det riktas kritik mot denna benämning, då den signalerar en avvikelse från en 
norm. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner, och det kan 
alltså ifrågasättas varför det i definitionen skall ställas krav på ett könsöverskridande moment. 
Samtidigt som benämningen innebär ett skydd för s.k. könsöverskridare, så befäster den vissa 
personers roll som avvikare från en könsroll utan att problematisera denna. I betänkandet Ak-
tiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat ar-
bete på tre samhällsområden (SOU2010:7) föreslog därför utredaren att diskrimineringsgrun-
den skulle ändras till könsidentitet och könsutryck. 51 Någon ändring har dock inte skett.  
 
Fördelen med den valda definitionen anses vara att den inte har några skarpa avgränsningar.  
Allmänt sett innefattar grunden dels en persons mentala kön eller självupplevda självbild, dvs. 
det som inte utan vidare är iakttagbart för andra, dels hur en person uttrycker sitt sociala kön, 
exempelvis med kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. En transvestit utmärks exempelvis 
inte av att hon eller han har en särskild könsidentitet, utan snarare av sitt uppträdande eller 
utseende. Syftet är att den som uttrycker sig eller identifierar sig som exempelvis transvestit 
eller intersexuell ska kunna åberopa diskrimineringsförbuden.   

Det finns inte några enhetliga definitioner eller beskrivningar av vilka som ska räknas till ka-
tegorin transpersoner. I lagens förarbeten52 ges förenklat och schematiskt några exempel: 
 
Den som är transexuell upplever sig tillhöra det motsatta könet. Oftast önskar den som är 
transexuell att genom medicinsk och kirurgisk behandling byta kön.  

En transvestit har ett behov av att klä sig i det motsatta könets kläder. Den som är transvestit 
har ingen önskan att byta kön permanent.  

Den som är intersexuell kan t.ex. vara född med atypiska könsorgan. Det kan därför vara 
oklart vilket kön den som är intersexuell har.  

Med intergender avses en person som definierar sig som att befinna sig mellan eller bortom 
de traditionella könen eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.  

Den som är transgenderist är varken transexuell, transvestit eller intergender men upplever 
sig inte vara traditionell kvinna eller man. En transgenderist kan leva mer eller mindre kon-
stant i det motsatta könets roll utan att för den skull vilja byta kön permanent, En transgende-
rist kan också anse sig tillhöra det motsatta könet men manifesterar inte detta utåt t.ex. ge-
nom sitt utseende eller sitt beteende.53  

Det bör poängteras att denna indelning i olika kategorier inte utgör en uttömmande lista på 
vilka som omfattas av skyddet utan utgör endast exempel.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Prop.2007/08:95, s 114 f. 
51Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 36 f. samt SOU 2010:7, s 147 f. 
52 Prop.2007/08:95. 
53 Prop. 2007/08:95, s 115.!
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En transexuell person som inte ämnar ändra sin könstillhörighet skyddas av diskriminerings-
grunden könsöverskridande identitet eller uttryck, medan den som ämnar byta kön omfattas 
av definitionen kön.  54 

Studenter och sökande till högskolan får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av kön-
sidentitet eller könsuttryck. Tanken är dock inte att en person skall kunna åberopa denna dis-
krimineringsgrund för att kräva att en utbildningsanordnare, arbetsgivare eller annan skall 
inrätta särskilda omklädningsrum, toaletter eller andra faciliteter. 55 Högskolor är inte heller 
skyldiga, enligt DL, att arbeta förebyggande mot diskriminering på grund av könsöverskri-
dande identitet eller uttryck eller att inkludera denna diskrimineringsgrund i sin likabehand-
lingsplan (se avsnitt 6.1).56  

I DO:s handledning ges några händelser som kan utgöra exempel på diskriminering eller tra-
kasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck: 

Angelica blir hånad av en lärare för att hon bär kostym och slips (trakasserier). 

En lärare accepterar andra studenters begäran om att få slippa samarbeta med en student 
som de kallar transvestiten. Läraren visar dem förståelse, vilket får till följd att studenten inte 
får delta i något grupparbete. Läraren ger istället den studenten en särskild uppgift att arbeta 
med ensam (direkt diskriminering).57 

4.4 Etnisk tillhörighet 
Etnisk tillhörighet definieras i lagtexten som nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande. I uttrycket annat liknande förhållande innefattas nedsättande be-
teckningar som syftar på personer med utländsk eller svensk bakgrund. Däri ingår föreställ-
ningen att det går att indela människor i olika raser. Ordet "ras", som har använts i flera inter-
nationella konventioner, har utmönstrats i ny svensk lagstiftning och har inte använts i dis-
krimineringslagen. Det finns ingen vetenskaplig grund för att dela in människor i olika raser 
och lagen utgår därför ifrån att vi alla tillhör en ras; människorasen. Lagstiftaren ansåg det 
vara angeläget att diskrimineringslagen speglar nutida värderingar och synsätt.  

Skyddet mot diskriminering innefattar även förmodad etnisk tillhörighet, d.v.s. situationer där 
den som diskriminerats inte har den etnicitet som är anledningen till att hon eller han har dis-
kriminerats. Ett visst handlade kan ses som diskriminerande även om personens etnicitet är en 
av flera anledningar till varför han eller hon har missgynnats vid ett beslut.  

Diskrimineringsgrunden utgör även ett skydd för diskriminering av invandrare, dvs. att någon 
har ett annat nationellt ursprung än majoriteten av befolkningen.   
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54Prop. 2007/08:95, s 114 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 36 f.  
55Prop. 2007/08:95, s 114 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, 
 Diskrimineringslagen, s 36 f.  
56 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 14. 
57 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 15.!
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Medborgarskap omfattas inte i sig av definitionen, men ett krav på svenskt medborgarskap, 
som inte är berättigat, kan bedömas som indirekt diskriminerande. Ett oberättigat krav på 
medborgarskap missgynnar typiskt sett människor med ett annat nationellt eller etnisk ur-
sprung än de svenska. Även nationella minoriteter, såsom samer, och människor som talar ett 
minoritetsspråk omfattas av diskrimineringsgrunden.58 

Varje person har själv rätt att bestämma sin egen etniska tillhörighet. En person som är född i 
Sverige kan exempelvis vara same, rom, svensk eller kurd. Det kan också förekomma att en 
person har flera etniska tillhörigheter. 

I DO:s handledning återges några exempel på diskriminering eller trakasserier som har sam-
band med etnisk tillhörighet: 

Moses har en utländsk gymnasieutbildning med goda betyg i alla kärnämnen. Trots detta ne-
kas han plats på en högskoleutbildning med motiveringen att högskolan bara godtar svensk 
gymnasieutbildning (indirekt diskriminering). 

En lärare i juridik fäller under en kurs i straffrätt nedsättande kommentarer om romer och 
säger bland annat att alla romer stjäl så fort de kommer in i en affär. Maria, som är rom, 
känner sig träffad av kommentarerna och lämnar lektionen. Läraren vet sedan tidigare att 
Maria är rom. Alla studenter presenterade sig i början av terminen och Maria berättade att 
hon är den enda romen i hennes familj som studerar på högskola (trakasserier).59 

4.5 Funktionshinder 
Funktionshinder definieras i lagtexten som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmäss-
iga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.   

Förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder gäller vid alla typer av nedsättning-
ar av en persons funktioner och det behöver inte vara av någon viss svårighetsgrad. Kriteriet, 
att funktionshindret skall vara varaktigt och förväntas pågå under en längre tid, innebär dock 
att sjukdomar inte i allmänhet omfattas av lagen. En person som exempelvis sägs upp enbart 
på grund av en övergående sjukdom skyddas inte av diskrimineringslagen60.  

Sjukdomar som i framtiden kan förväntas medföra skador eller begränsningar för en person 
innefattas emellertid av diskrimineringsgrunden. Det kan röra sig om exempelvis vissa can-
cerformer, multipel skleros och HIV-smitta. Omstridda sjukdomar, såsom amalgamförgiftning 
och elkänslighet, kan även ses som ett funktionshinder. Personens funktionsförmåga behöver 
ännu inte vara nedsatt för att omfattas av skyddet. Däremot omfattas inte personer som har 
anlag för en sjukdom som kan leda till funktionsnedsättningar.  

Förbudet mot diskriminering gäller även om exempelvis en utbildningsanordnare felaktigt 
antar att en person har ett funktionshinder och därför väljer att inte anta honom eller henne. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58Prop.2007/08:95, s 117 ff. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 37 f. 
59 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 10. 
60 Uppsägningen måste då istället prövas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.!
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Även föräldrar till ett funktionshindrat barn kan skyddas mot diskriminering enligt denna 
grund. Det framgår av en EU-dom61 att en förälder inte får utsättas för trakasserier som kan 
sättas i samband med ett barns funktionshinder. 62 

I DO:s handledning framställs några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller 
trakasserier som har samband med funktionsnedsättning: 

Esther är hörselskadad och söker en kurs på universitetet som hon känner är helt rätt för 
henne. Hon får först besked om att hon är antagen, men en kort tid före terminsstarten för 
hon ett nytt brev från universitetet med besked om att hon tyvärr inte kan gå kursen. Anled-
ningen är att det inte går att ordna en hörselslinga i universitetets lokaler (direkt diskrimine-
ring). 

Sommarlovet är slut och Martin, som har ADHD, ska fortsätta sina studier på lärarlinjen. 
När han tillsammans med de andra studenterna stiger in i klassrummet blir han hejdad av 
läraren. Hon säger att hon inte vill undervisa någon med hans funktionshinder och avvisar 
honom från klassrummet (direkt diskriminering och trakasserier). 

David, som läser till civilingenjör och har dyslexi, talar med läraren om att han behöver mer 
tid i samband med tentamenstillfällena. Läraren menar att alla studenter måste hålla sig till 
den planerade tiden. Efter att David och läraren diskuterat saken några gånger skriker lära-
ren till David att dyslektiker inte har något på högskolan att göra (trakasserier).63 

4.6 Sexuell läggning 
I diskrimineringslagen definieras sexuell läggning som homosexuell, bisexuell eller hetero-
sexuell läggning. Enligt lagens förarbeten64 anses alla människor, i princip, tillhöra någon av 
de här tre kategorierna vilket innebär att alla typer av sexuell läggning och alla individer om-
fattas av lagens skydd. Det är här viktigt att det görs en distinktion mellan sexuell läggning 
och ett sexuellt beteende. Lagen skyddar inte olika sexuella beteenden såsom pedofili, exhib-
itionism och voyeurism, vilket såväl hetero- som homo- och bisexuella personer kan ha utöver 
deras grundläggande sexuella läggningar. Detta innebär att exempelvis en arbetssökande som 
nekas anställning med hänvisning till hans eller hennes pedofila böjelser eller handlingar inte 
med framgång kan åberopa lagen. 

Diskrimineringsförbudet omfattar dock beteenden som har ett naturligt samband med den 
sexuella läggningen. Som exempel ges att bo och leva tillsammans med någon av samma kön, 
att ha sexuellt umgänge eller söka sig till miljöer där homosexuella möts. Det är därför viktigt 
att hålla isär beteenden som är ett naturligt utryck för någons sexuella läggning, som att bo 
tillsammans med sin partner, och sådana beteenden som inte följer av läggningen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Mål C-303/06, S. Coleman. 
62 Prop.2007/08:95, s 122 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, 
 Diskrimineringslagen, s 39 f.  
63 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 12. 
64 Prop.2007/08:95. 
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En felaktig förmodad sexuell läggning omfattas även av diskrimineringsskyddet, exempelvis 
om en utbildningsanordnare felaktigt antar att en sökande är bisexuell och därför inte antar 
henne eller honom.65 

En högskola skall skapa en gynnsam studiemiljö för alla studenter och därför bland annat ar-
beta mot homofobi. Homofobi är en ideologi, uppfattning eller medveten värdering hos en 
eller flera personer som ger uttryck för en mycket negativ syn på homo- och bisexualitet och 
strider mot principen om alla människors lika värde och allas lika rättigheter. 

I DO:s handledning illustreras några händelser som kan utgöra exempel på diskriminering 
eller trakasserier som har samband med sexuell läggning: 

På en utbildning används en lärobok i psykiatri där homosexualitet betecknas som en sjuk-
dom. Johan tar illa upp och frågar om det inte är dags att uppdatera boken eftersom Social-
styrelsen avskaffade homosexualitet som sjukdomsbegrepp 1979. Professorn svarar att boken 
reviderats förra året och att hon och många med henne betraktar homosexualitet som en psy-
kisk störning (trakasserier). 

På ett seminarium berättar Anna om sin bisexualitet och om sina tankar om hur sexuell lägg-
ning kan påverka socialsekreterare i arbetet. Det uppstår en diskussion där en del studenter 
talar om att homosexualitet är motbjudande och onaturligt. Läraren ingriper inte. Efter lekt-
ionen berättar Anna för läraren att hon känner sig illa till mods. Läraren svarar att han inte 
kan ta ansvar för enskilda studenters åsikter eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige (underlå-
tenhet att ingripa mot trakasserier). 

På psykologprogrammet får Andrés besked att högskolan inte kan förmedla någon praktik-
plats denna termin eftersom ingen av de nuvarande kontakterna accepterar homosexuella 
psykologer (direkt diskriminering).66 

4.7 Ålder 
Diskrimineringsgrunden ålder definieras i lagtexten som uppnådd levnadslängd, dvs. en fy-
sisk persons levnadsålder räknad från hans eller hennes födelse. Alla människor, såväl barn, 
ungdom som äldre omfattas således av skyddet. Det finns ingen nedre eller övre åldersgräns. 
67 

Skyddet mot åldersdiskriminering är komplicerat då det finns flera undantag från förbudet 
mot åldersdiskriminering. Huruvida särbehandling på grund av ålder är tillåten eller inte tas 
upp i anslutning till de olika samhållsområden som omfattas av lagen. Innebörden av förbudet 
mot åldersdiskriminering blir först tydlig när huvudregeln - diskrimineringsförbudet - ställs 
mot undantagen från förbudet. Hur undantagen är utformade är således central för förbudets 
praktiska funktion. Behovet av skydd kan också vara olika för olika åldrar, vilket medför att 
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Diskrimineringslagen, s 40 f.  
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diskrimineringsförbuden i praktiken kommer att olika betydelse för t.ex. en äldre jämfört med 
en yngre. Något generellt förbud mot åldersdiskriminering finns inte. 68 

Studenter och sökande till högskolan får dock inte diskrimineras eller trakasseras på grund av 
ålder. I DO:s handledning illustreras några händelser som kan utgöra exempel på diskrimine-
ring eller trakasserier som har samband med ålder: 

En ung forskarstudent häcklas av äldre forskare för sin ålder på institutionens möten (trakas-
serier). 

Högskolan anser att sökande till en socionomutbildning inte får vara över 35 år och har där-
för satt upp ett särskilt ålderskrav för sökande. motiveringen till denna begränsning är att de 
sökande efter examen har för kort tid kvar i arbetslivet och att det därför är ett slöseri med 
samhällsresurser (indirekt diskriminering).69 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 41 f.  
69DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 16. !
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5 Förbud mot diskriminering och repressalier 

5.1 Förbudet mot diskriminering  
Enligt 2 kap 5 § 1:a stycket DL får den som bedriver utbildningsverksamhet (utbildningsan-
ordnare) inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i 
eller söker sig till verksamheten.  

Förbudet gäller alla lagens sju diskrimineringsgrunder med vissa undantag som återfinns i 2 
kap 6 § DL.  Med utbildningsverksamhet menas undervisning och pedagogisk verksamhet i 
organiserad form för barn, ungdomar och vuxna. Anställda och uppdragsgivare i verksamhet-
en som handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget ska likställas med utbildnings-
anordnaren.  

Förbudet mot diskriminering omfattar alla som bedriver verksamhet enligt skollagen eller 
annan utbildningsverksamhet, från förskola till högskola, doktorandutbildning, folkhögskolor 
och studieförbund. Vem som anordnar utbildningen - staten, en kommun eller en enskild fy-
sisk eller juridisk person- spelar ingen roll. För att skyddet skall vara heltäckande har lagstif-
taren valt att inte räkna upp vilka utbildningar som avses enligt devisen ingen nämnd ingen 
glömd.  

Skyddet mot diskriminering innefattar allt beslutfattande, allt faktiskt handlande och allt be-
mötande av sökande och deltagande hos utbildningsanordnaren och i dennes verksamhet. Det 
rör situationer som att en högskola beslutar om tillträde till en utbildningsplats, betygsätter, 
beslutar om byte av handledare, beslutar om anstånd med studier eller vidtar en ingripande 
åtgärd mot en student. 70  

Sammanfattningsvis är det alltså vid högskola eller universitet förbjudet att diskriminera då 
högskolans ledning, personal eller andra företrädare för verksamheten: 

– fattar beslut 

– handlar i övrigt 

– bemöter sökande och studenter.  

Förutsatt att det föreligger ett samband mellan utbildningsverksamheten och särbehandlingen 
omfattar diskrimineringsförbudet alla situationer som innebär att en sökande eller student mö-
ter någon som företräder högskolan.71  

Litteratur och material som kan uppfattas som trakasserande eller på annat sätt diskrimine-
rande bör även undvikas av utbildningsanordnaren. En del litteratur som används i utbild-
ningsverksamheten kan vara föråldrad och uttrycka värderingar som inte är förenliga med ett 
modernt förhållningssätt. Denna litteratur och användandet av material med delvis föråldrat 
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70 Prop.2007/08:95 s 185 ff. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 112 ff. 
71 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 6.!!
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innehåll, kan utgöra trakasserier beroende på hur material används och hanteras av läraren i 
förhållande till eleverna. 72 

När det gäller religiösa symboler och klädsel kan det i vissa situationer vara tillåtet att för-
bjuda exempelvis heltäckande slöja eller liknande. Detta om klädseln i det enskilda fallet vä-
sentligt skulle försvåra samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid 
laborationer eller liknande övningar. Ett generellt förbud torde dock inte vara förenligt med 
diskrimineringslagen. 73 

I det uppmärksammade ärendet74 som omnämndes i avsnitt 4.1, där en elev av religiösa skäl 
bar niqab, kom DO fram till att skolan inte hade rätt att utestänga eleven från undervisning på 
grund av att hon bar detta plagg. Skolan hade regler kring vissa religiösa manifestationer och 
eleverna fick inte bära burqa eller niqab. När eleven påbörjade sina studier upplystes hon om 
att hon inte skulle kunna gå kvar på skolan. Detta om hon inte tog av sig sin niqab.  Eleven 
upplystes dock om att hon kunde få skolans beslut prövat av DO och att hon kunde gå kvar i 
avvaktan på detta beslut, vilket hon gjorde. 

Efter att ha utrett frågan i nästan två år gjorde DO bedömningen att skolans agerande stred 
mot diskrimineringslagen. Elevens begäran att bära niqab medförde inga särskilda risker vid 
laborationer eller liknande övningar. Vidare gick det att lösa frågan om samspelet mellan ele-
ven och lärarna exempelvis på så sätt att kvinnan kunde ta av sig slöjan då hon var placerad i 
klassrummet på ett sätt så att inte manliga elever kunde se hennes ansikte. Eftersom eleven 
hade fått gå kvar i skolan, och göra klart sin utbildning under tiden som ärendet utreddes, me-
nade DO dock att kvinnan inte missgynnats i diskrimineringslagens mening. 75 

Ibland kan det finnas sakliga skäl att behandla en student eller sökande annorlunda. Kan hög-
skolan då visa att det föreligger sakliga skäl för att särbehandla en student eller sökanden är 
det inte diskriminering. 76 

5.1.2 Vilka omfattas av skyddet 
Alla, barn, ungdomar som vuxna, som sökt eller genomgår en utbildning omfattas av förbudet 
mot diskriminering. Det krävs dock för vissa utbildningar att formella steg tas för att en per-
son skall anses som sökande. Ett exempel är att de flesta högskoleutbildningar kräver att en 
sökande senast ett visst datum lämnar in en korrekt ifylld ansökan till Verket för högskoleser-
vice (VHS). Inom högskoleområdet kan även vissa moment på en praktik omfattas av diskri-
mineringsförbudet. Detta gäller i den mån bedömningen av en students prestation på praktik-
platsen görs av högskolan.77 
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72 Prop. 2007/08:95, s 196. 
73 Prop.2007/08:95, s 196 f. 
74 ANM2009/103 
75 ANM2009/103 och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 114. 
76 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 6.  
77Prop. 2007/08:95, s 191 och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 115.!
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5.1.3 Utbildningsanordnarens ansvar för personal och uppdragstagare 
Som tidigare konstaterats omfattar diskrimineringsförbudet beslut och faktiskt handlande av 
den kommun, juridisk person eller annan som ansvarar för utbildningsverksamheten. Även 
enskilda personers handlande, som har rätt att besluta om förhållandena för de som deltar eller 
söker till en utbildning i utbildningsanordnarens ställe, omfattas av diskrimineringslagen. I 
verksamheter såsom högskolutbildningar ansvarar den som anordnar verksamheten för att den 
personal som anlitas, inom sitt uppdrag, följer diskrimineringslagen.78 

5.2 Anpassningsåtgärder för funktionshindrade 
I 2 kap 5 § 2:a stycket DL framkommer att en utbildningsanordnare inom högskoleområdet 
har en skyldighet att genom skäliga åtgärder anpassa lokalers tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade. Tanken med att ålägga utbildningsanordnaren denna skyldighet är att 
eliminera eller reducera verkningar av ett funktionshinder, för att skapa en jämförbar situation 
mellan funktionshindrade och personer utan sådana hinder. Åtgärder som åsyftas är exempel-
vis att bygga hissar om verksamheten bedrivs i flera våningar, ha god ventilering för att ast-
matiker skall må bra och skaffa god belysning, så att personer med nedsatt syn kan delta i 
undervisningen. Vilka krav på åtgärder som skäligen kan ställas på den som anordnar en ut-
bildning måste avgöras från fall till fall. En faktor som är av stor vikt vid bedömning av vad 
som kan krävas är kostnaden för att genomföra en viss åtgärd och utbildningsanordnarens 
förmåga att betala.79 

Det bör här påpekas att högskolans skyldighet att förebygga diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, endast gäller lokalernas användbarhet och 
tillgänglighet. Högskolan har därmed inte någon skyldighet att anpassa studiesituationen för 
exempelvis studenter med dyslexi.80 

Det kan även här nämnas att det i departementspromemorian Bortom fagert tal- om bristande 
tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) föreslås att ett fristående förbud om diskrimi-
nering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i dis-
krimineringslagen.81  
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78 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 116 f.  
79 Prop.2007/08:95,s 198 f. och Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 117. 
80 ANM 2001/1958 
81 Bortom fagert tal- om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20), s 66.  
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5.3 Undantag för positiv särbehandling på grund av kön 
Positiv särbehandling syftar till att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att 
medlemmarna av en underrepresenterad grupp ges företräde.82 Vid stark positiv särbehandling 
ges personen från minoriteten företräde även om denne har sämre meriter än andra sökande83.  

I 2 kap 6 § p. 1 framkommer att positiv särbehandling är tillåtet för alla utbildningsanordnare, 
med undantag från de som lyder under skollagen, om syftet är att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Positiv särbehandling, då den är tillåten, bör inrikta sig på antagningen till 
utbildningar. Det föreligger inga skäl till att exempelvis positivt särbehandla något kön vid 
examinationer eller betygsättning.  

För att undantaget från diskrimineringsförbudet skall vara godtagbart måste en utbildningsan-
ordnare kunna visa att den positiva särbehandlingen görs på ett planmässigt sätt i syfte att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det måste således finnas en plan som ligger till 
grund för särbehandlingen och det får inte handla om någon tillfällig spontan händelse. 84  

Vidare får urvalet inte göras med automatik, utan det skall ske efter en objektiv bedömning av 
meriter och personliga förhållanden i varje enskilt fall. Det får inte föreligga en för stor skill-
nad mellan personernas meriter och tillämpningen av den positiva särbehandlingen måste 
sammantaget leda till en positiv effekt, även om enskilda sökanden drabbas.85 Särbehandling-
en måste även stå i proportion till ändamålet86. 

Det kan nämnas att det tidigare fanns en möjlighet att ta hänsyn till kön vid urval till högsko-
lan i högskoleförordningen (1993:100) (HF). Denna möjlighet i HF har dock tagits bort och 
lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2010. Bakgrunden till ändringen var att regeringen 
ansåg att den praktiska tillämpningen av positiv särbehandling vid urval till högskolan fått 
oönskade konsekvenser avseende högskolan87. Urval, skall vid i övrigt likvärdiga meriter, 
istället göras genom prov eller intervjuer (7 kap 12 § HF). Även lottning skall kunna använ-
das.   

Anledningen till att regeringen valde att ändra i HF var bland annat ett mål i Svea hovrätt88 
som handlade om positiv särbehandling på grund av kön. Domstolen slog i detta mål fast att 
Statens Lantbruksuniversitet (SLU) hade diskriminerat kvinnliga sökande. 

SLU hade i sitt antagningsförfarande gett män företräde till utbildningen genom viktad lott-
ning. Den viktade lottningen gav mannen, i urvalsgruppen folkhögskoleomdömen, 85 % 
chans att vinna lottningen mot kvinnan.  Ändamålet med urvalsprincipen angavs vara att för-
bättra den studiesociala miljön och att förbättra könsfördelningen på marknaden. Detta ledde 
dock till att det i princip var omöjligt för kvinnor att antas inom folkhögskolekvoten oavsett 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-
hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/  . Information hämtad den 30 mars 2012. 
83 NJA 2006, s 683.!
84 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 118 f.  
85 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-
hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/  . Information hämtad 30 mars 2012 samt  
Prop.2007/08:95, s 166 ff. 
86 Svea hovrätt, mål nr. T3552-09. 
87 Regeringens skrivelse 2009/10:186, urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön, s 1. 
88 Svea hovrätt, mål nr T3552-09 (ej överklagad dom).!
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studieresultat. Under de två år som den vikta lottningen tillämpades gick samtliga platser i 
denna urvalsgrupp till manliga sökanden. Hovrätten menade att det var tveksamt att undanta-
get mot diskriminering på grund av kön kunde användas för att förbehålla manliga sökanden 
samtliga platser i en viss urvalsgrupp på det sätt som skett. Hovrätten fann vidare, efter att ha 
beaktat alla omständigheter i målet, att åtgärden inte stod i proportion till den diskriminering 
de kvinnliga sökande i urvalsgruppen utsatts för. Eftersom lagens förbud mot diskriminering 
endast får frångås i undantagsfall och möjligheten till positiv särbehandling skall tillämpas 
restriktivt, stod åtgärden som vidtagits inte i proportion till syftet med handlingen. Domen 
överklagades ej. 89 

I diskrimineringslagen kvarstår dock möjligheten att använda sig av positiv särbehandling. 
Eftersom en lag väger tyngre än en förordning påverkar ändringen i högskoleförordningen 
inte diskrimineringslagens bestämmelse om att det är tillåtet att, under vissa förutsättningar, 
använda positiv särbehandling vid antagning till högskolan. 90 I en kommande uppföljning av 
diskrimineringslagen överväger dock regeringen att göra en översyn av undantagsreglerna i 2 
kap 6 § DL91.  

Sammanfattningsvis kan positiv särbehandling - att göra ett urval efter en jämförelse mellan 
personer som har lika eller näst intill lika meriter - vara tillåten. Stark positiv särbehandling 
eller kvotering, dvs. att högskolan på förhand bestämmer att en viss del antagna skall ha vissa 
egenskaper exempelvis vara kvinnor, är inte tillåtet.92 

5.4 Undantag från förbudet mot diskriminering på grund av ålder 
Även positiv särbehandling på grund av ålder kan vara tillåtet. I 2 kap 6 § p. 3. 1 stycket DL 
framkommer att positiv särbehandling av en student på grund av ålder kan vara tillåtet. Detta 
om syftet är berättigat och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
syftet. I övriga fall är det inte tillåtet att behandla studenter olika på grund av ålder eller sätta 
upp åldersgränser för sökanden till högskolan.  

Vidare kan här nämnas att högskolor inte är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskrimine-
ring på grund av ålder eller att inkludera dem i sin likabehandlingsplan (se avsnitt 6.1).93  

5.5 Undantag för positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, re-
ligion eller annan trosuppfattning 
Att positivt särbehandla studenter eller sökande till högskolan på grund av etniskt ursprung, 
religion eller trosuppfattning är inte tillåtet. I flera rättsfall har det slagits fast att högskolor 
gjort sig skyldiga till diskriminering. Detta då de har tillämpat positiv särbehandling vid in-
tagning av elever.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Svea hovrätt, mål nr T3552-09 samt Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante,  
Diskrimineringslagen, s 118 f.  
90 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-
hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/ . Information hämtad den 1 mars 2012.   
91 Regeringens PM, urval till högskoleutbildningen med hänsyn till kön U2020/832/UH. 
92 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-
hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/ . Information hämtad den 1 mars 2012.   
93 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 14. 
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Ett exempel är ett fall från Högsta domstolen94, NJA 2006 s 683, där Uppsala universitet hade 
reserverat tio procent av studieplatserna till sökande med båda föräldrarna födda utomlands. 
Två kvinnor med svenskfödda föräldrar ansåg att de hade blivit diskriminerade och yrkade 
därför på skadestånd på grund av etnisk diskriminering. 

Enligt Högsta domstolen innebar universitets förfarande inte bara positiv särbehandling på 
grund av etnisk härkomst, utan till och med stark positiv särbehandling dvs. att personen från 
minoriteten gavs företräde, trots att denna har sämre meriter än andra sökande. Domstolen 
slog fast att stark positiv särbehandling saknar stöd i lag och tilldömde skadestånd till de båda 
kvinnorna.95 

5.6 Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 
I 2 kap 7 § DL stadgas att Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en 
elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet 
anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakas-
serier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna tra-
kasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att för-
hindra trakasserier i framtiden.  

Förutsättningen för att ansvaret skall träda in är således kännedom om de uppgivna trakasseri-
erna. Det spelar ingen roll om det är ledningen eller annan personal inom verksamheten som 
får denna information. En utredning måste i alla ärenden initieras. Det föreligger inget krav på 
att det måste vara den som blir utsatt för trakasserier som anmäler händelserna och det är inte 
heller nödvändigt att styrka att trakasserierna verkligen har inträffat. Skyldigheten uppkom-
mer redan då en företrädare för utbildningsanordnaren får kännedom om att någon känner 
trakasserad, av personen själv eller av någon annan som observerat det. Skulle det förekomma 
trakasserier är utbildningsanordnaren skyldig att vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i 
framtiden. 

Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier gäller i allmänhet inte sådana tra-
kasserier som exempelvis äger rum mellan studenter utanför undervisningstid. 

Det finns ingen särskild regel gällande bevisbördans placering i en tvist om utredningsskyl-
digheten. Detta har inte ansetts nödvändigt eftersom det anses följa naturligt att käranden ska 
visa att kränkningarna påtalats varpå utbildningsanordnaren ska kunna visa att skäliga åtgär-
der vidtagits. 

I de fall trakasserier och diskriminering utförts av personal som utbildningsanordnaren har 
ansvar för, kan utbildningsanordnaren bli skadeståndskyldig. Här skiljer sig dock bevisbördan 
på det sätt att studenten skall visa på omständigheter som ger anledning att anta att han eller 
hon blivit diskriminerad eller utsatt för trakasserier. Det åligger sedan utbildningsanordnaren 
att visa att diskriminering eller trakasserier inte förekommit (6 kap 3 § DL). En talan om ska-
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94 NJA 2006 s 683. 
95 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 120. 
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destånd skall väckan inom två år från och med att den påtalade handlingen företogs eller en 
skyldighet senast skulle ha fullgjorts.96 

DO och Stockholms universitet har träffat en förlikning i ett ärende97 som handlade om re-
pressalier och om just brister i utredningsskyldigheten. DO representerade två kvinnor som 
våren 2007 läste språk vid universitetet. De upplevde att läraren varit obehagligt närgången. 
Detta genom sitt sätt att ta och se på kvinnorna. De kontaktade därför studierektorn på in-
stitutionen och berättade om sin situation. Kvinnorna önskade vara anonyma. 

Trots detta pekade den anmälda läraren sedan ut dem på en följande föreläsning. Inför hela 
klassen berättade han att de två kvinnorna anklagat honom för sexuella trakasserier. Läraren 
förklarade senare att han gjort detta som en hämnd för att kvinnorna skulle förstå vad de hade 
utsatt honom för.  

De två kvinnliga studenterna anmälde det som inträffat till dåvarande Jämställdhetsombuds-
mannen. DO tog sedan över ärendet98och menade att universitetet brustit i sin utredningsskyl-
dighet. Dessutom hade universitet utsatt kvinnorna för repressalier genom lärarens olämpliga 
beteende. 

DO stämde universitetet för repressalier och brist i utredningsskyldigheten av sexuella trakas-
serier. DO yrkade på ett skadestånd på 100 000 kr var för de två kvinnorna för den kränkning 
som repressalierna inneburit . DO yrkade även på ytterligare 50 000 kr för bristerna i utred-
ningsskyldigheten, då universitetet inte gjort tillräckligt för att utreda och sätta stopp på tra-
kasserierna. Ärendet avslutades år 2010 i en förlikning mellan parterna där universitetet slut-
ligen gav kvinnorna 55 000 kr var.99 

5.7 Uppgifter om meriter 
I 2 kap 5 § stadgas att Om en sökande har nekats tillträde till en utbildning, eller inte tagits ut 
till prov eller intervju om sådant förfarande tillämpas vid antagningen, ska sökanden på be-
gäran få en skriftlig uppgift av utbildningsanordnaren om vilken utbildning eller andra meri-
ter den hade som blev antagen till utbildningen eller togs ut till provet eller intervjun. 

Bestämmelsen tar sikte på de situationer då en sökande som inte antagits till en utbildning, 
eller tagits ut till prov eller intervju, anser sig eller misstänker sig ha blivit diskriminerad vid 
antagningen. Bestämmelser utgör således ett gott hjälpmedel för att kunna utröna huruvida 
diskriminering har skett eller ej. Skyldigheten gäller alla utbildningsanordnare men har i prin-
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96 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 121 f. 
97 Jämo 2008/368. 
98 DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop. 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering, Ombudsmannen mot etnisk diskrimine-
ring (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, Handikappombudsmannen (HO) hade hand om diskriminering som hade samband med funktionsned-
sättning och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) övervakade att lagar om 
diskriminering på grund av sexuell läggning följdes. 
99 Jämo 2008/368. 
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cip ingen självständig betydelse för utbildningsanordnare med offentlig huvudman eftersom 
de omfattas av offentlighetsprincipen.100 

5.8 Förbudet mot repressalier 
I 2 kap 19 § DL återfinns ett förbud mot repressalier. Det innebär att den som har påståtts 
handlat i strid med diskrimineringslagens bestämmelser inte får utsätta en enskild person för 
repressalier på grund av att han eller hon: 

1. anmält eller påtalat ett sådant handlande, 

2. medverkat i en utredning enligt lagen, 

3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha dis-
kriminerats. 

Samma personer som skyddas av diskrimineringsförbudet, dvs. barn, elever, studenter eller 
andra studerande, skyddas av repressalieförbudet. Med anmält ett sådant handlande menas att 
den enskilde har använt sig av sin rätt att t.ex. få en domstolsprövning av att det begåtts något 
brott mot lagen. Ett påtalande handlar om mer formlösa klagomål exempelvis att en student 
berättar för en kursansvarig att han eller hon utsatts för trakasserier av en lärare. Det finns 
således inget krav på en formell anmälan om diskriminering för att skyddet mot repressalier 
skall gälla.  

Repressalieförbudet skyddar även den som har medverkat i en utredning som rör diskrimine-
ring eller trakasserier. Det kan handla om att någon, för egen eller för någon annan räkning, 
lämnar uppgifter till exempelvis DO eller hörts som part eller vittne i domstol.  

Skyddet omfattar även den som avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier. 
Det kan handla om exempelvis sexuella anspelningar eller närmanden. Det föreligger inget 
krav på att det kan styrkas att trakasserier förekommit för att en viss handling eller underlå-
tenhet skall betraktas som en repressalie.101 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Prop.2007/08:95, s 211 samt 510 f.!
101Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 122 f.  
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6 Aktiva åtgärder 

6.1 Aktiva åtgärder 
Med aktiva åtgärder menas i allmänhet åtgärder som vidtas för att främja lika rättigheter och 
möjligheter. I första hand är bestämmelserna inte avsedda att tillämpas i enskilda fall utan är 
framåtsyftande och av generell och kollektiv natur. Aktiva åtgärder syftar ofta till att verka 
pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering.102 Bestäm-
melserna om aktiva åtgärder kan därför ses som lagens viktigaste instrument för att bryta 
könssegregering och annan särbehandling inom utbildningen103. 

I Diskrimineringslagens tredje kapitel 14-16 §§ återfinns bestämmelser om aktiva åtgärder 
inom utbildningsområdet.  

Det bör påpekas att det inte föreligger något lagkrav på att en utbildningsanordnare skall vidta 
några aktiva åtgärder i fråga om diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller 
uttryck eller ålder. Vid diskrimineringslagens tillkomst var dessa diskrimineringsgrunder nya 
och lagstiftaren valde att avvakta med att införa ett krav på att de aktiva åtgärderna också 
skulle innefatta dessa grunder.104 Även om det inte föreligger ett lagkrav torde det ändock 
vara önskvärt att högskolorna inkluderade dessa grunder i sitt arbete med de aktiva åtgärder-
na. Det allmänna skall ju verka för att Sverige skall var ett tolerant och humant samhälle 
präglat av mångfald och respekt för individens mänskliga fri- och rättigheter.105 

Det kan här även nämnas att det i 1 kap 5 § högskolelagen (1992:1434)(HF)stadgas att hög-
skolorna i sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social väl-
färd och rättvisa. Jämställdhet mellan kvinnor och män skall alltid iakttas och främjas i hög-
skolornas verksamhet. Vidare skall högskolorna aktivt främja och bredda rekryteringen till 
högskolan.  

6.2 Målinriktat arbete 
I 3 kap 14 § DL framkommer ett krav på att en utbildningsanordnare skall bedriva ett målin-
riktat arbete. Paragrafen lyder: 

En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen 
(2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram 
till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen 
för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oav-
sett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Prop. 2007/08:95, s 317. 
103 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 31 f.  
104 Prop. 2007/08:95, s 320 f. 
105 Prop.2007/08:95, s 79.!



,#!
!

Inom ramen för sin verksamhet skall således en utbildningsanordnare bedriva ett målinriktat 
arbete för att främja lika möjligheter och rättigheter för studenter som deltar i eller söker sig 
till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funkt-
ionshinder eller sexuell läggning.  

De närmare föreskrifterna, som behandlar det målinriktade arbetet, framgår dels av bestäm-
melsen i 3 kap 15 § DL - kravet att förebygga och förhindra trakasserier och dels av bestäm-
melsen i 3 kap 16 § DL - kravet att upprätta en likabehandlingsplan. 106 

6.3 Att förebygga och förhindra trakasserier 
I 3 kap 15 § stadgas att en utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att 
förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker 
till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella tra-
kasserier. 

En högskola är således skyldig att vidta åtgärder för att förebygga att en student som deltar 
eller söker sig till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för 
sexuella trakasserier. Bestämmelsen om trakasserier kompletteras även av bl.a. bestämmelser 
i arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter107 om åtgärder mot krän-
kande särbehandling108, vilka är tillämpliga inom högskolan som arbetsplats och på såväl per-
sonal som studenter. 

Det åligger högskolan att utarbeta förslag som kan vidtas för att förebygga trakasserier, samt 
att fastslå en policy det klart framgår att trakasserier i alla former är förbjudna. Högskolan 
skall även ta fram en handlingsplan där det framgår vad som ska ske vid upptäckt av trakasse-
rier. En högskola måste således försöka förebygga och förhindra att såväl studenter inom 
verksamheten trakasserar varandra som att lärare och annan personal inte trakasserar studen-
ter.  

Ansvaret begränsar sig till sådana aktiviteter som har samband med verksamheten och omfat-
tar inte privatliv såsom att studenter träffas på en studentpub eller när en student träffar en 
lärare utanför högskolans verksamhet.109 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 124f.  
107 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1993:17- Kränkande särbehandling i arbetslivet. 
108 Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som 
riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handling-
ar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbets-
platsens gemenskap. 
109Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 125.!
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6.4  Kravet på upprättande av likabehandlingsplan 
I 3 kap 16 § DL återfinns ett krav på att högskolor och universitet skall upprätta en likabe-
handlingsplan. Paragrafen lyder: 

En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever 
eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och 
förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 
kommande året. 
   En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas 
in i efterföljande års plan. 

Syftet med att upprätta en likabehandlingsplan är således att främja studenters lika rättigheter 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och 
sexuell läggning samt att förebygga och förhindra trakasserier. 110  

En likabehandlingsplan bör, enligt lagens förarbeten, behandla var och en av diskriminerings-
grunderna som omfattas. Vidare bör likabehandlingsplanen behandla de åtgärder som omfat-
tas för var och en av dessa grunder.111 Även om arbetet inte behöver omfatta diskriminerings-
grunderna könsidentitet och könsutryck samt ålder rekommenderar DO att högskolan plan-
mässigt främjar och arbetar förebyggande för samtliga grunder 112. Arbetet bör även bedrivas i 
nära samarbete med studenterna och deras organisationer 113. 

En likabehandlingsplan skall således presentera högskolans arbete för att främja lika rättighet-
er för studenter och sökande, samt visa vilka åtgärder som vidtas för att förebygga diskrimine-
ring inom de områden där det föreligger brister 114. En nulägesanalys och kartläggning kan 
således anses utgöra en viktig del av likabehandlingsarbetet115. 

Att högskolan varje år är skyldig att upprätta en likabehandlingsplan innebär att en ny kart-
läggning bör göras, det tidigare arbetet skall följas upp samt att mål och åtgärder bör juste-
ras116. I förarbetena understryks det att det är av stor vikt att de planerade åtgärderna som ge-
nomförts redovisas i efterföljande års plan, inte minst för att underlätta tillsynen och efterlev-
naden av de aktiva åtgärderna117. 

Vid en mindre högskola kan det räcka med en likabehandlingsplan. Större högskolor eller 
universitet bör dock utarbeta särskilda planer för de olika institutionerna. Enligt DO är det, 
oavsett organisatorisk lösning, av stor vikt att det noga övervägs vilka rutiner som krävs för 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2. 
111 Prop. 2007/08:95, s 359. 
112 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2. 
113 Prop. 2007/08:95, s 359. 
114 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2. 
115 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 24. 
116 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2. 
117 Prop.2007/08:95. s 359. 
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att arbetet skall bli effektivt. Det är väsentligt att även på lokal nivå ange vem eller vilka som 
bär ansvaret för att genomföra och uppfölja respektive åtgärd.118 

6.4.1 Hur bör en likabehandlingsplan utformas? 
Det finns ingen färdig mall på hur en likabehandlingsplan bör utformas i lagen eller i dess 
förarbeten. Det är upp till varje enskild utbildningsanordnare att närmare bestämma hur en 
likabehandlingsplan bör utformas. Det sägs dock i förarbetena att planen allmänt sett bör ta 
sikte på ingripanden i akuta situationer gällande såväl den förebyggande verksamheten som 
den uppföljande. Planen bör därför innehålla rutiner för hur personal i verksamheten ska 
agera, vilken ansvarsfördelning som finns samt hur händelser och åtgärder skall dokumente-
ras. Den bör även, vilket tidigare har nämnts, behandla var och en av diskrimineringsgrunder-
na som omfattas och de åtgärder som omfattas för var och en av dessa.119 

Enligt förarbetena bör det ankomma på ombudsmannamyndigheten som utövar tillsynen över 
lagen, dvs. DO, att inom ramen för sin verksamhet vid behov hjälpa till att utforma lämpliga 
mönster för hur planer skall följas.120 

6.4.2 DO:s handledning för att utforma en likabehandlingsplan 
DO har utformat en handledning för att utforma en likabehandlingsplan i högskolan, Före-
bygga diskriminering - främja likabehandling. Däri ges förslag på hur en likabehandlingsplan 
kan vara uppbyggd - förberedelser, struktur och innehåll. Den innehåller även en checklista 
som är tänkt att fungera som ett stöd och hjälp. 

För att planen skall kunna fylla en praktisk funktion krävs att planen är tydlig och konkret 121. 
Det skall finnas ett tydligt samband mellan vision, nulägesanalys/kartläggning, tydliga mål 
och konkreta åtgärder, uppföljning och revidering 122. Det är även fördelaktigt om diskrimine-
ringslagens innehåll och centrala begrepp kortfattat förklaras i planen vilket underlättar för 
studenter, sökande, anhöriga och personal inom högskolan att få kunskaper om sina rättighet-
er och skyldigheter.123 

Nedan ställs några punkter upp, utifrån handledningen, som kan vara rimliga att ha i åtanke i 
arbetet med att utforma sin plan och vad den bör innehålla: 

• En övergripande policy eller vision som tydligt markerar högskolans inställning till 
likabehandling och varför dessa frågor är viktiga att arbeta med.  

• En kortfattat förklaring av diskrimineringslagens innehåll och centrala begrepp, ex-
empelvis vad diskriminering är och hur diskrimineringsgrunderna definieras. 

• Arbetet med planen, i alla stadier av arbetet, bör ske i samverkan med studenterna. 
Vidare bör en likabehandlingsplan innehålla en redogörelse av hur planen ska göras 
känd och förankras i hela verksamheten.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2.!
119 Prop. 2007/08:95, s 359. 
120 Prop. 2007/08:95, s 358. 
121DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2.  
122 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 24. 
123 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 3.!
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• Eftersom arbetet måste utgå ifrån de lokala förutsättningarna och behoven skall en 
kartläggning och nulägesanalys göras i planen. En analys på resultatet bör även utfö-
ras.  

• I planen skall det finnas tydliga mål och konkreta åtgärder som är formulerade med 
hänsyn till resultatet av nulägesanalysen. Målen skall vara utformade på ett sådant sätt 
att det är möjligt att mäta resultaten vid en uppföljning.  

• Likabehandlingsplanen skall innehålla konkreta tidsbestämda åtgärder för hur målen 
skall nås och vem eller vilka som är ansvariga för genomförandet av dem. Samtliga 
diskrimineringsgrunder skall listas i planen. Åtgärderna bör anpassas efter de lokala 
förhållandena som råder på högskolan. Det skall även i planen framgå hur trakasserier 
och anmälningar ska hanteras och dokumenteras, samt hur personalen ska agera i 
akuta situationer. Åtgärderna bör kopplas till budget. 

• Det bör framgå i planen hur arbetet med likabehandling skall följas upp, utvärderas 
och revideras, samt vem som har ansvaret för att så ske. 

• Högskolan skall årligen upprätta en likabehandlingsplan, vilket i praktiken innebär 
att: 

 1. Likabehandlingsplanen skall vara daterad. 

 2. Varje år skall planen utvärderas utifrån en ny kartläggning och nulägesanalys, 
 vilket handlar om att utvärdera hur väl målen uppnåtts samt om åtgärderna har 
 varit effektiva och relevanta. 

 3. Det skall formuleras nya konkreta mål och åtgärder skall planeras. 124 

För en utförligare beskrivning och konkreta exempel till de punkter hänvisas till DO:s hand-
ledning som finns att finna på www.do.se . 

6.5 Brott mot reglerna om aktiva åtgärder 
Vid brott mot reglerna om aktiva åtgärder, dvs. skyldigheten förebygga och förhindra trakas-
serier samt upprättandet av likabehandlingsplan, finns offentligrättsliga tillsyns- och påföljds-
regler. Dessa möjliggör att DO och ytterst Nämnden mot diskriminering125 kan ingripa mot 
utbildningsanordnare som inte följer lagens bestämmelser.126 

I de fall en högskola inte följer lagens föreskrifter om aktiva åtgärder kan Nämnden mot dis-
kriminering meddela ett vitesföreläggande. Ett vitesföreläggande innebär att högskolan kan 
bli skyldig att betala, ett av nämnden fastställt belopp, om inte de aktiva åtgärder som krävs 
enligt föreläggandet vidtas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 24 ff. 
125 http://www.namndenmotdiskriminering.se/. 
126 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 31. 
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I första hand är det DO som kan ansöka om att nämnden ska meddela ett vitesföreläggande, 
men även ett fackförbund, som är bunden av ett kollektivavtal med högskolan, har rätt att be-
gära ett föreläggande.127  

6.6 Överklagandenämnden för högskolan 
I 4 kap 18 § 1:a stycket DL framkommer att ett beslut av ett universitet eller högskola med 
staten, kommunen eller landsting som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolela-
gen, överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan på den grund att det strider 
mot: 

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avser 
a. tillträde till utbildning, 
b. tillgodoräknande av utbildning, 
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll, 
d. byte av handledare, 
e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, 
f. utbildningsbidrag för doktorander,  
g. en ingripande åtgärd mot en student, eller 
2. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § andra stycket, eller 
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §. 

Uppräkningen som görs i lagrummet är uttömmande och tar sikte på lärosätets beslut i egent-
lig bemärkelse. Andra typer av handlingar eller åtgärder innefattas ej av paragrafen, även om 
de i sig kan innehålla diskriminerande inslag. Överklaganderätten gäller inte beslut om exam-
ination eller annan bedömning av studieprestation. 

Överklagandenämnden kan, enligt lagrummets andra stycke, bifalla ett överklagande under 
två förutsättningar: 

– Universitetets eller högskolans beslut strider mot något av de angivna förbuden i bestäm-
melsen och 

– att detta kan antas ha inverkat på utgången i ärendet. 

I de fall Överklagandenämnden finner att de två förutsättningarna är uppfyllda skall beslutet 
undanröjas och om så behövs, skall ärendet återvisas till universitetet eller högskolan för ny 
prövning (4 kap 18 § 2: a stycket DL).  

Skulle det däremot klart framstå att beslutet skulle ha blivit detsamma även om ingen diskri-
minering eller några repressalier förekommit, skall beslutet inte upphävas. I ett sådant fall kan 
dock studenten eller sökanden ha rätt till diskrimineringsersättning. 

I lagrummets tredje och sista stycke framgår att om ett beslut kan överklagas enligt någon 
annan författning, ska överklagande ske i den där föreskrivna ordningen i stället för enligt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 126.!
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första stycket. Vilket innebär att den är subsidiär128 i förhållande till de bestämmelser om 
överklagande som finns i andra författningar. 

Ett beslut som Överklagandenämnden fattat enligt diskrimineringslagen kan inte överklagas 
enligt 4 kap 19 § DL.129 

6.7 Diskrimineringsersättning 
I 5 kap 1 § stycke 1 DL framkommer att den som bryter mot förbuden mot diskriminering 
eller repressalier eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot 
trakasserier eller sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning 
för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att 
motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som 
kränkts av överträdelsen. 
 
Om en student eller sökande till högskolans verksamhet blir utsatt för diskriminering eller 
trakasserier kan högskolan således bli skyldig att utbetala diskrimineringsersättning. Detta kan 
bli aktuellt om högskolan exempelvis inte har utrett trakasserierna eller gjort tillräckligt för att 
förhindra att studenten blir trakasserad. Studenten eller sökanden skall väcka talan inom två år 
från händelsen 

Syftet med diskrimineringsersättningen är dels att utgöra en ersättning för den kränkning som 
överträdelsen har medfört, dels verka avskräckande från diskriminering.  

Avsikten med handlingen behöver inte vara att diskriminera utan det är konsekvensen av 
handlingen som är avgörande för att avgöra huruvida diskriminering skett eller ej. Den som 
diskriminerat eller trakasserat någon, som skyddas av diskrimineringsskyddet, behöver alltså 
inte haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till överträdelsen. Dock bör den som blivit 
utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, i de fall det inte är självklart, göra klart för 
den som trakasserat att beteendet upplevts som kränkande. 130  

Enligt 5 kap 1 § 3 stycket DL kan ersättningen sättas ned helt eller delvis om det föreligger 
särskilda skäl. 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Subsidiär lag är lag som vars bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan 
lag eller förordning, vars bestämmelser då istället ska tillämpas. 
129 Gabinius Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen, s 126 f. 
130DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 8. !
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7 Likabehandling vid Göteborgs universitet 

7.1 Göteborgs universitets likabehandlingspolicy 
Vid Göteborgs universitet är det rektor som har det yttersta ansvaret för att lagar och förord-
ningar gällande likabehandling efterlevs. På fakultets- respektive institutions-/avdelningsnivå 
(motsv.)åligger ansvaret att gällande rätt efterlevs också på dekaner, förvaltningschefen, över-
bibliotekarien och prefekter (motsv.).  

Vid Göteborgs universitet har rektorn beslutat att en likabehandlingspolicy, Likabehandlings-
policy 2007-2010131, skall gälla. Likabehandlingspolicyn gäller, trots sitt namn, tills vidare 
och innefattar aktiva åtgärder och förebyggande åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 

Likabehandlingspolicyn skall konkretiseras och preciseras i de handlingsplaner för likabe-
handling som årligen ska upprättas, revideras och återrapporteras på fakultets-/motsv. respek-
tive institutionsnivå/motsv. I handlingsplanerna skall det finnas en förteckning över vilka åt-
gärder som skall prioriteras och därmed påbörjas eller genomföras under det kommande året. 
Rapportering kan även ske genom de återrapporteringskrav som kan följa av regleringsbrev 
eller andra beslut.  

Likabehandlingspolicyn kan därmed anses utgöra grunden för arbetet med likabehandlings-
planerna vid universitet och stadgar ett krav på att fakulteterna respektive institutionerna eller 
motsvarande skall ha en likabehandlingsplan. 

Förutom likabehandlingspolicyn har Göteborgs universitet även ett universitetsgemensamt 
dokument för en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som arbetar, stu-
derar eller kontaktar universitet132 samt en handläggningsordning avseende diskriminering 
och trakasserier i anledning av diskrimineringslagen (2008:567) 133.  

7.2 Värdegrund, mål och åtgärder 
Likabehandlingspolicyn inleds med Göteborgs universitets värderingar och vision hämtade ur 
Göteborgs universitets strategiska plan 2007-2010134: 

Våra värderingar 

Vår organisation utvecklas kontinuerligt för att säkerställa en god arbetsmiljö där alla an-
ställda och studenter oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella 
funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder ges bästa möj-
ligheter att utvecklas. En ökad mångfald både bland studenter och anställda bidrar till en 
högre kvalitet i verksamheten. En jämn könsfördelning i alla delar av organisationen är för 
oss en självklarhet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Likabehandlingspolicy 2007-2010, Dnr F 1 780/07. 
132 Handlingsplan för tillgänglighet 2009-2012, Dnr A 11 952/09. 
133 Handläggningsordning avseende diskriminering och trakasserier i anledning av diskrimineringslagen 
(2008:567), Dnr T2139/09. 
134 Strategisk plan 2007-2010, Göteborgs universitet, fastställd av styrelsen juni 2006.!
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Utmärkande för universitet är många olika personal- och studentgrupper. Vår utgångspunkt 
är alla gruppers lika värde och möjligheter till delaktighet i verksamheten. 

Vår vision 

Göteborgs universitet ska vara i levande kontakt med omgivningen- inbjudande, lättillgäng-
ligt och berett till prestigelöst samarbete med olika parter även utanför den akademiska värl-
den. 

Göteborgs universitet ska vara en attraktiv, stimulerande, kreativ och jämlik arbetsplats, 
präglad av spännande möten. De ska alltid vara vad man gör, inte vem man är, som räknas. 

I likabehandlingspolicyn anges vidare de övergripande målen och åtgärderna för likabehand-
ling för både personal och studenter vid Göteborgs universitet omfattande följande fem områ-
den: 

1. Förebygga och förhindra trakasserier. 

2. Personal- och kompetensförsörjning/ rekrytering. 

3. Göteborgs universitet som arbetsplats. 

4. Utbildning.  

5 Tillgänglighet för funktionshindrade.135 

Nedan redovisas vad som framkommer i likabehandlingspolicyn gällande punkt ett, fyra och 
fem eftersom dessa tre punkter berör studenter. 

7.1.1 Förebygga och förhindra trakasserier 
Universitetet skall arbeta aktivt med kravet på likabehandling. Alla anställda och studenter 
skall erhålla information om gällande diskrimineringslagstiftning. Informationsmaterial skall 
därför tillhandahållas. Även informationsmaterial om vart en enskild skall vända sig vid even-
tuella trakasserier, kränkande särbehandlingar eller diskriminering skall tillhandahållas. Stöd 
skall utvecklas till dem som drabbats av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbe-
handling. Vidare skall anställda erbjudas kompetensutveckling och stöd till seminarie- och 
kursverksamhet inom området. Slutligen föreskrivs det att universitetet skall erbjuda anställda 
och studenter en god psykosocialmiljö som inte ger grogrund för några former av diskrimine-
ring, trakasserier eller kränkande särbehandling.136 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Likabehandlingspolicy 2007-2010, s 1 f. 
136 Likabehandlingspolicy 2007-2010, s 3.!
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7.1.2 Utbildning 
Oavsett bakgrund skall utbildningen vara öppen för alla studenter och utgå från ett helhetsper-
spektiv. Pedagogiken skall förnyas och utbildningen utvecklas. Arbetet med rekrytering skall 
förstärkas. Likaså arbetet med delaktighet och uppföljning. Vidare skall universitetet mot-
verka en social, etnisk och könsmässig snedrekrytering till forskarutbildningen. Universitetet 
skall därför: 

– Förstärka rekrytering, delaktighet och uppföljning. 

– Utveckla alternativa rekryterings- och urvalsformer för att öka antalet studenter från un-
derrepresenterade grupper. 

– Systematiskt och återkommande följa upp studenternas studiearbetsmiljö och etablering på 
arbetsmarknaden. 

– Vidta aktiva åtgärder för att åstadkomma en jämnare könsfördelning. 

Studenter vid Göteborgs universitet skall behandlas lika oavsett kön. De skall möta en studi-
emiljö där båda könen är likvärdig representerade. De skall även möta en utbildning som ger 
plats för genusperspektiv. Det skall tas hänsyn till dessa faktorer i undervisning och i examin-
ationsformer, exempelvis genom att införa anonyma examinationsformer.137 

7.1.3 Tillgänglighet för funktionshindrade 
Så långt det är möjligt skall universitet vidta sådana åtgärder som gör det möjligt för personer 
med funktionsnedsättning att besöka, studera och arbeta vid universitetet på samma villkor 
som en person utan funktionshinder. 

Det framgår i policyn att prefekt/mots. har ansvar på inst./mots. för dessa frågor och även 
utser en kontaktperson i tillgänglighetsfrågor. Kontaktpersonen bör ha kunskap om relevant 
regelverk inom området funktionshinder. 

Lokaler 

– För att personer med funktionshinder ska kunna besöka, studera och arbeta vid Göteborgs 
universitet ska lokalerna vara tillgängliga. Det är viktigt att kunna förflytta sig till och i uni-
versitetets lokaler och att dessa anpassas till personer med olika funktionshinder. 

Verksamhet 

– Vid antagning, rekrytering, befordran och internutbildning skall tillgänglighets- och jäm-
likhetsaspekter beaktas, liksom vid organisering och utformning av den totala arbetsmiljön 
t.ex. vid undervisning, kurs- och schemaplanering, val av inventarier m.m. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Likabehandlingspolicy 2007-2010, s 4. 
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Information och kommunikation 

– Allmänhet, studenter och anställda med olika former av funktionshinder ska efter var och 
ens förutsättningar och behov kunna kommunicera med Göteborgs universitet och söka in-
formation på lika villkor som andra personer. 

Bemötande 

– Ett positivt bemötande av studenter och anställda med funktionshinder är liksom allt annat 
jämlikhetsarbete både en demokrati- och en kvalitetsfråga. Vid bemötandet av personer med 
funktionshinder ska så långt som möjligt hänsyn tas till individuella önskemål och behov. 

Upphandling 

– Vid upphandling skall tillgänglighetsperspektivet alltid beaktas.138 

7.3 Universitets mall och idébank för likabehandlingsplaner 
Likabehandlingspolicyn skall, som tidigare konstaterats, konkretiseras och preciseras i de 
handlingsplaner för likabehandling som årligen ska upprättas. Göteborgs universitet har en 
egen mall för upprättanden av en likabehandlingsplan139 och även en såkallad idébank140 . 
Mallen och idébanken är tänkta som en hjälp vid upprättandet av lokala handlingsplaner. De 
är uppbyggda kring de fem avsnitt som återfinns i likabehandlingspolicyn dvs. förebygga och 
förhindra trakasserier, personal- och kompetensförsörjning/rekrytering, Göteborgs universi-
tet som arbetsplats, utbildning samt tillgänglighet för funktionshindrade 

Under varje avsnitt i mallen framkommer de långsiktliga mål som gäller för hela universitet 
hämtade från likabehandlingspolicy 2007-2010. Under varje avsnitt ges det sedan utrymme 
för fakulteten/motsv. eller institutionen/motsv. att ange egna långsiktliga mål för verksamhet-
en. Där finns även en möjlighet att beskriva nuläge, åtgärder att genomföra och vilka som är 
ansvariga för genomförandet. I Idébanken återfinns idéer och förslag på åtgärder som kan 
konkretiseras ytterligare utefter varje enhets behov och önskemål. Förslagen innefattar både 
kortsiktliga och långsiktliga åtgärder.  

Mallen, tillsammans med dokumentet Idébank- åtgärder för handlingsplaner för likabehand-
ling, ger ett bra utgångsläge för att skriva en genomtänkt likabehandlingsplan. Dock kan det 
vara fördelaktigt att använda dessa dokument som ett komplement till DO:s handledning för 
att utforma en likabehandlingsplan. Detta med anledning av att DO:s handledning är mer ut-
förlig. I universitetens mall och idébank reds exempelvis inte de olika centrala begreppen i 
diskrimineringsslagen ut och det framgår inte heller tydligt vilka krav som ställs vid upprät-
tandet av en likabehandlingsplan.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Likabehandlingspolicy 2007-2010, s 4 f. 
139 Göteborgs universitet, Mall för handlingsplan likabehandling 2010. 
140  Göteborgs universitet, Idébank- åtgärder för handlingsplaner för likabehandling.!
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8 Granskning av likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet 

8.1 Granskningsfrågorna 
Granskningen har utgått från följande frågor som till viss del är hämtade från DO:s gransk-
ningsmall141 som utredaren har fått ta del av. Efter varje fråga förklaras kortfattat varför utre-
daren har valt att ställa dessa frågor. Vissa bedömningsvårigheter uppkom i samband med 
granskningen, vilka tas upp i resultaten, avsnitt 8.2, under relevant fråga. Granskningsmallen 
återfinns i bilaga 3 och de ifyllda granskningsprotokollen i bilaga 4. 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsidan? 

För att förankra likabehandlingsplanen i organisationen är det av vikt att likabehandlingspla-
nen är lättillgänglig för både personal och studenter. Därför är det av intresse att utröna 
huruvida aktuell likabehandlingsplan finns på fakultetens, institutionens eller motsvarande 
hemsida. 

Är planen som fakulteten, institutionen eller motsvarande delgett utredaren aktuell? 

Enligt 3 kap 16 § DL skall universitetet varje år upprätta en plan. Då insamlingen påbörjades 
den 12 december 2011 har planer som gäller för år 2011 eller för år 2012 ansetts utgöra aktu-
ella likabehandlingsplaner. 

Likabehandlingsplanerna har begärts ut via e-post. Detta för att utredaren ville försäkra sig 
om att de likabehandlingsplaner som granskas är de likabehandlingsplaner som fakulteterna, 
institutionerna eller motsvarande hänvisar till. Det är alltså de likabehandlingsplaner som har 
insamlats via e-post som ingår i granskningen142 och inte de som har publicerats på hemsidan, 
såtillvida inte utredaren har blivit hänvisad till dessa.  

Finns centrala diskrimineringsbegrepp förklarade i planen? 

För att göra likabehandlingsplanen lättillgänglig för alla läsare kan det anses vara av vikt att 
de olika centrala begrepp som används i diskrimineringslagen förklaras. Därför granskas 
huruvida följande begrepp är förklarade i likabehandlingsplanen: 

• Kön 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning  
• Sexuell läggning  
• Funktionshinder  
• könsidentitet - och uttryck  
• Ålder  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 DO:s granskningsmall i ärendenummer GRA 2010/31, Bedömning av likabehandlingsplan för högskolan. 
142 Undantaget är Universitetsbiblioteket, UB, vars aktuella likabehandlingsplan är hämtad från hemsidan. Detta 
då det bestämdes sent i utredningen att UB skulle ingå och insamlingen via e-post redan var avslutad.!
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• Diskriminering dvs., direkt och indirekt diskriminering  
• Trakasserier samt sexuella trakasserier  
• Instruktioner att diskriminera  
• Repressalier  

Har ett eller flera av dessa centrala begrepp förklarats i likabehandlingsplanen besvaras 
frågan jakande. 

Har likabehandlingsplanen utgått ifrån Göteborgs universitets mall för likabehandlingspla-
ner? 

I Göteborgs universitets likabehandlingspolicy anges de övergripande målen för likabehand-
ling inom fem områden. Dessa fem områden finns även med i den mall som finns upprättad. 
Det kan vara av intresse att se om denna mall används ute på fakulteterna och institutioner-
na/enheterna. För att besvara frågan jakande har utredaren därför tittat på om de fem avsnit-
ten, förebygga och förhindra trakasserier, personal- och kompetensförsörjning/rekrytering, 
Göteborgs universitet som arbetsplats, utbildning samt tillgänglighet för funktionshindrade, 
återfinns i likabehandlingsplanen och även om det under varje rubrik finns med en beskriv-
ning av nuläget, åtgärder att genomföra samt ansvariga för genomförandet. 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade åtgärderna i den tidigare likabehandlingspla-
nen har genomförts i årets plan? 

I 3 kap 16 § 2:a stycket DL stadgas att de planerade åtgärderna i den tidigare likabehandlings-
planen skall redovisas i efterföljande års plan. Detta lagkrav har en viktig funktion då det un-
derlättar tillsynen och efterlevnaden av de aktiva åtgärderna143. I Göteborgs universitets lika-
behandlingspolicy framkommer att återapportering skall ske på fakultets-/motsv. respektive 
institutionsnivå/motsv., men det framgår ej på vilket sätt återrapporteringen skall ske. 
Granskningen avgränsar sig dock till själva likabehandlingsplanen och eventuella bilagor till 
denna. 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns det klara och tydliga mål samt konkreta åtgärder som skall vidtas för att främja studen-
ters lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-
ell läggning, funktionshinder, könsidentitet - och uttryck och ålder? 

I 3 kap 16 § DL framkommer att det i likabehandlingsplanen skall finnas en översikt över de 
åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning samt att planen skall innehålla en redogö-
relse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra 
under det kommande året. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Prop.2007/08:95, s 359. 
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Enligt lagens förarbeten krävs det att målen för arbetet anges klart och tydligt i planen för att 
fylla en funktion.144Det är även en fördel om målen är utformade på ett sådant sätt att det går 
att mäta resultatet vid en uppföljning. Vidare bör en likabehandlingsplan enligt lagens förar-
beten behandla var och en av de aktuella diskrimineringsgrunderna145.  

Granskningen utgår därför delvis ifrån huruvida det finns allmänna mål och konkreta åtgärder 
som verkar främjande för alla diskrimineringsgrunder, delvis ifrån huruvida det finns mål och 
konkreta åtgärder som behandlar en eller flera diskrimineringsgrunder separat. Även om det 
inte finns ett lagkrav på att universitetet skall inkludera diskrimineringsgrunderna ålder och 
könsidentitet - och uttryck bör ändå universitet arbeta aktiv med dessa grunder, varför även de 
finns med i granskningsmallen. 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns det mål och konkreta åtgärder som ska vidtas för att förebygga och förhindra sexuella 
trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet - och uttryck, ålder eller funktionsned-
sättning? 

I 3 kap 16 § DL framkommer att likabehandlingsplanen skall innehålla en översikt av de åt-
gärder som behövs för att förebygga och förhindra trakasserier, samt en redogörelse för vilken 
av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 
kommande året.  

Den allmänna kategorin som återfinns i granskningsmallen innebär att det finns det finns mål 
och konkreta åtgärder som skall vidtas för att förbygga och förhindra trakasserier. Gransk-
ningsmallen innehåller även sexuella trakasserier och de sju diskrimineringsgrunderna för att 
kunna bedöma om det finns några mål och/eller konkreta åtgärder för dessa grunder specifikt. 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i likabehandlingsplanen? 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur personal skall agera vid kännedom om trakas-
serier eller vart en student skall vända sig vid trakasserier? 

I diskrimineringslagens förarbeten framkommer att en konkret åtgärd som en utbildningsan-
ordnare kan vidta, för att förebygga och förhindra trakasserier, är att i en policy klart slå fast 
att trakasserier inte tolereras.146  Det framkommer även att planen allmänt sett bör ta sikte på 
ingripanden i akuta situationer gällande såväl den förebyggande verksamheten som den upp-
följande. Planen bör därför innehålla rutiner för hur personal i verksamheten ska agera, vilken 
ansvarsfördelning som finns samt hur händelser och åtgärder skall dokumenteras.147  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Prop.2007/200/:08, s 358. 
145 Prop. 2007/08:95, s. 359 
146 Prop. 2007/08:95, s 356. 
147 Prop 2007/08:95 s 359. 
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Det är därför även av intresse att veta om det i likabehandlingsplanen framkommer hur perso-
nal skall agera vid kännedom om trakasserier eller vart en student skall vända sig vid trakasse-
rier. Även i de fall det hänvisas till en handlingsplan i likabehandlingsplanen och den finns 
med som bilaga, alternativt att det hänvisas till en internetlänk eller hemsida där den finns 
publicerad, anses sista frågan besvaras jakande. 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken planen gäller gjorts delaktiga vid planens upp-
rättande, uppföljning och översyn? 

I diskrimineringslagens förarbeten framkommer att arbetet med likabehandlingsplaner bör 
bedrivas i nära samarbete med studenter och deras organisationer148. Ovanstående fråga har 
därför skickats till de fyra studentkårerna på universitetet dvs. Göta studentkår (GÖTA), 
Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Handelshögskolans i Göteborg studentkår 
(HHGS) och Konstkåren. Även universitetsbiblioteket fick frågan via e-post.  

7. Ansvarig för åtgärder  

Framkommer det i likabehandlingsplanen vem som är ansvarig för genomförandet av de åt-
gärder mot diskriminering och trakasserier som återfinns i planen? 

Enligt DO är det, oavsett organisatorisk lösning, av stor vikt att det noga övervägs vilka ruti-
ner som krävs för att arbetet skall bli effektivt. Det är väsentligt att även på lokal nivå ange 
vem eller vilka som bär ansvaret för att genomföra och följa upp respektive åtgärd.149 Det kan 
därför vara av intresse att utröna om det i likabehandlingsplanerna framkommer vem som är 
ansvarig för genomförandet av de planerade åtgärderna. 
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149 DO:s handledning, förebygga diskriminering - främja likabehandling, s 2.!
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8.2 Resultat av granskningen 
Den granskade studiepopulationen utgick ifrån 10 fakulteter och 49 institutioner/enheter vil-
ket tillsammans skulle kunna genera 59 möjliga likabehandlingsplaner(se bilaga 2).  

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Figur 1. Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsidan? 

 

Kommentar: Granskningen visade att 41 % (24/59) av fakulteterna och institutioner-
na/enheterna hade aktuell likabehandlingsplan publicerad på hemsidan vid tiden för kontrol-
len.  Granskningen visade vidare att 8 % (5/59) hade inaktuella planer publicerade och 51 % 
(30/59) hade ingen likabehandlingsplan publicerad på hemsidan vid tiden för kontrollen.  

Figur 2. Fördelat per fakultet  

 

Kommentar: Av fakulteterna hade 70 % (7/10) aktuell plan publicerad på hemsidan vid tiden 
för kontrollen.10 % (1/10) hade en inaktuell plan publicerad och 20 % (2/10) saknade likabe-
handlingsplan på hemsidan vid tiden för kontrollen. 
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Figur 3. Fördelat per institution 

 

Kommentar: Av institutionerna/enheterna hade 35 % (17/49) aktuell likabehandlingsplan pub-
licerad på hemsidan vid tiden för kontrollen, 8 % (4/49) hade en inaktuell plan publicerad på 
sin hemsida och 57 % (28/49) saknade likabehandlingsplan på hemsidan vid tiden för kontrol-
len. 

Granskningen visar alltså att 41 % av fakulteterna och institutionerna/enheterna hade aktuell 
likabehandlingsplan publicerad på sin hemsida vid tiden för kontrollen. Det är givetvis önsk-
värt att samtliga fakulteter och institutioner/motsvarande har sin likabehandlingsplan lättill-
gänglig, då detta skulle hjälpa till att förankra likabehandlingsplanen i verksamheten. Likaså 
att den information som finns på hemsidorna gällande likabehandling är uppdaterad. 

Vissa hemsidor är mycket bra med länkar till universitets likabehandlingsarbete och där lika-
behandlingsplanen är lätt att hitta. Här kan med fördel Humanistiska fakulteten lyftas fram. På 
hemsidan fanns, förutom likabehandlingsplanen, länkar till universitetets likabehandlingsar-
bete, länk till handläggningsrutiner och kontaktuppgifter till likabehandlingsombudet på fa-
kulteten, samt likabehandlingsombuden på fakultetens institutioner.  

Naturvetenskapliga fakulteten däremot hade sin likabehandlingsplan på sitt intranät, vilket 
inte alla har åtkomst till. Vidare behöver Handelshögskolan uppdatera sin hemsida, då det 
återfinns länkar till inaktuella dokument. Dessa dokument hänvisar till lagstiftning som har 
upphävts och dessa återfinns även i fakultetens likabehandlingsplan.  Det bör dock poängteras 
att det vid tiden för kontrollen arbetades med vissa hemsidor på fakulteten. Exempelvis var 
Juridiska institutionens sida tom där likabehandlingsplanen skulle finnas. Besked från institut-
ionen var att överföring av informationen till nya sidor inte var klar ännu och att det arbetades 
med hemsidan. Detta kan vara en förklaring till varför inte alla likabehandlingsplaner på fa-
kulteten gick att nå.  
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Är planen som fakulteten, institutionen eller motsvarande delgett utredaren aktuell? 

Figur 4. Fördelat per fakultet  

 

Kommentar: En genomgång visade att 80 % (8/10) av fakulteterna hade inkommit med aktu-
ella likabehandlingsplaner. De två fakulteter som ej hade inkommit med aktuella likabehand-
lingsplaner var Lärarutbildningsnämnden (LUN), som meddelat att de inte hade någon lika-
behandlingsplan, och Samhällsvetenskaplig fakultet som hade inkommit med en inaktuell 
plan.  

Det kan vara bra att uppmärksamma att LUN, som meddelat att de inte hade någon likabe-
handlingsplan, skiljer sig från övriga fakulteter eftersom det är ett särskilt inrättat organ med 
uppgift att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen och för 
behörighetsgivande fortbildning. De kommer således inte i kontakt med studenter på samma 
sätt som övriga fakulteter. Frågan är därför om de behöver en egen likabehandlingsplan som 
omfattar studenter. Då nämnden fattar viktiga beslut gällande studenter, såsom möjlighet till 
dispens för att få göra en extra verksamhetsförlagd utbildningsperiod, och i samband med 
detta möter studenter kanske en likabehandlingsplan ändock vore önskvärd. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten som borde ha en aktuell likabehandlingsplan, inkom dock 
med en plan som gällde till och med år 2010 . Detta är anmärkningsvärt då insamlingen sked-
de i december 2011. Det framstår således som om fakulteten under 2011 inte hade någon li-
kabehandlingsplan trots att det finns ett lagkrav på att en likabehandlingsplan skall upprättas 
varje år. 

Vidare har Naturvetenskaplig fakultet inkommit med en likabehandlingsplan som endast be-
handlar anställda och inte studenter, vilket är anmärkningsvärt. Denna plan utgick därför från 
vidare granskning. Kritik kan riktas dels mot att likabehandlingsplanen inte är tillgänglig på 
hemsidan och dels att den inte omfattar studenter. 
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Figur 5. Fördelat per institution  

 

Kommentar: Av institutionerna/enheterna hade 71 % (35/49) inkommit med en egen likabe-
handlingsplan till utredaren, varav 14 % (7/49) bestod av inaktuella planer. Detta innebär så-
ledes att 57 % (28/49) av institutionerna/enheterna hade inkommit med egna aktuella likabe-
handlingsplaner.   

En intressant reflektion som uppstod när aktualiteten kontrollerades, för att se om kravet på att 
en likabehandlingsplan skall upprättas varje år uppfylls, var att det i vissa planer istället stod 
att de skulle revideras. Ett exempel är Steneby- Institutionen för konsthantverk och Designs 
likabehandlingsplan vars plan gäller i tre år, 2010-2012. I planen framkommer att likbehand-
lingsriktlinjer/policy ska konkretiseras och preciseras i den handlingsplan som upprättas vart 
tredje år och som årligen ska revideras. Steneby har alltså en aktuell plan, men uppfyller inte 
kravet på att planen skall upprättas varje år. Även Sociologiska institutionen har en plan som 
gäller för flera år, 2011-2013. 

En av de institutioner som inkom med inaktuell plan för 2009-2010 meddelade per e-post att 
planen var förlängd till och med den 1/3-2012. Detta framgick ej på hemsidan där planen 
fanns publicerad. Eftersom likabehandlingsplanen skall upprättas varje år och åtgärderna i 
planen hänförde sig till år 2009 valde utredaren att kategorisera just denna plan som inaktuell.  

De 10 % (5/49) som ej inkommit med plan fördelar sig på följande sätt: 

– Två institutioner har ej svarat på förfrågan, trots påminnelser. Detta är anmärkningsvärt då 
institutionerna omfattas av serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen(1986:223) (FL)och 
skall besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. 

– En institution svarade på förfrågan och skulle återkomma i ärendet, men återkom aldrig. 
Även detta är anmärkningsvärt. 

– En institution har meddelat att de i dagsläget saknar en likabehandlingsplan. 

– En institution har inkommit med ett utkast till en likabehandlingsplan. Eftersom det rörde 
sig om ett utkast granskades inte planen vidare. 

19 % (9/49) av institutionerna meddelat att de följer fakultetens plan. I sig behöver den om-
ständighet, att en institution följer sin fakultets plan, inte behöva betyda något negativt. Detta 
om fakultetens plan är väl genomarbetad och kan användas som ett praktiskt verktyg ute på 
institutionerna. Problem uppstår dock om en fakultet har en undermålig likabehandlingsplan 
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och institutionerna ansluter sig till denna. Vilket medför att de också får en undermålig lika-
behandlingsplan och kanske därmed inte engagerar sig så mycket i likabehandlingsarbetet 
som vore önskvärt. 

I granskningen uppenbarade sig en del problem när det gäller just institutioner som meddelat 
att de följer fakultetens plan.  Bland annat har en institution, som tillhör samhällsvetenskaplig 
fakultet, meddelat att de under år 2011 följer fakultetens plan. Problemet är att fakultetens 
plan gällde till och med år 2010.  

Ett annat exempel är Naturvetenskapliga fakulteten där institutionerna enligt beslut från deka-
nus150, kan ansluta sig till fakultetens plan istället för att upprätta en egen. Då Naturvetenskap-
liga fakultetens likabehandlingsplan endast riktar sig mot anställda och inte studenter kan 
detta i praktiken medföra att likabehandlingsfrågor gällande studenter inte blir en prioriterad 
fråga på fakulteten eller institutionerna.  

En slutsats som kan dras av dessa exempel är att DO:s rekommendation, om att varje institut-
ion bör ha en egen likabehandlingsplan, är det bästa. Här kan Utbildningsvetenskaplig fakultet 
lyftas fram som ett gott exempel. I fakultetens plan framkommer nämligen som mål under 
2011 att alla verksamheter skall ha en väl förankrad likabehandlingsplan med utvärdering 
och beskrivning av hur uppföljning skall ske. Resultatet i granskningen visar även att samtliga 
fem institutioner har en egen likabehandlingsplan.  

Av de 28 aktuella inkomna likabehandlingsplanerna är det 27 planer som har granskats vidare 
i utredningen. Detta eftersom en institution, Gothenburg Research Institut (GRI), inte har 
några studenter inom ramen för sin verksamhet. Det är således 28 likabehandlingsplaner från 
institutioner som har granskats vidare. Tillsammans med fakulteternas sju planer, då även 
Naturvetenskaplig fakultets plan utgår, blir studiepopulationen 34.  

Figur 6. Finns centrala diskrimineringsbegrepp förklarade i planen? 

 

Kommentar: Endast i 15 % (5/34) av de aktuella likabehandlingsplanerna återfinns ett eller 
flera centrala diskrimineringsbegrepp förklarade. En av dessa är en fakultetsplan, de reste-
rande fyra institutionsplaner. Här finns ett förbättringsområde, då en förklaring av de olika 
begreppen medför att likabehandlingsplanen blir mer lättillgänglig för alla. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Minnesanteckningar från likabehandlingskommittén, 2010-02-08. 
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I en del likabehandlingsplaner används även begrepp såsom mångfald och kränkande särbe-
handling, vilket inte definieras i planerna. Det är därför svårt att veta hur dessa begrepp skall 
tolkas, vilket leder till frågor och oklarheter.  

– Vad ingår i begreppet mångfald? Kanske alla diskrimineringsgrunder och mer därtill? 

– Innebär kränkande särbehandling samma sak som diskriminering och trakasserier i diskri-
mineringslagens mening?  

Kränkande särbehandling definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1993:17- Kränkande 
särbehandling i arbetslivet 151. Definitionen återfinns i 1 § och lyder med kränkande särbe-
handling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas 
mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför ar-
betsplatsens gemenskap. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda 
eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt 
och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Att använda begreppet kränkande särbehandling i likabehandlingsplaner, och i de avsnitt som 
omfattar studenter, kan därför vara förvirrande. Särkilt när någon definition inte framkommer 
i likabehandlingsplanen. Det är därför önskvärt att de centrala begrepp som finns i diskrimine-
ringslagen används istället såsom diskriminering och trakasserier, samt att dessa begrepp 
finns förklarade. 

Figur 7. Har likabehandlingsplanen utgått ifrån Göteborgs universitets mall för likabehand-
lingsplaner? 

 

Kommentar: Av de granskade likabehandlingsplanerna har 29 % (10/34) utgått ifrån universi-
tets mall för likabehandlingsplaner och har med de fem avsnitten samt rubrikerna nuläge, åt-
gärder och ansvariga för åtgärderna. Detta motsvarar tio likabehandlingsplaner varav två är 
fakultetsplaner och åtta är institutionsplaner. 

Majoriteten av likabehandlingsplanerna har emellertid med de fem avsnitten hämtade från 
Göteborgs universitets likabehandlingspolicy i sina planer. Däremot saknas rubrikerna nuläge, 
åtgärder och ansvariga för åtgärderna vilket tyder på att mallen inte används flitigt av fakul-
teterna och institutionerna.  

Det finns fördelar med att använda sig av universitets mall för likabehandlingsplaner. Hade 
exempelvis Naturvetenskaplig fakultet använt sig av universitets mall hade ett avsnitt om ut-
bildning troligtvis funnits med i planen och även innefattat studenter. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 AFS 1993:17 - Kränkande särbehandling i arbetslivet. 
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En annan fördel är att likabehandlingsplanerna skulle vara mer enhetliga på universitetet och 
haft med beskrivningar av nuläge, åtgärder och ansvariga för åtgärderna. Det faktum - att en 
beskrivning av nuläge saknas i många likabehandlingsplaner - tyder på att kartläggningar och 
nulägesanalyser inte görs i stor utsträckning.  Eftersom arbetet skall utgå ifrån de lokala förut-
sättningarna och behoven är en nulägesanalys väsentlig för likabehandlingsarbetet. 

Ett exempel på en nulägesanlays kan hämtas från Konstnärlig fakultets likabehandlingsplan: 
Konstnärliga fakulteten ska vara fri från alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling.  Studentbarometern för 2010 visar dock att 12 % av studenterna 
vid Konstnärliga fakulteten har känt sig diskriminerade eller förbigånga på grund av köns-
tillhörighet, vilket gör tydligt att arbetet mot trakasserier och diskriminering alltjämt är 
centralt i likabehandlingsarbetet. 

Det bör emellertid understrykas att universitetets mall med fördel kan användas tillsammans 
med universitetets idébank och DO:s handledning för att utforma en likabehandlingsplan. 
Detta för att få mer inspiration och goda förslag i arbetet med likabehandlingsplaner. 

2. Uppföljning av föregående plan 

Figur 8. Finns det en redovisning av hur de planerade åtgärderna i den tidigare likabehand-
lingsplanen har genomförts i årets plan? 

 

Kommentar: Endast i 15 % (5/34) av de granskade likabehandlingsplanerna återfinns en redo-
visning av hur de planerade åtgärderna i den tidigare likabehandlingsplanen har genomförts i 
årets plan. Detta motsvarar fem likabehandlingsplaner varav två är fakultetsplaner och tre är 
institutionsplaner.  

I denna fråga uppkom bedömningssvårigheter då det inte alltid framgick att de åtgärder som 
redovisats kommer från föregående års plan. 

Ett otydligt exempel kan hämtas från Institutionen för växt- och miljövetenskapers likabe-
handlingsplan. Där framkommer att under de senaste åren har institutionens studentutrymmen 
byggts om och tillgängligheten för funktionshindrade har därmed ökat väsentligt. Studenter-
nas lunchutrymme fanns förut i källarevåningen i den så kallade grindstugan då denna sak-
nade hiss var tillgängligheten inte den bästa. Om det i förgående år/års planer har funnits med 
som en planerad åtgärd, att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, framgår ej i pla-
nen. Därför bedömdes planen inte innehålla en redovisning av tidigare åtgärder. 

Högskolan för scen och musik har däremot ett helt avsnitt benämnt uppföljning av likabe-
handlingsplanen 2009/2010.  Det framgår således klart och tydligt att de åtgärder som redovi-
sas i detta avsnitt är en uppföljning av föregående års plan. 
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Slutsatsen som kan dras är att en uppföljning av föregående plan återfinns i mycket få planer 
och rapportering sker på annat sätt. Det hade emellertid varit önskvärt att det varje år gjordes 
en uppföljning och att en sammanställning av uppföljningen fanns med i nästkommande års 
likabehandlingsplan, kanske som bilaga. Inte minst eftersom de i 3 kap 16 § stycke 2 DL 
stadgas att de planerade åtgärdarna i den tidigare likabehandlingsplanen skall redovisas i ef-
terföljande års plan. 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Figur 9. Finns det klara och tydliga mål samt konkreta åtgärder som skall vidtas för att 
främja studenters lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning, funktionshinder könsidentitet - och uttryck och ålder? 

 

Kommentar: Av de granskade likabehandlingsplanerna återfanns mål och konkreta åtgärder i 
85 % (29/34) av dessa. Av fakultetsplanerna innehöll 86 % (6/7) mål och konreta åtgärder. 
Motsvarande siffra för institutionsplanerna var 85 % (23/27). 

Tabellen visar även om det finns mål och konkreta åtgärder som behandlar en eller ett flertal 
diskrimineringsgrunder separat. De diskrimineringsgrunder som återfanns i flest likabehand-
lingsplaner var grunderna kön och funktionshinder. Att grunden funktionshinder är den grund 
som återfanns i flest likabehandlingsplaner separat, 71 % (24/34), är troligtvis en följd av att 
den behandlas som ett eget avsnitt i likabehandlingspolicyn och även i mallen för likabehand-
lingsplaner. 

Grunderna religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet - och uttryck 
samt ålder var det endast ett fåtal likabehandlingsplaner som berörde.  

Som beskrivits i avsnitt 8.1 har granskningen utgått från huruvida det funnits allmänna mål 
och konkreta åtgärder som verkar främjande för alla diskrimineringsgrunder och delvis om 
det finns mål och konkreta åtgärder som behandlar en eller ett flertal diskrimineringsgrunder 
separat. I vissa planer har alla diskrimineringsgrunder räknats upp, ibland med grunderna 
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könsidentitet - och uttryck som det ej är lagkrav på. Dessa mål och konkreta åtgärder har 
hamnat i kategorin allmänna åtgärder. 

I denna frågeställning uppkom emellertid bedömningsproblem vilket kan vara viktigt att be-
lysa. Vad är ett klart och tydligt mål och vad en konkret åtgärd? Ibland har det varit svårt att 
avgöra om det finns mål och konkreta åtgärder. Ett exempel är att det i en plan kan stå att alla 
studenter skall ha kännedom om diskrimineringslagstiftningen och att material om detta skall 
tillhandahållas. Det framkommer dock ej hur materialet skall tillhandahållas. Är detta då en 
konkret åtgärd eller ej?   

Framkommer det hur materialet skall tillhandahållas eller var det finns tillgängligt har frågan 
besvarats jakande. Bedömningssvårigheterna leder dock till att resultaten blivit godtyckligt 
enligt utredarens bedömning i de enskilda fallen. 

Överlag är information om diskriminering till studenterna återkommande i planerna, såsom 
mål och konkreta åtgärder för att främja studenters lika rättigheter. Hur detta mål skall följas 
upp återfinns dock inte i någon likabehandlingsplan. De flesta likabehandlingsplaner saknar 
även en beskrivning av nuläget, vilket är en hjälp då mål och konkreta åtgärder skall fastläg-
gas. Här finns följaktligen områden som kan förbättras i flertalet likabehandlingsplaner. 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Figur 10. Finns det mål och konkreta åtgärder som ska vidtas för att förebygga och förhindra 
sexuella trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet - och uttryck, ålder eller funkt-
ionsnedsättning?  

 

Kommentar: Mål och konreta åtgärder mot trakasserier återfanns i 85 % (29/34) av de grans-
kade likabehandlingsplanerna. De flesta likabehandlingsplaner innehåller mål och åtgärder 
mot alla former av trakasserier, i många fall i form av en policy mot trakasserier. Dock saknas 
även här en nulägesanalys i majoritet av planerna. 
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Tabellen visar även hur många planer som tar upp sexuella trakasserier eller trakasserier 
kopplade till en specifik diskrimineringsgrund, vilket endast återfanns i ett fåtal planer. 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Figur 11. Finns det en uttalad policy mot trakasserier i likabehandlingsplanen? 

 

Kommentar: Av de granskade likabehandlingsplanerna innehåller 62 % (21/34) en egen utta-
lat policy mot trakasserier. Av dessa 21 planer är fyra fakultetsplaner och 17 institutionspla-
ner.  

En uttalad policy borde finnas i samtliga likabehandlingsplaner t.ex. att på vår fakultet/ in-
stitution/enhet tolereras inga former av trakasserier. Då visar fakulteten, institutionen/enhet ett 
klart och tydligt ställningstagande mot trakasserier. 

Figur 12. Framkommer det i likabehandlingsplanen hur personal skall agera vid kännedom 
om trakasserier eller vart en student skall vända sig vid trakasserier? 

 

Kommentar: Endast i 38 % (13/34) av likabehandlingsplanerna framkommer det hur personal 
skall agera vid kännedom om trakasserier eller vart en student skall vända sig vid trakasserier. 
Detta motsvarar 13 stycken likabehandlingsplaner varav två är fakultetsplaneter och 11 är 
institutionsplaner. 

Enligt Göteborgs universitets likabehandlingspolicy skall informationsmaterial om diskrimi-
neringslagstiftning och vart en student skall vända sig vid eventuella trakasserier tillhandahål-
las.  Denna information, eller vart en student kan finna denna information, borde vara en 
självklarhet i alla likabehandlingsplaner.  
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6. Studentinflytande 

Figur 13. Har studenter vid den verksamhet för vilken planen gäller gjorts delaktiga vid pla-
nens upprättande, uppföljning och översyn?  

 

 

Kommentar: I 59 % (20/34) av verksamheterna har det bekräftats att studenter har möjlighet 
att vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplaner. Antingen genom inkomna svar från 
studentkårerna152 eller att det i likabehandlingsplanen framgått att studenter varit delaktiga.  
Svar saknas dock gällande 38 % (13) verksamheter varför det är oklart om studenter har infly-
tande eller ej. 

UB har däremot har meddelat att studenterna inte varit delaktiga vid upprättandet av deras 
likabehandlingsplan. I svaret framkommer att: I huvudsak vänder sig denna plan till persona-
len men när det gäller tillgänglighet och lokalerna behandlar dokumentet också användar-
perspektivet. Dessa frågor är med i andra sammanhang där studenterna finns representerade 
varför vi inte bjudit in studenter till denna grupp. 153 

Studentkårerna är överlag positiva till studenternas möjlighet att vara delaktiga i arbetet med 
likabehandlingsplanerna. Dock är studentkårerna inte alltid nöjda med omfattningen av arbe-
tet med likabehandlingsfrågorna på fakulteterna och institutionerna.  

HHGS har meddelat att det stämmer att vi är nöjda med representationen och att vi får vara 
delaktiga, men vi är inte nöjda med omfattningen av hur likabehandlingsfrågor arbetas med 
på Handelshögskolan. Vi tycker att processen bakom likabehandlingsplanerna borde vara 
bättre och mer utbredd, men det här är som sagt något som vi planerar att driva på mer un-
der året. 

SAKS skriver i sitt svar, gällande fakulteten, att vi har goda möjligheter att påverka planen. 
Det enda olyckliga vid den nyss genomförda revideringen var att vi var starkt tidspressade 
och därmed inte hann göra en så ordentlig översyn som vi studenter hade hoppats. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Se bilaga 5. 
153 Svar inkom via e-post den 15 maj 2012. Se bilaga 5.!
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Konstkåren har, gällande fakulteten, svarat att likabehandlingsarbetet har en ganska stor stu-
dentdelaktighet, precis idag har fakultetsnämnden beslutat om upprättandet av en ny likabe-
handlingspolicy för 2012. Denna är till stor del resultatet av fakultetens likabehandlingsdag i 
november där det var ett ganska gott deltagande bland studenter.  

Gällande humanistiska fakulteten och dess institutioner är studenterna, enligt svar, delaktiga i 
arbetet med likabehandlingsarbetet med undantag från en institution som saknar studentrepre-
sentation. Enligt svaret är dock doktorander representerade och utredaren har därför valt att 
besvara frågan jakande även för denna institution.  

Gällande Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner framkom följande i kårens 
svar: I år har likabehandlingsplanen på fakulteten reviderats och då deltog en student under 
beredningen och beslutat togs i fakultetsnämnden där studenterna också är representerade. 
Vidare att: Jag är osäker på hur det ser ut på de olika institutionerna. På statsvetenskapliga 
institutionen vet jag att de håller på att se över sin likabehandlingsplan, och att minst en stu-
dent är involverad i arbetet. Vi har representation i alla institutionsstyrelser, så på något vis 
borde studenterna bli inblandade, åtminstone vid någon form av beslut. Över lag brukar fa-
kulteten och institutionerna vara ganska bra på att blanda in studenterna i det mesta.  

Eftersom studenterna på något vis borde vara inblandade i arbetet med likabehandlingspla-
nerna har frågan besvarats jakande gällande institutionerna. Det bör dock här noteras att sva-
ret gällande fakultetens plan handlade om planen för år 2012 och inte den plan som har ingått 
i denna granskning, och som utgick från vidare granskning då den var inaktuell. 

7. Ansvarig för åtgärder  

Figur 14. Framkommer det i likabehandlingsplanen vem som är ansvarig för genomförandet 
av de åtgärder mot diskriminering och trakasserier som återfinns i planen? 

 

Kommentar: I 88 % (30/34) av de granskade likabehandlingsplanerna framkommer det vem 
som är ansvarig för genomförandet av de åtgärder mot diskriminering och trakasserier som 
återfinns i planen. Detta motsvarar 30 likabehandlingsplaner varav sex är fakultetsplaner och 
24 är institutionsplaner.  
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Det framkommer således nästan i samtliga planer vem som är ansvarig för likabehandlingsar-
betet vid fakulteten, institutionen/motsvarande.  I många planer framkommer det emellertid 
inte efter varje enskild åtgärd vem som är ansvarig för just denna åtgärd, vilket vore önskvärt.  

Även här visar det på den positiva inverkan användandet av universitetens mall skulle med-
föra, då alla likabehandlingsplaner förhoppningsvis skulle ha med rubriken ansvariga för åt-
gärderna . Under denna rubrik skulle det sedan klart och tydligt kunna framgå vem som bär 
ansvaret för just dessa åtgärder. 

  



.(!
!

9 Avslutande reflektioner 

9.1 Lever Göteborgs universitet upp till kravet på upprättande av likabe-
handlingsplan? 
I 3 kap 16 § DL återfinns ett krav på att högskolor och universitet varje år skall upprätta en 
likabehandlingsplan. Eftersom Göteborgs universitet är ett stort universitet bör alla fakulteter 
och institutioner ha en egen likabehandlingsplan upprättad. Möjligtvis att mindre fakulteter, 
som IT-fakulteten, skulle kunna ha en gemensam plan upprättad för de två institutioner som 
ingår, förutsatt att den är väl genomarbetad. 

Enligt universitetets likabehandlingspolicy skall dock handlingsplaner för likabehandling årli-
gen upprättas, revideras och återrapporteras på fakultets- respektive institutionsnivå 
/motsvarande, vilket kan uppfattas som ett krav på att samtliga fakulteter och institutioner 
skall ha egna likabehandlingsplaner.  

Resultaten av granskningen visade att 80 % (8/10) av fakulteterna och 57 % (28/49) av in-
stitutionerna vid Göteborgs universitet hade egna aktuella likabehandlingsplaner vid tiden för 
insamlandet. Siffror som visar att arbetet med upprättandet av likabehandlingsplaner inte prio-
riteras vid alla fakulteter och institutioner. 

Granskningen åskådliggjorde vidare att fakulteterna arbetar olika med frågorna kring likabe-
handlingsplaner. En fakultet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, hade exempelvis som mål-
sättning i sin likabehandlingsplan, att samtliga institutioner skall ha egna likabehandlingspla-
ner, vilket torde påverka arbetet med likabehandlingsfrågor positivt. Vid en del fakulteter an-
sluter sig institutionerna dock i stor utsträckning till fakultetens likabehandlingsplan, vilket 
visade sig vara negativt då fakulteternas planer inte alltid har uppfyllt de krav som ställs på 
dem.  

Granskningen visade även att en del fakulteter och institutioner hade: 

 – Inaktuella planer. 

– Planer som inte omfattar studenter. 

– Planer som hänvisar till lagstiftning som upphävts eller till inaktuella dokument. 

– Planer som saknar en redovisning av hur de planerade åtgärderna från föregående års plan 
genomförts. 

– Planer som saknar mål och konkreta åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att granskningen åskådliggör att universitetet inte 
alltid lever upp till kravet på upprättade av likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen 
och den likabehandlingspolicy som universitet antagit. Vidare att kvalitén på likabehandlings-
planerna varierar och att universitetsmallen inte används i stor utsträckning vid upprättandet 
av planer i de olika verksamheterna.  
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683. 

Domar från Svea Hovrätt 

Svea hovrätt, mål nr. T3552-09,  RH 2009:90. 
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Förlikningar 

Förlikning träffad mellan Stockholms universitet och DO 2010-03-31. Ärendenummer: Jämo 
2008/368. 

Beslut från DO 

ANM 2009/1003. 

ANM 2001/1958 

Material från DO 

DO:s granskningsmall i ärendenummer GRA 2010/31, Bedömning av likabehandlingsplan för 
högskolan. 

DO:s handledning för att utforma en likabehandlingsplan i högskolan, förebygga diskrimine-
ring - främja likabehandling.   

Information från Diskrimineringsmannens hemsida www.do.se 

Information hämtad den 30 mars 2012. 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-
universitet-och-hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/   

Information hämtad den 1 mars 2012. 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-
universitet-och-hogskolor/Positiv-sarbehandling-i-hogskolan1/   

Material från Göteborgs universitet 

Göteborgs universitets likabehandlingspolicy 2007-2010, Styrdokument Dnr F 1 780/07.  

Göteborgs universitet, Handlingsplan för tillgänglighet 2009-2012, Styrdokument Dnr A 11 
952/09. 

Göteborgs universitet, Handläggningsordning avseende diskriminering och trakasserier i 
anledning av diskrimineringslagen (2008:567), Styrdokument Dnr T2139/09. 

Göteborgs universitet, Strategisk plan 2007-2010, fastställd av styrelsen juni 2006. 

Göteborgs universitet, Mall för handlingsplan likabehandling 2010. 

Göteborgs universitet, Idébank- åtgärder för handlingsplaner för likabehandling. 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, minnesanteckningar från likabehandlingskommittén, 
2010-02-08. 
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Information från universitetsbibliotekets hemsida www.ub.gu.se 

Information och likabehandlingsplan hämtad den 14 februari 2012. 

http://www.ub.gu.se/info/jamlikhet/.  

E-post (se bilaga 5). 

Ageborg Johanna, Studiesociala utskottets ordförande Handelshögskolans i Göteborg Stu-
dentkår, 13 mars 2012. 

Bergh Göran, Bitr. bibliotekschef, 15 maj 2012.    
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      2011-12-12 

Hej! 

Under våren kommer jag på uppdrag av  Göteborgs universitets studentkårer (GUS) att 
granska likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet. Med anledning av detta önskar jag 
ta del av gällande likabehandlingsplan vid er fakultet/ institution.  

Jag skulle uppskatta om du kunde skicka mig en kopia på detta dokument. Företrädesvis i 
digital form som ett svar på detta e-postbrev. Det går även bra med papperskopior via 
internposten: 

GUS studentombud 

Frida Sandberg 

Box 133, (Studenternas hus) 

Om du inte har tillgång till detta dokument, eller om jag ska kontakta någon annan person i 
frågan är jag tacksamma om du kan hänvisa mig till ansvarig person. Detta skulle underlätta 
mitt arbete, särskilt om frågor  skulle uppstå. 

Om du har frågor eller funderingar kring granskningen är du välkommen att kontakta mig. 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning 

Frida Sandberg 
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1. Sahlgrenska akademin (farmaci, medicin, 
odontologi och vårdvetenskap) 
Institutioner vid Sahlgrenska akademin (6 st). 

1. Institutionen för biomedicin. 

2. Institutionen för kliniska vetenskaper. 

3. Institutionen för medicin. 

4. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. 

5. Institutionen för odontologi. 

6.Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

2. Naturvetenskapliga fakulteten 
Institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten (9st). 

1. Institutionen för cell- och molekylärbiologi. 

2. Institutionen för fysik.. 

3. Institutionen för geovetenskaper. 

4. Institutionen för kemi. 

5. Institutionen för kulturvård. 

6. Institutionen för marin ekologi. 

7. Institutionen för matematiska vetenskaper. 

8. Institutionen för växt- och miljövetenskaper. 

9. Zoologiska institutionen. 
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3. Humanistiska fakulteten 

Institutioner vid Humanistiska fakulteten (6 st). 

1. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 

2. Institutionen för historiska studier. 

3. Institutionen för kulturvetenskaper. 

4.Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. 

5.Institutionen för språk och litteraturer. 

6.Institutionen för svenska språket. 

4. Konstnärliga fakulteten 

Sju högskolor/enheter samlas i dag inom Konstnärliga fakulteten. 

1. Filmhögskolan. 

2. Högskolan för fotografi. 

 3. Högskolan för design och konsthantverk. 

4. Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design. 

5. Högskolan för scen och musik. 

6. Konsthögskolan Valand. 

7. Litterär gestaltning. 

 8. Göteborg Organ Art Center, GOArt är sedan 1 juli 2011 en del av Högskolan för scen och 

musik. 
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5. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (7 st). 

1 Förvaltningshögskolan. 

2 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. 

3 Psykologiska institutionen. 

4 Institutionen för socialt arbete. 

5 Sociologiska institutionen. 

6 Statsvetenskapliga institutionen. 

7 Institutionen för globala studier. 

 6. Handelshögskolan 

Institutioner vid Handelshögskolan (7 st). 

1. Ekonomisk-historiska institutionen. 

2. Företagsekonomiska institutionen. 

3. Gothenburg Research Institut. 

4. Institutet för innovation och entreprenörskap. 

5. Juridiska institutionen. 

6. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. 

7. Institutionen för nationalekonomi med statistik. 
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 7. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

Institutioner vid utbildningsvetenskapliga fakulteten (5 st). 

1. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS. 

2. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL. 

3. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP. 

4. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI. 

5. Institutionen för arbetsvetenskap, AV. 

 

8. Lärarutbildningsnämnden (LUN) 

 

9. IT-fakulteten 

Institutioner vid IT-fakulteten (2 st). 

Till fakulteten hör de delar av nedanstående institutioner som tillhör Göteborgs universitet: 

1. Institutionen för data- och informationsteknik. 

2. Institutionen för tillämpad informationsteknologi. 

 

10. Universitetsbiblioteket (UB) 
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1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida  
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

 

 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt  
Kön  
Etnisk tillhörighet  
Religion eller annan trosuppfattning  
Sexuell läggning  
Funktionshinder  
Könsidentitet - och uttryck  
Ålder  
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt  
Kön  
Etnisk tillhörighet  
Religion eller annan trosuppfattning  
Sexuell läggning  
Funktionshinder  
Könsidentitet - och uttryck  
Ålder  
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 
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Allmänt  
Sexuella trakasserier  
Kön  
Etnisk tillhörighet  
Religion eller annan trosuppfattning  
Sexuell läggning  
Funktionshinder  
Könsidentitet - och uttryck  
Ålder  
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt  
Sexuella trakasserier  
Kön  
Etnisk tillhörighet  
Religion eller annan trosuppfattning  
Sexuell läggning  
Funktionshinder  
Könsidentitet - och uttryck  
Ålder  
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 
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Sahlgrenska akademin 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplan för 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan för 2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Nej 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Ja 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Ja 
Ålder Nej 
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4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Ja 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Ja 
Ålder Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Nej 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Ja 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Ja 
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Institutionernas likabehandlingsplaner 

Vid Sahlgrenska akademin fanns vid tiden för insamlandet sex stycken institutioner.  

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplan eller gett besked om att 
de följer fakultetens plan samt vilka som inte svarat på förfrågan. 

Institutionen för biomedicin Följer fakultetens plan 
Institutionen för kliniska vetenskaper Följer fakultetens plan 
Institutionen för medicin Inget svar från institutionen 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Ja 
Institutionen för odontologi Följer fakultetens plan 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Ja 
Kommentar: Av dessa sex har tre lämnat besked om att de inte har någon egen 
likabehandlingsplan utan följer fakultetens plan.  

En institution, institutionen för medicin, besvarade inte utredarens förfrågan och begäran att ta 
del av gällande likabehandlingsplan. Detta är anmärkningsvärt då institutionen omfattas av 
serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen(1986:223) och skall besvara frågor från enskilda 
så snart som möjligt. Inte heller fanns institutionens likabehandlingsplan på institutionens 
hemsida. 

Endast två av institutionerna, institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa har inkommit med likabehandlingsplaner. Det är alltså dess två 
som granskas vidare. 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Finns aktuell 
likabehandlingsplan på 
hemsidan? 

Ja Nej 

Är planen som universitet 
delgett utredaren aktuell? 

Ja, handlingsplan för 2011. Ja, Utgör en del av 
institutionens mål- och 
visions dokument 2011-2013 

Finns centrala 
diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej Nej 

Har likabehandlingsplanen 
utgått från universitetets mall 
för likabehandlingsplaner? 

Nej Nej 

 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Finns det en redovisning av Ja Nej 
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hur de planerade åtgärderna i 
den tidigare 
likabehandlingsplanen har 
genomförts i årets plan? 
 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Allmänt Ja Ja 
Kön Ja Ja 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
  

Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Allmänt Ja Ja 
Kön Ja Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Allmänt Nej Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej 
Kön Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan Nej Nej 
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trosuppfattning 
Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Allmänt Nej Nej 
Sexuella trakasserier Nej Nej 
Kön Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi 

Institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa 

Finns det en uttalad policy 
mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Nej ja 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej Nej 

 

6. Studentinflytande 

 Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi 

Institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa 

Har studenter vid den 
verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts 
delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning 
och översyn? 

Ja Ja 
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7. Ansvarig för åtgärder 

 Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi 

Institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen vem 
som är ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns i 
planen? 

Ja Nej 
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Naturvetenskapliga fakulteten 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Nej 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan för 2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

Kommentar: Likabehandlingsplanen ligger på fakultetens intranät vilket inte utredaren har 
tillgång till. Vidare är likabehandlingsplanen fokuserad på anställda och inte studenter. 
Eftersom endast de delar av likabehandlingsplanen som riktar sig mot studenter skall granskas 
i denna utredning och denna likabehandlingsplan inte berör studenter utgår planen från vidare 
granskning.  

Utredaren har även fått besked om att om att fakultetens plan utgör en gemensam 
handlingsplan för hela fakulteten som alla institutioner kan ansluta sig till enligt beslut från 
dekanus1. Eftersom orden kan och inte ska används innebär detta att institutionerna ändock 
kan ha egna likabehandlingsplaner varför insamlingen fortsatte även på institutionsnivå. 

Institutionernas likabehandlingsplaner 

Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det nio institutioner vid fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplan eller gett besked om att 
de följer fakultetens plan samt vilka som inte svarat på förfrågan. 

Institutionen för cell- och molekylärbiologi Följer fakultetens plan 
Institutionen för fysik Följer fakultetens plan 
Institutionen för geovetenskaper Inget svar från institutionen 
Institutionen för kemi Följer fakultetens plan 
Institutionen för kulturvård Följer fakultetens plan 
Institutionen för marin ekologi Följer fakultetens plan 
Institutionen för matematiska vetenskaper Ja 
Institutionen för växt- och miljövetenskaper Ja 
Zoologiska institutionen Följer fakultetens plan 
Kommentar: Sex av de tio institutionerna har gett besked om att de följer fakultetens plan. En 
institution, institutionen för geovetenskaper, besvarade inte utredarens förfrågan och begäran 
att ta del av gällande likabehandlingsplan vilket är anmärkningsvärt. Såsom tidigare nämnts 
omfattas institutionerna av serviceskyldigheten som stadgas i 4 § förvaltningslagen och skall 
besvara frågor från enskilda så snart som möjligt.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!"Minneanteckningar, Likabehandlingskommittén 2010-02-08, naturvetenskapliga fakultetsnämnden."
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Institutionen för matematiska vetenskaper  har inkommit med en Chalmers mall för planerade 
åtgärder och meddelat att de skrivit in sin plan för 2012 i denna. Detta eftersom institutionen 
är gemensam institution för GU och Chalmers. Utredaren har därför valt att se detta dokument 
som en likabehandlingsplan. Även institutionen för växt- och miljövetenskaper har inkommit 
med en likabehandlingsplan och de är dessa två planer som granskas vidare. 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Finns aktuell 
likabehandlingsplan på 
hemsidan? 

Nej Nej 

Är planen som universitet 
delgett utredaren aktuell? 

Ja, mall för planerade 
insatser 2012 

Ja, likabehandlingsplan 
2010-2011 

Finns centrala 
diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej Nej 

Har likabehandlingsplanen 
utgått från universitetets mall 
för likabehandlingsplaner? 

Nej Nej 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Finns det en redovisning av 
hur de planerade åtgärderna i 
den tidigare 
likabehandlingsplanen har 
genomförts i årets plan? 

Nej Nej 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Allmänt Nej Ja 
Kön Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
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Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Allmänt Nej Ja 
Kön Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Allmänt Nej Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej 
Kön Nej Ja 
Etnisk tillhörighet Nej Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Ja 
Funktionshinder Nej Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Allmänt Nej Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej 
Kön Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej Nej 
Ålder Nej Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Finns det en uttalad policy Nej Ja 
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mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 
Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej Nej 

6. Studentinflytande 

 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Har studenter vid den 
verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts 
delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning 
och översyn? 

Vet ej Vet ej 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Institutionen för matematiska 
vetenskaper 

Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen vem 
som är ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns i 
planen? 

Nej Ja 
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Humanistiska fakulteten 
Fakultetens likabehandlingsplan 

 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplan för 2010-2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan för 2010-2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Nej 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Ja 
Religion eller annan trosuppfattning Ja 
Sexuell läggning Ja 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
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Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Nej 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Nej 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Ja 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Ja 

Institutionernas likabehandlingsplaner 
Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det sex stycken institutioner vid 
fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplaner eller gett besked om att 
de följer fakultetens plan samt vilka som inte svarat på förfrågan. 
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Inst. för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori 

Ja 

Inst. för historiska studier Ja 
Inst. för kulturvetenskaper Ja 
Inst. för litteratur, idehistoria och religion Ja 
Inst. för språk och litteraturer Ja 
Inst. för svenska språket Ja 
 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Inst. för 
filosofi, 
lingvistik 
och 
vetenskapste
ori 

Inst. för 
historis
ka 
studier 

Inst. för 
kulturvetenska
per 

Inst. för  
litteratur
, 
idehistor
ia och 
religion 

Inst. för 
språk 
och 
litteratur
er 

Inst. 
för 
svens
ka 
språke
t 

Finns aktuell 
likabehandlingspla
n på hemsidan? 

Ja, plan 
2011 

Ja, plan 
2011-
2012 

Ja, plan 2011 Nej, 
plan 
2010 

Ja, plan 
2010-
2011 

Ja, 
plan 
2011 

Är planen som 
universitet delgett 
utredaren aktuell? 

Ja, plan 
2011 

Ja, plan 
2011-
2012 

Ja, plan 2011 Nej, 
plan 
2010 

Ja, plan 
2010-
2011 

Ja, 
plan 
2011 

Finns centrala 
diskrimineringsbeg
repp förklarade i 
planen? 

Ja Nej Ja - Nej Nej 

Har 
likabehandlingspla
nen utgått från 
universitetets mall 
för 
likabehandlingspla
ner? 

Nej Nej Nej - Nej Nej 

Kommentar: Eftersom Inst. för litteratur, idéhistoria och religion har inkommit med en 
inaktuell likabehandlingsplan utgår den från vidare granskning. 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Inst. för 
filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteor
i 

Inst. för 
historisk
a studier 

Inst. för 
kulturvetenskape
r 

Inst. för 
språk och 
litterature
r 

Inst. 
för 
svensk
a 
språket 

Finns det en 
redovisning av hur de 
planerade åtgärderna i 
den tidigare 
likabehandlingsplane
n har genomförts i 

Nej Nej Nej Nej Nej 
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årets plan? 
3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kulturvetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Kön Nej Ja Nej Ja Ja 
Etnisk 
tillhörighet 

Nej Ja Nej Nej Ja 

Religion eller 
annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Ja Nej Ja Ja 
Könsidentitet - 
och uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kulturvetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Kön Nej Ja Nej Nej Ja 
Etnisk 
tillhörighet 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Religion eller 
annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Ja Nej Ja Ja 
Könsidentitet - 
och uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 

Inst. för 
historiska 

Inst. för 
kultur-

Inst. för 
språk och 

Inst. för 
svenska 
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vetenskapsteori studier vetenskaper litteraturer språket 
Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Sexuella 
trakasserier 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Kön Nej Nej Nej  Nej Nej 
Etnisk 
tillhörighet 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Religion eller 
annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - 
och uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kultur-
vetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Sexuella 
trakasserier 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Kön Nej Nej Nej Nej Nej 
Etnisk 
tillhörighet 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Religion eller 
annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - 
och uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kultur-
vetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Finns det en uttalad 
policy mot 
trakasserier i 
likabehandlingsplanen
? 

Nej Ja Nej Ja Ja 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
hur personal skall 
agera vid kännedom 
om trakasserier eller 
vart en student skall 

Ja Nej Ja Ja Ja 
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vända sig vid 
trakasserier? 
 

6. Studentinflytande 

 

 Inst. för 
filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kulturvetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Har studenter 
vid den 
verksamhet för 
vilken planen 
gäller gjorts 
delaktiga vid 
planens 
upprättande, 
uppföljning och 
översyn? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Inst. för filosofi, 
lingvistik och 
vetenskapsteori 

Inst. för 
historiska 
studier 

Inst. för 
kultur-
vetenskaper 

Inst. för 
språk och 
litteraturer 

Inst. för 
svenska 
språket 

Framkommer det i 
likabehandlingsplane
n vem som är 
ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som 
återfinns i planen? 

Ja Ja Ja Ja Nej 
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 Konstnärliga fakulteten 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplan 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan 2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Ja 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Ja 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Ja 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Ja? 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
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Sexuella trakasserier Nej 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier  i 
likabehandlingsplanen? 

Ja 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Nej 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Ja 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Ja 

12.2 Institutionernas likabehandlingsplaner  
Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det sju stycken högskolor/ enheter 
vid fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplaner. 

Filmhögskolan Ja 
Högskolan för fotografi (HFF) Ja 
Högskolan för design och konsthantverk Ja 
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(HDK) 
Steneby- Institutionen för konsthantverk och 
Design (steneby) 

Ja 

Högskolan för scen och musik (HSM) Ja 
Konsthögskolan Valand (Valand) Ja 
Litterär gestaltning Nej 
Kommentar: Litterär gestaltning skulle återkomma angående begäran om likabehandlingsplan 
men inkom aldrig med något dokument. Likabehandlingsplanen gick inte heller att finna på 
hemsidan.  

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Filmhögskolan HFF HD
K 

Steneby HSM Valand 

Finns aktuell 
likabehandlingspl
an på hemsidan? 

Ja, plan 2011 Ja, 
plan 
2011 

Nej Ja, plan 2010-
2012 

Ja, 
plan 
2010-
2011 

Nej 

Är planen som 
universitet delgett 
utredaren aktuell? 

Ja, plan 2011 Ja, 
plan 
2011 

Nej, 
plan 
2010 

Ja, plan 2010-
2012 

Ja, 
plan 
2010-
2011 

Nej 

Finns centrala 
diskrimineringsbe
grepp förklarade i 
planen? 

Nej Nej - Nej Ja - 

Har 
likabehandlingspl
anen utgått från 
universitetets mall 
för 
likabehandlingspl
aner? 

Ja Ja - Ja Nej - 

Kommentar: Valand i e-post lämnat besked om att de inte har någon aktuell 
likabehandlingsplan men bifogat den senaste godkända planen. Det framgår dock ej i planen 
när den antogs och för vilket år den gällde. Vidare har besked lämnats att fakultetens plan 
måste antas vara den gällande. Därför utgår den inlämnade likabehandlingsplanen från vidare 
granskning. Även högskolan för design och konsthantverks likabehandlingsplan utgår från 
vidare granskning då planen gällde för år 2010. 

Steneby, intressant att de har en plan gällande 2010-2012 då planen enligt DL skall upprättas 
varje år. I planen framgår - Likbehandlingsriktlinjer/policy ska konkretiseras och preciseras i 
den handlingsplan som upprättas vart tredje år och som årligen ska revideras. 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Finns det en redovisning 
av hur de planerade 

Nej Nej Ja Ja 
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åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen 
har genomförts i årets 
plan? 
3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Nej Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Nej Ja Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Nej Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Nej Ja Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Ja Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och Nej Nej Nej Nej 
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uttryck 
Ålder Nej Nej Nej Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Filmhögskolan HFF  Steneby HSM  
Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Ja Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Filmhögskolan HFF Steneby- HSM 
Finns det en uttalad policy 
mot trakasserier och 
sexuella trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja Ja Ja Ja 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej Nej Nej Ja 

6. Studentinflytande 

 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Har studenter vid 
den verksamhet för 
vilken planen 
gäller gjorts 
delaktiga vid 
planens 
upprättande, 
uppföljning och 
översyn? 

Vet ej Vet ej Vej ej Ja 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Filmhögskolan HFF Steneby HSM 
Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för 
genomförandet av de 

Ja Ja Ja Ja 
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åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns 
i planen? 
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 Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Fakultetens likabehandlingsplan 

 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Nej, gammal plan 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Nej, gammal plan 

Kommentar: Likabehandlingsplanen utredaren har fått ta del av fastställdes 2007-10-23, 
reviderades 2010-02-02 och gällde till och med år 2010. Även på hemsidan låg denna 
inaktuella plan uppe vid tiden för insamlandet. Eftersom likabehandlingsplanen är inaktuell 
granskas den ej vidare. 

13.2 Institutionernas likabehandlingsplaner   
Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det sju stycken institutioner vid 
fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplaner eller lämnat besked om 
att de följer fakultetens plan. 

Förvaltningshögskolan Nej 
Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation 

Följt fakultetens plan 

Psykologiska institutionen Ja 
Institutionen för socialt arbete Ja 
Sociologiska institutionen Ja 
Statsvetenskapliga institutionen Ja 
Institutionen för globala studier Ja 
Kommentar: Förvaltningshögskolan har inkommit med ett utkast till likabehandlingsplan och 
planen granskas därför ej vidare. 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation har meddelat att de följt fakultetens 
plan under 2011, vilket är anmärkningsvärt då fakultetens plan gällde till och med 2010. 

Institutionen för globala studier inkom med sin plan efter insamlingstiden 2/2-2012. Valde 
dock att ta med den i granskningen. 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Psykologiska 
inst. 

Inst. för 
socialt- 
arbete 

Sociologiska 
inst. 

Stats-
vetenskapliga 
inst. 

Inst. för 
globala 
studier 

Finns aktuell 
likabehandlings-plan 
på hemsidan? 

Ja, plan 2011-
2012 

Nej, 
plan 
2009-
2010 

Nej Ja, 2010-2011 Nej, plan 
2009-
2010 
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Är planen som 
universitet delgett 
utredaren aktuell? 

Ja, plan 2011-
2012 

Nej, 
plan 
2009-
2010 

Ja, plan 
2011-2013 

Ja, 2010-2011 Ja, plan 
2011-
2012 

Finns centrala 
diskrimineringsbegr
epp förklarade i 
planen? 

Nej - Nej Ja Nej 

Har 
likabehandlingsplan
en utgått från 
universitetets mall 
för 
likabehandlingsplan
er? 

Nej - Nej Nej Nej 

Kommentar: Institutionen för socialt arbete har inkommit med en plan för 2009-2010. Enligt 
e-post är dock denna plan förlängd t.o.m. den 1/3-2012. Detta skapar dock problem vid 
granskningen då det i planen stadgas att den gäller 2009-2010 och åtgärderna i planen är för 
2009. Likabehandlingsplanen skall dessutom upprättas varje år. Vid insamlingstiden låg även 
denna plan uppe på hemsidan. Där framgick ej att planen blivit förlängd. Utredaren har därför 
valt att inte granska denna plan vidare utan istället kategorisera den som en inaktuell plan. 

Sociologiska institutionen - gäller för åren 2011-2013. Skall upprättas varje år. 

Institutionen för globala studier - vid tiden av insamlandet låg en inaktuell plan för 2009-
2010 uppe på hemsidan. 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Finns det en redovisning 
av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen 
har genomförts i årets 
plan? 

Nej Nej Nej Nej 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Ja Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Ja  Ja 
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Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Ja Nej 

Sexuell läggning Nej Ja Ja Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Ja Nej 

Ålder Nej Ja Ja Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Ja Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Ja Ja Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Ja Nej 

Sexuell läggning Nej Ja Ja Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Ja Nej 

Ålder Nej Ja Ja Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
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studier 
Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
Kommentar:  

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Finns det en uttalad policy 
mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja Ja Nej Ja 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej Nej Ja Ja? 

6. Studentinflytande 

 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
studier 

Har studenter vid 
den verksamhet för 
vilken planen 
gäller gjorts 
delaktiga vid 
planens 
upprättande, 
uppföljning och 
översyn? 

Vet ej Vet ej Ja Vet ej 

 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Psykologiska 
institutionen 

Sociologiska 
institutionen 

Statsvetenskapliga 
institutionen 

Institutionen 
för globala 
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studier 
Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns 
i planen? 

Ja Ja Ja Ja 
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Handelshögskolan 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplan 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan 2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

Kommentar: Alla länkar i dokumentet fungerar ej. Länken om information kring 
lagstiftningen leder till ett inaktuellt dokument där lagar som upphävts omnämns (ej DL). 
Diskrimineringsbegreppet beskrivs i detta dokument, dock är ej de nya 
diskrimineringsgrunderna ålder och könsidentitet - och uttryck med i denna beskrivning.  

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Nej 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 
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Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Kommentar: Konkret åtgärd. När det gäller information är det viktigt att de länkar som det 
hänvisas till fungerar samt att de är aktuella. Länken d) information om lagstiftning och 
handläggningsrutiner samt e) Broschyren "vägledning vid förekomst av trakasserier och 
diskriminering av studenter" är inte uppdaterade och hänvisar till lagar som upphävts. 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier  i 
likabehandlingsplanen? 

Nej 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Ja 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Ja 

 

 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 

Ja 
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de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 
Institutionernas likabehandlingsplaner   

Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det sju stycken institutioner vid 
fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplaner. 

Ekonomisk-historiska institutionen Ja 
Företagsekonomiska institutionen Ja 
Gothenburg Reasearch Institute Ja 
Institutet för innovation och entreprenörskap Nej 
Juridiska institutionen Ja 
Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi 

Ja 

Institutionen för nationalekonomi med 
statistik 

Ja 

Kommentar: Institutet för innovation och entreprenörskap har lämnat besked om att de i 
dagsläget saknar likabehandlingsplan.  

Gothenburg Reasearch Institute (GRI) har inkommit med en likabehandlingsplan men då det 
inte bedrivs någon utbildning och det inte finns några studenter inom ramen för GRI:s 
verksamhet, utgår denna plan från vidare granskning. 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Ekonomisk-
historiska inst. 

Företags-
ekonomiska 
inst. 

Juridiska 
inst. 

Inst. för 
kulturgeogr
afi och 
ekonomisk 
geografi 

Inst. för 
nationalek
onomi 
med 
statistik 

Finns aktuell 
likabehandlingspla
n på hemsidan? 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Är planen som 
universitet delgett 
utredaren aktuell? 

Ja, plan 2011 Ja, plan 2011 Ja, plan 
2011 

Nej, plan 
2008/09 

Ja, plan 
2011 

Finns centrala 
diskrimineringsbeg
repp förklarade i 
planen? 

Nej Nej Nej - Nej 

Har 
likabehandlingspla
nen utgått från 
universitetets mall 
för 
likabehandlingspla
ner? 

Nej Ja Nej - Nej 
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Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi- Har inkommit med en gammal 
likabehandlingsplan. Utgår därför från vidare granskning. 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Finns det en 
redovisning av hur de 
planerade åtgärderna i 
den tidigare 
likabehandlingsplanen 
har genomförts i årets 
plan? 

Nej Nej Nej Nej 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Ja Ja Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Nej Ja Nej 
Etnisk tillhörighet Ja Ja Ja Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 
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Ålder Nej Nej Nej Nej 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Allmänt Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej Nej Nej 
Kön Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Ekonomisk-
historiska 
institutione
n 

Företagsekonomisk
a institutionen 

Juridiska 
institutione
n 

Institutionen för 
nationalekonom
i med statistik 

Finns det en uttalad 
policy mot trakasserier 
i 

Nej Nej Nej Nej 



$$"
"

likabehandlingsplanen
? 
Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
hur personal skall 
agera vid kännedom 
om trakasserier eller 
vart en student skall 
vända sig vid 
trakasserier? 

Ja Ja Ja Ja 

 

6. Studentinflytande 

 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Har studenter vid 
den verksamhet för 
vilken planen 
gäller gjorts 
delaktiga vid 
planens 
upprättande, 
uppföljning och 
översyn? 

Ja Ja Ja Ja 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Ekonomisk-
historiska 
institutionen 

Företagsekonomiska 
institutionen 

Juridiska 
institutionen 

Institutionen för 
nationalekonomi 
med statistik 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig 
för genomförandet av 
de åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som 
återfinns i planen? 

Ja Ja Ja Ja 
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Lärarutbildningsnämnden 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Nej 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Nej 

Kommentar: Har lämnat besked att de inte har någon likabehandlingsplan. 
Lärarutbildningsnämnden (LUN) skiljer sig från de andra fakulteterna och är ett särskilt 
inrättat organ med uppgift att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till 
lärarexamen och för behörighetsgivande fortbildning.2  

  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#"http://www.lun.gu.se/namnden/. 16/5-2012."
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 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplan 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplan 2011 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Ja 

Kommentar: - Att alla verksamheter skall ha en väl förankrad likabehandlingsplan med 
utvärdering och beskrivning av hur uppföljning skall ske. Aktiviteter: Att uppdra till 
institutionerna att upprätta och följa upp årliga likabehandlingsplaner. 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Nej 

Kommentar: Framkommer i planen att uppföljning sker vid fakultetsnämnds- och 
prefektmöten och redovisas i årsberättelse. 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Ja 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Ja 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 
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Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Ja? 
Kön Ja? 
Etnisk tillhörighet Ja? 
Religion eller annan trosuppfattning Ja? 
Sexuell läggning Ja? 
Funktionshinder Ja? 
Könsidentitet - och uttryck Ja? 
Ålder Ja? 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Nej 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Vet ej 

 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Ja 
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Institutionernas likabehandlingsplaner   
Vid tiden för insamlandet av likabehandlingsplaner fanns det fem stycken institutioner vid 
fakulteten. 

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplaner. 

Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik, IPS 

Ja 

Institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande, IPKL 

Ja 

Institutionen för didaktik och pedagogisk 
profession, IDPP 

Ja 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 
IKI 

Ja 

Institutionen för arbetsvetenskap, AV Ja 
 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Finns aktuell 
likabehandlingsplan på 
hemsidan? 

Ja, plan 
2011 

Ja, plan 2011 Nej Ja, plan 
2010-2011 

Nej 

Är planen som 
universitet delgett 
utredaren aktuell? 

Ja, plan 
2011 

Ja, plan 2011 Ja, plan 
2010-
2011 

Ja, plan 
2010-2011 

Ja, plan 
2011 

Finns centrala 
diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Har 
likabehandlingsplanen 
utgått från 
universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Ja Ja Ja Ja Nej 

 

2. Uppföljning av föregående plan 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Finns det en redovisning 
av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen 
har genomförts i årets 
plan? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 
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 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Ja Ja Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Ja Ja Ja Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Ja Nej Ja Ja Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Ja 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Kön Ja Ja Ja Ja Ja 
Etnisk tillhörighet Ja Ja Ja Ja Ja 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Ja Nej Ja Ja Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja Ja Ja Ja Ja 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Ja 
 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

 
Finns klara och tydliga mål? 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Ja Ja Nej Nej Nej 
Kön Ja? Ja? Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Ja? Ja? Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Ja? Ja? Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Ja? Ja? Nej Nej Nej 
Funktionshinder Ja? Ja? Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Ja? Ja? Nej Nej Nej 

Ålder Ja? Ja? Nej Nej Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 
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 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Allmänt Ja Ja Ja Ja Ja 
Sexuella trakasserier Nej Nej Nej Nej Ja 
Kön Nej Nej Nej Nej Nej 
Etnisk tillhörighet Nej Nej Nej Nej Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Sexuell läggning Nej Nej Nej Nej Nej 
Funktionshinder Nej Nej Nej Nej Nej 
Könsidentitet - och 
uttryck 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ålder Nej Nej Nej Nej Nej 
5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Finns det en uttalad policy 
mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

6. Studentinflytande 

 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Har studenter vid 
den verksamhet för 
vilken planen 
gäller gjorts 
delaktiga vid 
planens 
upprättande, 
uppföljning och 
översyn? 

Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej 

 
7. Ansvarig för åtgärder 

 IPS IPKL IDPP IKI AV 
Framkommer det i 
likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns 
i planen? 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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 IT- fakulteten 

Fakultetens likabehandlingsplan 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, likabehandlingsplanpolicy och plan 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja, likabehandlingsplanpolicy och plan 2011. 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Nej 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Kommentar: Planen känns framförallt utformad för personal och inte studenter. Mål gällande 
studenter är att under 2011 göra en fakultetsgemensam aktivitet inom likabehandling i 
samverkan med kåren. Rekrytering av kvinnliga doktorander diskuteras i planen. 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
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Kommentar: Saknas konkreta åtgärder för studenter. Rekrytering av kvinnliga doktorander 
finns dock mål och åtgärder. 

4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Nej 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Nej 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Nej 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Nej 

 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Vet ej 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Nej 



%$"
"

 

Institutionernas likabehandlingsplaner 

Vid IT-fakulten fanns vid tiden för insamlandet två stycken institutioner.  

Nedan redovisas vilka som inkommit med egna likabehandlingsplan. 

Institutionen för data- och informationsteknik Ja 
Institutionen för tillämpad 
informationsteknologi 

Ja 

Kommentar: Institutionen för data- och informationsteknik har inkommit med Chalmers 
tekniska högskola, Mall för planerade insatser Jämställdhet och arbetsmiljö. Planerade 
insatser 2012. Eftersom det är detta dokument som institutionen hänvisat till som 
likabehandlingsplan granskas den vidare som sådan. 

 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Institutionen för tillämpad 
informationsteknologi 

Finns aktuell 
likabehandlingsplan på 
hemsidan? 

Nej Nej, plan 2009-2010 

Är planen som universitet 
delgett utredaren aktuell? 

Ja, 2012 Nej, plan 2009-2010 

Finns centrala 
diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Nej - 

Har likabehandlingsplanen 
utgått från universitetets mall 
för likabehandlingsplaner? 

Nej - 

Kommentar: Institutionen för tillämpad informationsteknologi har inkommit med en inaktuell 
plan. Utgår från vidare granskning. 

2. Uppföljning av föregående plan 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Finns det en redovisning av 
hur de planerade åtgärderna i 
den tidigare 
likabehandlingsplanen har 
genomförts i årets plan? 

Nej 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

 
Finns klara och tydliga mål? 
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 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Allmänt Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej 

Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Allmänt Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej 

Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Allmänt Nej 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej 

Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Allmänt Nej 
Sexuella trakasserier Nej 
Kön Nej 
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Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

Nej 

Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Finns det en uttalad policy 
mot trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Nej 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid 
kännedom om trakasserier 
eller vart en student skall 
vända sig vid trakasserier? 

Nej 

6. Studentinflytande 

 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Har studenter vid den 
verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts 
delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning 
och översyn? 

Vet ej 

7. Ansvarig för åtgärder 

 Institutionen för data- och 
informationsteknik 

Framkommer det i 
likabehandlingsplanen vem 
som är ansvarig för 
genomförandet av de 
åtgärder mot 
diskriminering och 
trakasserier som återfinns i 
planen? 

Ja 

Kommentar: Finns ansvarig person för att använda studenter systematiskt för rekrytering.  
Oklart vad det innebär att använda studenter systematisk för rekrytering. Ej klart och tydligt 
mål eller konkret åtgärd. 
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 Göteborgs universitets bibliotek 

Göteborgs universitetsbibliotek (UB) motsvarar en fakultet i universitetets organisation. De 
olika biblioteken kan jämföras med institutioner. UB har valt att samordna 
likabehandlingsarbetet för hela organisationen.3 

1. Aktualitet och tillgänglighet 

Finns aktuell likabehandlingsplan på hemsida Ja, plan 2011. 
Är planen som universitetet delgett utredaren 
aktuell? 

Ja,  plan 2011. 

Finns centrala diskrimineringsbegrepp 
förklarade i planen? 

Ja 

Har planen utgått ifrån universitetets mall för 
likabehandlingsplaner? 

Nej 

Kommentar: Planen är hämtad endast från hemsidan 14/2. Ej insamlad via e-post. Hemsidan 
har en länk till universitetets webbplats om likabehandling. Denna länk fungerar dock inte. 
Länk till DO fungerar. 

2. Uppföljning av föregående plan 

Finns det en redovisning av hur de planerade 
åtgärderna i den tidigare 
likabehandlingsplanen har genomförts i årets 
plan? 

Ja 

 

3. Mål och konkreta åtgärder för att främja lika rättigheter 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Kön Nej 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Ja 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$",--./00111234253267089:;0<=>?8@,7-02A9:;B>=-8;9",C>-=D"!%":74B3=B8"#+!#2"
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Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
4. Mål och konkreta åtgärder mot trakasserier 

Finns klara och tydliga mål? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

Finns konkreta åtgärder? 

Allmänt Ja 
Sexuella trakasserier Ja 
Kön Ja 
Etnisk tillhörighet Nej 
Religion eller annan trosuppfattning Nej 
Sexuell läggning Nej 
Funktionshinder Nej 
Könsidentitet - och uttryck Nej 
Ålder Nej 
 

5. Policy mot trakasserier och handlingsplan 

Finns det en uttalad policy mot trakasserier 
och sexuella trakasserier i 
likabehandlingsplanen? 

Ja 

Framkommer det i likabehandlingsplanen hur 
personal skall agera vid kännedom om 
trakasserier eller vart en student skall vända 
sig vid trakasserier? 

Ja 

6. Studentinflytande 

Har studenter vid den verksamhet för vilken 
planen gäller gjorts delaktiga vid planens 
upprättande, uppföljning och översyn? 

Nej 

7. Ansvarig för åtgärder 

Framkommer det i likabehandlingsplanen 
vem som är ansvarig för genomförandet av 
de åtgärder mot diskriminering och 
trakasserier som återfinns i planen? 

Ja 
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Studentinflytande 
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Fråga sänt till studentkårerna den 13 februari 2012. 

Hej! 

Under vintern/våren kommer jag på uppdrag av GUS att granska likabehandlingsplaner vid 
Göteborgs universitet.  

Jag skulle behöva er hjälp för att få svar på om och hur ni studentrepresentanter är 
involverade i arbetet med likabehandlingsplaner.  

Det jag skulle vilja ha svar på är: 

Har studenter, vid den verksamhet som planen gäller (fakultet/institution), gjorts delaktiga vid 
planens upprättande, uppföljning och översyn? 

Jag bifogar en lista till er var med de fakulteter samt institutioner som berör er (såsom det såg 
ut i dec 2011 då jag påbörjade arbetet)och vore tacksam om ni kunde hjälpa mig att besvara 
frågan. 

Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till mig. 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning 

Frida Sandberg 

Svar från SAKS den 14 februari 2012: 

Hej!  

På SA har vi en fakultetsgemensam likabehandlingsplan och institutionerna har inga egna 
officiella planer, möjligen interna dokument. Vad gäller den fakultetsgemensamma 
likabehandlingsplanen så reviderades den nyss av en arbetsgrupp utsedd av 
likabehandlingskommittén och där var jag och min vice ordförande Simon med.  
 
Likabehandlingskommittén gör det stora jobbet när det gäller likabehandlingsplanen och i 
kommittén har vi tre ordinarie platser varav två är tillsatta. Jag tycker att vi har goda 
möjligheter att påverka planen. Det enda olyckliga vid den nyss genomförda revideringen var 
att vi var starkt tidspressade och därmed inte hann göra en så ordenlig översyn som vi 
studenter hade hoppats.  
 
På institutionsnivå har vi representanter i institutionsstyrelserna.  
 
Hoppas detta är svar på din fråga! Bara höra av dig om du vill veta mer.  

Med vänliga hälsningar 
 
Stina Fredriksson 
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Ordförande 
Sahlgrenska akademins Studentkår - SAKS 

Svar från Konstkåren den 21 februari 2012: 

Hej Frida! 
 
Ursäkta sent svar, jag håller på att ta mig i kapp på mailfronten. 
 
Kan än så länge bara svara för hela fakulteten där likabehandlingsarbetet har en ganska stor 
studentdelaktighet, precis idag har fakultetsnämnden beslutat om upprättandet av en ny 
likabehandlingspolicy för 2012. Denna är till stor del resultatet av fakultetens 
likabehandlingsdag i november där det var ett ganska gott deltagande bland studenter (mycket 
sämre bland personalen...). Anteckningar från likabehandlingsdagens arbete i små blandade 
diskussionsgrupper samlades in och har sedan av dekanus och likabehandlingsgruppen, där 
det ingår en studentrepresentant, tillsammans tagit fram en likabehandlingspolicy. Denna har 
behandlats i fakultetens ledningsgrupp och sedan i fakultetsnämnd, båda med 
studentrepresentanter. 
 
Likabehandlingsarbetet sköts väldigt olika på dagens institutioner - till stor del på grund av 
olika förutsättningar i storlek. Högskolan för Scen och Musik jobbar väldigt intensivt med sitt 
likabehandlingsarbete, HDK har också en hel del aktivitet inom sin likabehandlingsgrupp. 
 
Återkommer när jag fått svar från institutionerna... 
 
/Jon 

Jon Rundlöf 
ordförande KonstKåren 

Svar från HHGS den 30 mars 2012: 

Hej Frida! 
 
Jag ber om ursäkt att mitt svar har dröjt! Jag har nu gjort lite efterforskningar och bifogar 
planen för Handelshögskolan. Jag har inte kunnat hitta några separata för institutionerna men 
kontakta Inga-Lill Johansson på inga-lill.johansson@handels.gu.se, hon vet mer! 
 
Jag är ju fortfarande ganska ny på min post, gick på i februari, och har därför ännu inte hunnit 
sätta mig in helt i detta. Enligt utbildningsutskottets ordförande 2011, Erik Gustafsson, ligger 
det till på följande sätt. Likabehandlingsplanerna tas i institutionsstyrelserna för den nivån 
respektive i fakultetsnämnden på den nivån. Eftersom vi har studentrepresentation i alla dessa 
organ (bortsett från i vissa av de mindre institutionernas styrelser, men det är inte deras fel) så 
har vi också möjlighet att kommentera och påverka likabehandlingsplanerna innan de 
klubbas. Vi har också ett mandat för studenterna och ett för doktoranderna i centrala 
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likabehandlingskommittén på skolan. Där bereds den centrala planen innan det läggs fram för 
Fakultetsnämnden och det är också där som avstämningen av institutionernas 
likabehandlingsplaner, åtminstone till viss del, sker så vi har god möjlighet att påverka även 
där. Under 2011 har man har lyssnat och tagit in men att frågorna kanske inte kommer 
överdrivet högt upp på prioriteringslistorna. 
 
Det här är dock något som jag har tänkt jobba mycket mer aktivt med under det här året, 
eftersom min post nu är heltidsarvoderad. Frågar du mig till hösten så kommer jag 
förhoppningsvis ha mycket mer information! 
 
Hoppas att detta hjälpte lite iallafall, annars får du höra av dig igen! 
 
Trevlig helg! 
 
--  
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Ageborg 
Studiesociala utskottets ordförande 
Handelshögskolans i Göteborg Studentkår 

Följdfråga  10 april 2012 . 

Hej Johanna! 
 
Tack för svaret! 
Jag sammanfattar det som att ni är nöjda och känner er delaktiga i arbetet med 
likabehandlingsplanerna. 
Min utredning kommer att gå på remiss innan den publiceras så då får du gärna återkomma 
med synpunkter om det är något du skulle vilja tillägga. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Frida Sandberg 

Svar 13 april 2012. 

Hej igen Frida! 
 
Det stämmer att vi är nöjda med representationen och att vi får vara delaktiga, men vi är inte 
nöjda med omfattningen av hur likabehandlingsfrågor arbetas med på Handelshögskolan. Vi 
tycker att processen bakom likabehandlingsplanerna borde vara bättre och mer utbredd, men 
det här är som sagt något som vi planerar att driva på mer under året. 
 
Jag återkommer om jag kommer på något mer du borde veta! 
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Hälsningar, 
Johanna 

 



&"
"

Svar från Göta studentkår: 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

12 april 2012 

Hej! 
 
Jag vet bara hur det har varit det här året som jag har suttit här. Men i år har 
likabehandlingsplanen på fakulteten reviderats och då deltog en student under beredningen 
och beslutat togs i fakultetsnämnden där studenterna också är representerade. 
 
Jag är osäker på hur det ser ut på de olika institutionerna. På statsvetenskapliga institutionen 
vet jag att de håller på att se över sin likabehandlingsplan, och att minst en student är 
involverad i arbetet. Vi har representation i alla institutionsstyrelser, så på något vis borde 
studenterna bli inblandade, åtminstone vid något form av beslut. Över lag brukar fakulteten 
och institutionerna vara ganska bra på att blanda in studenterna i det mesta.  
 
Hälsningar 

Hannah Saldert 

Ordförande Samhällsvetarsektionen  

Göta studentkår  

Följdfråga och svar 12 april 2012. 

Tack Hanna! 
 
Jag tolkar det som att ni är nöjda med det studentinflytande ni får? 
 
mvh Frida 

Ja, än så länge i alla fall :). 
 
/Hannah 

15 april 2012 

Humanistiska fakulteten 

Hej! 

 För humanistiska fakulteten ser det ut så här gällande studenter och likabehandlingsplaner: 

På fakultetsnivå sitter en studentrepresentant med i likabehandlingsgruppen som utgörs av 
likabehandlingsombuden på institutionerna, fakulteten, administrationen och vaktmästarna? 
där man bereder och följer upp fakultetens likabehandlingsplan.Beslutet tas i 
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fakultetsnämnden där det sitter med 3 studenter och 3 doktorander. Vad jag vet så är inget av 
likabehandlingsombuden doktorand och därför finns doktoranderna inte representerade där.  

 I de olika institutionerna så beslutas likabehandlingsplanen i institutionsstyrelserna och där 
sitter det med reprepresentanter för grundstudenterna på alla institutioner utom institutionen 
för svenska språket. doktoranderna har representanter i alla institutionsstyrelserna.  

 Typ så. Några oklarheter? 

 Hälsningar 
Thomas Hartvigsson 
Ordförande Humanistsektionen 
Göta studentkår 

Följdfråga och svar skickade 17 april. 

Tack Thomas för ditt svar! 
 
Utifrån ditt svar tolkar jag det som att studenterna är delaktiga i arbetet med 
likabehandlingsplanerna, med undantag från institutionen för svenska språket. Stämmer detta? 
 
Hälsningar 
Frida 

doktoranderna är fortfarande involverade där men vi saknar grundstudentsrepresentation i IS 
 
Thomas 
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Fråga sänt till universitetsbiblioteket den 15 maj 2012. 

 
Hej! 
 
Jag har under våren granskat likabehandlingsplaner vid Göteborgs universitet. En av 
granskningsfrågorna är om studenter vid den verksamhet för vilken planen gäller gjorts 
delaktiga vid planens upprättande, uppföljning och översyn?  
 
Jag är osäker på om denna fråga är relevant för er verksamhet då ni skiljer er från "vanliga" 
fakulteter men vill ändock ställa den för att kunna besvara frågan korrekt i rapporten. 
 
Med vänlig hälsning 
Frida Sandberg 

 

Svar från UB den 15 maj 2012: 

 

Hej Frida. 

Vi har en likabehandlingsgrupp vid UB bestående av 4 st. ur personalen (2 män o 2 kvinnor) 
där jag är sammankallande. Vi gör årligen uppdatering av vår Handlingsplan för 
likabehandling. I huvudsak vänder sig denna plan till personalen men när det gäller 
tillgänglighet och lokalerna behandlar dokumentet också användarperspektivet. Dessa frågor 
är med i andra sammanhang där studenterna finns representerade varför vi inte bjudit in 
studenter till denna grupp. Till stora delar följer UB GU:s likabehandlingspolicy. 

Vänligen Göran Bergh    


