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Bakgrund 
Enlig diskrimineringslag SFS 2008:567 ska utbildningsanordnare arbeta målinriktat för att 
främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till verksamheten. En 
plan som redovisar planerade åtgärder ska årligen upprättas i vilken även tidigare års plan 
ska följas upp.  
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Beslut 
Rektor beslutar att fastställa ”Likabehandlingsplan för studenter läsåret 2016-17”. 
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Inledning 

Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald utgör grunden för verksamheten vid 
Karlstads universitet.1 Olikheter ses som en styrka och alla människors lika värde respek-
teras. 
 
Ett aktivt likabehandlingsarbete är en viktig del av Karlstads universitets kvalitetsarbete. 
Undervisningsmetoder, examinerande moment och administrativa rutiner ska genomsy-
ras av ett tillgänglighetsperspektiv. Lika villkor ska råda vid Karlstads universitet oavsett 
vad den enskilde studenten har för kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder. 
 
Möjligheter med ett aktivt likabehandlingsarbete 
Genom ett aktivt och effektivt likabehandlingsarbete ges studenter bättre förutsättningar 
för studier och bra studieresultat. Ett utvecklat likabehandlingsarbete bidrar till en bättre 
utbildningskvalitet där studenter deltar på likvärdiga villkor med olika förutsättningar. 
Möjligheten till en mångfald av kompetenser förbättras och studenters olika kompetenser 
och erfarenheter bekräftas.  
 
Denna likabehandlingsplan behandlar Karlstads universitets ansvar och arbete med lika-
behandling av studenter. För plan som behandlar universitetets arbete ur ett arbetsgivar-
perspektiv hänvisas till Plan för att främja lika villkor bland ledare och medarbetare vid Karlstads 
universitet 2016 – 2018 (RB 37/16 Dnr C2016/243).  
 

Diskrimineringslagen 
Den 1 januari 2009 trädde den nya Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, i kraft. I denna 
lag slogs flera lagar rörande likabehandling och diskriminering ihop till Diskriminerings-
lagen. Den tidigare lagen om likabehandling av studenter upphörde därmed att gälla. 
Diskrimineringslagen verkar på liknande sätt som den tidigare lagen om likabehandling 
och lärosätena är fortsatt skyldiga att arbeta mot diskriminering och trakasserier. I sam-
band med den nya lagen utökades antalet diskrimineringsgrunder och de är numer; kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Sedan 1 januari 2015 så gäller också 
bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 

 
En utbildningsanordnare är förbjuden att diskriminera studenter som deltar i eller är sö-
kande till utbildningar. Om universitetet på osakliga grunder behandlar en student eller 
en sökande student sämre än andra och missgynnandet har samband med diskrimine-
ringsgrunderna är det diskriminering. Detta innebär att företrädare för Karlstads universi-
tet (ledning, personal och andra företrädare) inte ska diskriminera vid beslutsfattande, 
undervisning eller övrig verksamhet där personal möter studenter eller sökande. Det kan 
finnas sakliga skäl för särbehandling vilket inte är detsamma som diskriminering. Det är 
universitetet som skall visa på att sakliga skäl finns om så är fallet. 
Universitetet har även fortsättningsvis utredningsskyldighet, det vill säga att vid tillfällen 
då utbildningsanordnaren får kännedom om att en student eller sökande student har bli-
vit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten ska det 
utredas. I förekommande fall ska åtgärder som skäligen kan krävas vidtas för att för-

                                                 
1 Från Karlstads Universitets Vision 2015, avsnitt gemensam värdegrund. 



 

 

4 
 

hindra framtida trakasserier. För information om hantering av misstänkta diskrimine-
ringsfall eller trakasserier se Åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier eller kränkande be-
handling (RB 5/15 Dnr C2015/83). 
 
Som utbildningsanordnare ska Karlstads universitet arbeta målinriktat för att främja lika 
rättigheter och möjligheter för studenter eller sökande till verksamheten. Universitetet är 
även skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier som har sam-
band med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Årligen ska lärosätet upprätta en likabehandlingsplan för studenter som redogör för pla-
nerade åtgärder samt vilka av dessa som ska påbörjas eller genomföras under året. I den 
årliga planen ska även uppföljning av föregående års aktiviteter inkluderas.  
 
 
Diskriminering – vad avses 
I Diskrimineringslagen2 så stadgas att begreppet diskriminering omfattar: direkt diskrimi-
nering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier 
och instruktioner att diskriminera. När vi i detta dokument skriver om diskriminering i 
alla dess former så avser vi denna definition. 
 
Direkt diskriminering innebär att en student eller en sökande student missgynnas gentemot 
andra studenter och den sämre behandlingen har direkt koppling med någon eller några 
av diskrimineringsgrunderna. Missgynnandet kan både bestå av en direkt handling eller 
obenägenhet att handla till exempel genom att det inte finns lokaler anpassade för stu-
denter med funktionsnedsättning.  
 
Indirekt diskriminering innebär att universitetet tillämpar en bestämmelse eller rutin som 
verkar vara neutral men som i själva verket missgynnar en student eller sökande med ett 
visst kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsi-
dentitet eller könsuttryck, ålder eller sexuell läggning. Indirekt diskriminering är när alla 
behandlas lika på ett sätt som utestänger någon. Ett exempel på vad som kan vara indi-
rekt diskriminering är att ha examinerande moment under viktiga religiösa högtider. Alla 
studenter på en viss utbildning har samma tidpunkt för examination, men beroende på 
religion eller trosuppfattning är förutsättningarna för att genomföra momentet olika. 
 
Bristande tillgänglighet är en ny typ av diskriminering som avser när en student med en 
funktionsnedsättning missgynnas gentemot andra studenter som inte har denna funkt-
ionsnedsättning. Missgynnandet kommer då av att de åtgärder som skäligen kan krävas 
för att studenten ska hamna i en jämförbar situation som studenter utan denna funkt-
ionsnedsättning inte vidtagits. 
 
Trakasserier är när en handling kränker en studerandes eller en sökandes värdighet, och 
handlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna3. Trakasserier kan be-
stå av utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer. Både studenter och an-
ställda vid universitetet kan göra sig skyldiga till trakasserier.  
 

                                                 
2 SFS 2008:567 4§ 
3 SFS 2008:567 5§ 
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Sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet”. Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, skämt och förslag med mera 
som har sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande.  
Det är personen som är utsatt, för trakasserier eller sexuella trakasserier, som avgör vad 
den upplever som kränkande.  
 
Med instruktioner att diskriminera avses order eller instruktioner att diskriminera någon på 
de sätt som anges ovan och som lämnas till någon som står i lydnadsförhållande till den 
som utfärdar ordern eller instruktionen. 
 
 
Diskrimineringsgrunder 
Definitionerna av diskrimineringsgrunderna utgår från de som finns i Diskrimineringsla-
gen men har i vissa fall förtydligats och förklarats, för definition enligt lagen se SFS 
2008:567 5§.  
 
Kön 
Att någon är man eller kvinna. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
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. 
 
Etnisk tillhörighet 
Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. En person kan 
ha flera etniska tillhörigheter och man har själv rätt att bestämma sin egen etniska tillhö-
righet.  
 
Funktionshinder  
Funktionshinder definieras i Diskrimineringslagen som ”varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas upp-
stå”. Istället för användandet av begreppet funktionshinder kommer i denna plan ordet 
funktionsnedsättning fortsättningsvis att användas vilket på samma sätt syftar till be-
gränsningar i en persons funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan tillexempel vara 
allergier, dyslexi, syn- eller hörselskador. Det kan även vara en skada eller sjukdom som 
förväntas bli ett hinder i framtiden så som HIV, cancer med mera.  
 
Sexuell läggning  
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  
 
Ålder 
Uppnådd levnadslängd.  
  
Relig ion eller annan trosuppfattning 
Religionsfrihet är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grund-
lagen. Annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har sam-
band med religiösa åskådningar så som buddism, ateism eller agnosticism.  
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Övergripande mål 

1. Vid Karlstads universitet ska nya studenter tas emot väl så att alla känner sig väl-
komna. 

2. Vid Karlstads universitet arbetar vi för att skapa en studiemiljö som är fri från 
diskriminering i alla dess former. 

3. Vid Karlstads universitet har såväl personal som studenter kännedom om diskri-
mineringslagen och rättigheter och skyldigheter. 

4. Vid Karlstads universitet har såväl personal som studenter kännedom om hur 
misstänkta diskrimineringsärenden eller trakasserier ska hanteras.  

 
Lägesbeskrivning  

Planen för läsåret 16/17 innehåller något färre mål än tidigare plan. Dels är detta en följd 
av vad erfarenhetsmässigt visat sig möjligt att genomföra med god kvalitet under en plans 
giltighetstid. Sedan kommer det av regeringen beslutade arbetet med jämställdhetsinte-
grering på lärosätena innebära en del synergieffekter för arbetet med lika villkor. Därför 
är antalet mål är lite färre för att det ska finnas utrymme för att kunna utnyttja tillfället att 
dra nytta av draghjälp från arbetet med jämställdhetsintegrering. 
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Handlingsplan läsåret 2016/17 

Åtgärd 1 - Kartläggning 
Genomföra enkätundersökning bland Karlstad universitets studenter i syfte att kartlägga 
risk för-, och förekomst av, diskriminering. Med den enkätundersökning som genomför-
des hösten 2014 som förlaga utförs en ny undersökning, som ämnar ligga till grund för 
planen 17/18 
 
Ansvarig: Avdelningschef för Studentcentrum 
 
 
Åtgärd 2 - Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan för hur Karlstads universitets Likabehandlingsplan samt Lika 
villkorsarbete skall spridas, implementeras och följas upp kontinuerligt inom fakulteter 
och centrala stödfunktioner. 
 
Ansvarig: Kommunikationschef 
 
 
Åtgärd 3 - Könsneutrala toaletter 
Översyn av skyltning till universitetets toaletter. I den kartläggningsenkät som gjordes 
hösten 2014 efterfrågar flera respondenter vart de som har könsöverskridande identitet 
kan gå på toaletten. Flera toaletter kodas fortfarande med en manlig och en kvinnlig fi-
gur. Därför bör en ny märkning till toalettutrymmen tas fram och de binärt uppdelade 
utrymmen som finns för toalettbestyr märkas om för att tydliggöra platsens funktion före 
brukarens könstillhörighet. 
 
Ansvaring: Ledningskansliet 
 
 
Åtgärd 4 - Fadderutbildning 
I fadderutbildningen för studenter som hålls under våren 2017 ska faddrarna utbildas i 
ledarskap, grupptryck, mekanismer för samtycke och lekpedagogik kopplat till diskrimi-
nering och trakasserier. Utbildningen innehåller teoretiska såväl som praktiska övningar 
och exempel relaterade till studentföreningarnas verksamhet med välkomnande av de nya 
studenterna. Aktiviteten kommer att utföras i samarbete med Studentkåren. Syftet är att 
minska risken för sexuella trakasserier, trakasserier eller annan kränkande behandling i 
samband med välkomnandet av nya studenter. 
 
Ansvarig: Avdelningschef för Studentcentrum 
 
 
Åtgärd 5 - Utbildningsinsats 
Genomföra minst ett utbildningstillfälle öppet för studenter och personal. Syftet är att 
sprida kunskap om ett område av relevans för jämställdhet och/eller mångfald. Detta kan 
ske i form av öppen föreläsning eller annat öppet evenemang 
 
Ansvarig: Avdelningschef för Studentcentrum och Avdelningschef Personalavdelningen 
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Ärendehantering 

Universitetet har ett åtgärdsprogram för att motverka diskriminering, trakasserier och 
annan kränkande behandling. Åtgärdsprogrammet innehåller dels förebyggande åtgärder 
och dels åtgärder i händelse av att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande be-
handling inträffar. Dokumentets målgrupp är studenter och anställda vid Karlstads uni-
versitet. 
 
En student som upplever sig utsatt för diskriminering i någon form ska enligt åtgärds-
programmet i första hand kontakt med sin lärare. Om detta inte är ett alternativ finns 
andra kontaktpersoner att vända sig till; 
 
Studentombudet vid Karlstads Studentkår  
Studenthälsan 
Studentprästerna 
Kontaktperson för Lika villkor för studenter 
 
Vid en formell anmälan ska denna göras skriftligt och ställas till rektor. Det är också möj-
ligt att vända sig direkt till myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. 

 

Gällande rätt inom likabehandlingsområdet 

FN deklarationen (1948) 
Europakonventionen (1950) 
EG-fördraget (1957)  
Regeringsformen (RF) 
Diskrimineringslag (2008:567)  
Lag om Diskrimineringsombudsmannen (2008:568) 
Brottsbalken (1962:700) 
Högskolelag (1992:1434) 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrations-
politiken (1986:865) 
Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handi-
kappolitiken (2001:526)  
Högskoleförordningen (1993:100)  
 
Lokala regler, planer och dokument inom likabehandlingsområdet 

Åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, Dnr 
C2015/83 
Plan för att främja lika villkor bland ledare och medarbetare vid Karlstads universitet 
2016 - 2018, Dnr C 2016/243 
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr 
C2014/114 
Handlingsplan 2013-2015 tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Dnr 
C2016/39 
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Uppföljning av 2015 års handlingsplan 
 
Åtgärd 1 
Sammanställa och inventera material som riktar sig till såväl studenter och lärare som rör 
grupparbeten. Målsättningen är att finna praktiska tips på hur man kan arbeta för att 
minska risken för konflikter, diskriminering eller trakasserier i samband med arbete i 
grupp. 
 
Kommentar: Delvis genomförd. Studenthälsans personal har genomfört arbete i samarbete med lärarut-
bildningen med de studentgrupper som har undervisning på distans i basgrupper på studieorter. Arbetet 
har syftat till att stärka grupper och förebygga konflikter. Man har också genomfört interventioner i 
grupper där samarbetsklimatet varit särskilt problematiskt. Tanken var också att kunna skapa ett mer 
generellt material. Detta har pga tidsbrist inte hunnits med till fullo. Åtgärden återkommer ej i kom-
mande plan, då genomförda åtgärder till synes haft god effekt. Dock tas den ej genomförda delarna med i 
en längre tidsplanering och kan återkomma i framtida likabehandlingslaner. 
 
Åtgärd 2 
I fadderutbildningen för studenter som hålls under våren 2015 ska faddrarna utbildas i 
diskrimineringslagen och åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling. Utbildningen ska vara grundläggande och innehålla teoretiska 
såväl som praktiska övningar och exempel relaterade till studentföreningarnas verksam-
het med välkomnade av de nya studenterna. Aktiviteten kommer att utföras i samarbete 
med Studentkåren. Syftet är att minska risken för sexuella trakasserier, trakasserier eller 
annan kränkande behandling i samband med välkomnandet av nya studenter. 
 
Genomförd, åtgärden återkommer i kommande plan då behov anses föreligga att den behöver genomföras 
kontinuerligt 
 
 
Åtgärd 3 
Utforma ett informationsmaterial, riktat till studenter vilka studerar på utbildningar som 
innehåller Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Informationsmaterialet ska innehålla 
information om lagstiftning och rättigheter inom området. Syftet är att uppmärksamma 
studenter vid dessa utbildningar att de omfattas av lagens skydd även under de delar av 
undervisningen som är verksamhetsförlagd.  
 
Åtgärden utförs med hänvisning till övergripande mål 2. 
 
Kommentar: Ej genomförd åtgärden förs ej vidare till kommande likabehandlingsplan. Under arbetet 
med denna punkt så har det  visat sig vara ett komplext område där det är svårt att utforma ett för sitt 
syfte bra material. Istället bör läggas kraft på att se till att studenter känner till att de bör vända sig till 
lärosätet i händelse av att de blir utsatta för kränkningar. Sedan kan man med stöd av lärosätets juri-
diska kompetenser hantera ärendet vidare på lämpligt sätt. Att öka kännedomen bland studenter ingår i 
kommande plans åtgärd att utforma en kommunikationsplan. 
 
 
Åtgärd 4 
Utbilda de av Karlstads universitets personal vilka handhar placering av studenter i VFU 
om diskrimineringslagen och tillhörande styrdokument, gällande vid Karlstads universi-
tet, rörande likabehandling. Dessa är nyckelpersoner då de kan komma i kontakt med 
studenter som råkar ut för diskriminering under sin VFU.  
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Kommentar: Delvis genomförd, åtgärden förs ej vidare till kommande likabehandlingsplan. Se punkten 
ovan. Samtal har förts med personal som placerar på VFU inom professionsutbildningarna. Där vikt 
har lagts vid att ärendet handläggs enligt Åtgärdsprogram vid diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling.  
 
Åtgärd 5 
Genomföra återkommande utbildningstillfällen om diskriminering och lagstiftning kring 
diskriminering som riktar sig till studenter. Målet är att erbjuda 2 per termin med start 
från höstterminen 2015.   
 
Kommentar: Genomförd, dock lågt intresse. Åtgärden tas ej med i kommande plan 
 
 
Åtgärd 6 
Informationsinsats till ledare/chefer och berörda verksamheter inom Karlstads universi-
tet samt Karlstad studentkår om resultat från enkät- och intervjustudierna. Resultaten ska 
redovisas såväl skriftligt samt i form av presentation för den personal och verksamheter 
som bedöms vara i behov av det. Detta skall genomföras under hösten 2015. 
 
Kommentar: Delvis genomförd vissa verksamheter har fått information. Till exempel kommunikations-
avdelning, arbetsmiljökommitté, delar av studentcentrum och institutionen för hälsa. Dock bedöms fler 
vara i behov av denna typ av information. I kommande plan tas detta med i åtgärden utforma en kom-
munikationsplan  
 
Åtgärd 7 
All administrativ och teknisk personal ska utbildas i bemötande. Ett i allmänhet förbätt-
rat kunskapsläge kring bemötande, oavsett ursprunglig nivå, minskar risken att studenter 
ska utsättas för diskriminerande eller kränkande behandling. Utbildningen sker i form av 
heldagsutbildning som är planerad till 1 juni 2015 
 
Kommentar: Genomförd, dels genom hel utbildningsdag på KCCC våren 2015 och dels genom uppföl-
jande utbildningstillfälle hösten 2015 
 
Åtgärd 8 
Inventera olika typer av certifieringar kopplat till jämställdhet och mångfald som till ex-
empel HBT-certifiering. Syftet är att utvärdera om och hur dessa kan bidra i arbetet med 
att motverka diskriminering och trakasserier mot studenter vid Karlstads universitet. 
 
Kommentar: Genomförd. För lärosätet som helhet är svårt att vertifiera enligt de modeller som idag till-
lämpas. Dessa lämpar sig bättre för mindre enheter. Detta då de kräver en hel de l utbildningstid som 
involverar samtlig personal och därigenom blir mycket kostsamma. 
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