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Inledning och syfte 

Studentkåren Malmö arbetar för att alla som vill vara en del av kåren ska känna sig välkomna 
och inkluderade i organisationen. 

Studentkåren Malmös arbete med likabehandling bygger på Diskrimineringslagen och 
information från Diskrimineringsombudsman.  

Betydelselista 

Diskriminering  
Att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även 
bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är 
former av diskriminering. 

Diskrimineringsgrunder 
Svensk lag definierar diskrimineringsgrunderna. De diskrimineringsgrunderna är etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion och annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, samt ålder. 

Normer 
Normer är oskrivna och ofta underförstådda regler där en grupp, ofta majoriteten, definierar 
vad som är “rätt”. Normer förändras över tid och kan vara olika i olika situationer.  

Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet, men 
som inte har samband med någon diskrimineringsgrund 

Former av diskriminering 

Här nedanför presenteras sex former av diskriminering som lagen förbjuder; direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella 
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trakasserier och instruktioner att diskriminera. Definitionerna är hämtade direkt från 
Diskrimineringsombudsmannen 

Direkt diskriminering/Diskriminering enligt lag 
När det sker diskriminering enligt lag betyder detta att en person behandlas sämre med en 
koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringen sker även 
inom något av de områden som lagen avhåller, som t.ex. i arbetslivet eller i skolan. Mellan 
den som diskriminerar och den som blir diskriminerad ska det finnas ett beroendeförhållande, 
t.ex. att den som diskriminerar bistår den diskriminerade med pengar. Beroendeförhållande 
kan även innebära att den som är ansvarig till att utreda kränkning, trakasserier och 
diskriminering inte gör detta.  

Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när någon i maktposition tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som kan verka vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en medlem eller 
grupp.  

Bristande tillgänglighet 
Tillgänglighet avser dels fysiska saker, såsom om en lokal eller verksamheten är tillgänglig 
rent fysiskt (tillgång till hiss osv) samt till saker som inte är fysiska, såsom tillgängligheten till 
information och hur bemötandet sker inom föreningen. 

Trakasserier  

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna. 
Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier  

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom 
kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. 
Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. 

Instruktioner att diskriminera  

Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i 
beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan också 
handla om en instruktion att diskriminera till en person eller ett företag som åtagit sig ett 
uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag. 
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Hur motverkar Studentkåren Malmö diskriminering, trakasserier och 
sexuella trakasserier? 

Studentkåren Malmö ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 
främja likabehandling oavsett diskrimineringsgrund. Likabehandlingsarbetet har tre delar. 
Första delen handlar om att aktivt främja allas lika rättigheter och möjligheter i kåren. Detta 
arbete riktar sig till alla i organisationen och skall bedrivas utan förekommen anledning. Den 
andra delen handlar om att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Den tredje 
delen handlar om att åtgärda de fall av diskriminering och kränkningar som sker. 

Studentkåren Malmö ska utreda samt dokumentera alla diskrimineringsärenden. 

Aktiva åtgärder 

Studentkåren Malmös arbete med aktiva åtgärder sker kontinuerligt i fyra steg: undersöka, 
analysera, åtgärda och uppföljning och utvärdering.  

Undersök 
Stusentkåren Malmö ska undersöka risker för diskriminering, repressalier och andra hinder 
för likabehandling. Undersökningar kan vara till exempel enkäter eller intervjuer. 
Undersökningar ska vara generellt anpassad och inte individuella undersökningar. 

Analysera 
Studentkåren Malmö ska analysera orsaker till de olika risker och hinder som upptäcks och 
slutsatser ska dras om varför det ser ut som det gör - enkäter och intervjuer skall analyseras.  

Åtgärda 
Studentkåren Malmö ska identifiera åtgärder som behövs och ta fram identifierade åtgärder 
som är baserade på undersökning och analysering.  

Uppföljning och utvärdering 
Studentkåren Malmö ska följa upp och utvärdera de olika åtgärder som har tagits. Uppföljning 
och utvärdering kan användas i det första steget i nästa cykel med aktiva åtgärder, det vill 
säga undersökningsfasen. 

Trygga evenemang fri från diskriminering och kränkningar 
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Studentkåren Malmös evenemang skall vara fria från alla former av diskriminering och 
kränkningar. Hur vi kan främja detta är genom att utbilda våra föreningar om likabehandling, 
diskriminering, alkoholkonsumtion och samtycke, samt medverka för att alla våra evenemang 
är så öppna och tillgängliga som möjligt.  

Om någonting händer 
Studentkåren Malmö ska arbeta aktivt för att motverka alla former av diskriminering, men 
om/när diskriminering händer så måste det finnas tydliga riktlinjer kring hur Studentkåren 
Malmö tar hand om dessa ärenden.  

Alla fall av diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska tas på 
allvar och det är därför Studentkåren Malmö uppmanar studenter att alltid stiga fram om det 
skulle hända dem eller någon de känner. 
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