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Diskrimineringslagens uppbyggnad

Inledande 

bestämmelser 

och definitioner

Aktiva åtgärder 

för att främja 

lika rättigheter 

och möjligheter 
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Diskrimineringslagens uppbyggnad

Aktiva åtgärder
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Förbud mot 

diskriminering

Kapitel 2 Kapitel 3 
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Diskrimineringsgrunderna

Sida 6

Sexuell läggning

Kön

Könsidentitet

Religion

Funktions-
nedsättning

Ålder

Etnisk 
tillhörighet

Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett
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De fyra stegen

1. Undersöka

2. Analysera

3. Vidta nödvändiga 

åtgärder

4. Utvärdera steg 1-3
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Tänk på

• Risker, samhälleliga såväl som lokala.

• Övergripande ramverk som förmår verksamhetsansvariga att ägna sig åt 

frågorna, sätta sina egna mål och finna rätt åtgärder för att nå dessa.

• Den största vinsten med ett förebyggande och främjande arbete ligger i 

själva arbetsprocessen.
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Tack!





Jämställdhet i kvalitetssäkring

• Instruktion: 8 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

sin verksamhet. Förordning (2017:845).

• Skrivelsen om nytt kvalitetsutvärderingssystem. 

• Högskolelagen: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan 

kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

• Regleringsbrev: JiM



Jämställdhetsperspektivet i LSG

Lärosätet säkerställer genom sitt systematiska kvalitetsarbete att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, 

utformning och genomförande. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Det handlar om såväl jämn könsfördelning som att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal 

som påverkar villkoren för kvinnor och män.7 Lärosätet beaktar jämställdhet systematiskt som en del av lärosätets 

kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Med hjälp av information som tas fram inom kvalitetssystemet identifierar lärosätet 

förbättrings- och utvecklingsbehov. Lärosätet vidtar åtgärder och utvecklar systematiskt utbildningarna utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Lärosätet har systematiska processer och rutiner för att säkerställa att åtgärder som planeras eller

genomförs på ett ändamålsenligt sätt kommuniceras till relevanta intressenter, såväl interna som externa.

Bedömningsgrund: 

Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i 

utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande



Jämställdhetsperspektivet i UU

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen och att alla, oavsett kön, ska ha möjlighet att forma samhället och sina 

egna liv. Det betyder att det inom utbildningen bör finnas en medvetenhet om jämställdhet och att denna medvetenhet tar 

sig konkreta uttryck i både kvalitativa och kvantitativa åtgärder. Det kan exempelvis handla om en medveten dialog om 

jämställdhet i samband med planeringen av utbildningens upplägg och i undervisningen. Det kan innebära att ett 

jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av litteraturlistor samt lärare, handledare och externa föreläsare. För utbildningar

som leder till yrkesexamen innehåller examensordningen mål som berör jämställdhet. Lärosätet ska i dessa fall redogöra 

för hur det säkerställs att studenten uppnått detta mål när examen utfärdas.

Bedömningsgrund: 

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och 

genomförande.



Jämställdhetsperspektivet i 
examenstillståndsprövningar

Bedömningsgrund: 

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens 

innehåll och utformning.
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