
 Regelsamling vid Luleå tekniska universitet 
  

Beslutsfattare  
Rektor 

Beslutsdatum 
Re 88-11 

Dnr 
503-10 

Enhet 
Personal  

Kommentar 
Ersätter Re 14-07 

 

 

 

Policy 
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Diskriminering och trakasserier i alla dess former utgör ett hot mot människors hälsa, 
välbefinnande, livsglädje, kreativitet och är oförenliga med de grundläggande krav som 
ställs på en god studiemiljö och en god arbetsplats.  

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som började gälla 1 januari 2009 är bredare och 
täcker fler områden än tidigare lagar. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering som 
har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den förbjuder 
därtill trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Lagstiftningen har till ändamål att 
främja allas lika rätt till utbildning, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor, samt 
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. 

Luleå tekniska universitets (LTU) policy för lika rättigheter och möjligheter grundar sig 
på diskrimineringslagen och högskolelagen (SFS 1992:1434) och riktar sig till både 
studenter och medarbetare. Policyn riktar sig även till personer som gör en förfrågan om 
studier, arbete, för praktikanter och för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad 
arbetskraft vid LTU.  

Policyn syftar till att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
särbehandling och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 

Lika rättigheter och möjligheter vid Luleå tekniska universitet  

Samarbete, respekt, tillit och öppenhet ska genomsyra universitetets verksamhet. Detta 
bidrar till att skapa ett kreativt arbets- och studieklimat som främjar 
kunskapsutvecklingen. Lika rättigheter och möjligheter vid LTU handlar både om att 
vara en jämlik studie-/arbetsplats och om att ta tillvara på resurser och kompetens för 
att få en mer effektiv organisation där mångfald främjas.  

Luleå tekniska universitet ska vara fritt från alla former av diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande särbehandling. Vid LTU ska alla, studenter och medarbetare, 
behandlas utifrån sina unika förutsättningar och bemötas med respekt och värdighet för 
att främja den enskildes möjligheter till studier och arbete.  
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Studier/arbete ska planeras och organiseras så att diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande särbehandling förebyggs. Problem på studie-/arbetsstället skall 
uppmärksammas och hanteras snabbt, följas upp och dokumenteras med respekt för de 
inblandades integritet. 
 
Övergripande mål 
Luleå tekniska universitets övergripande mål är att motverka diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande särbehandling och på olika sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.  
 
För att nå detta mål ska:  
 
• LTUs arbete för lika rättigheter och möjligheter ske systematiskt och målinriktat 

samt vara väl förankrat hos både medarbetare och studenter och utgöra en naturlig 
del i den dagliga verksamheten. 

• rutiner för hantering av diskriminerings- och trakasseriärenden finnas upprättade. 
 

• handlingsplaner för att främja lika rättigheter och möjligheter upprättas och följs 
upp inom ramen för den interna styrmodellen. 
 

• aspekter om lika rättigheter och möjligheter alltid beaktas vid beslut och 
framtagning av olika styrdokument inom LTU. 
 

• både medarbetare och studenter vid LTU ha kunskap om vart den enskilde vänder 
sig vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling för stöd, 
rådgivning eller anmälan.  

 
Ansvarsområden 

Alla har ett personligt ansvar för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande särbehandling och för att stödja personer som känner sig utsatta.  
 

• Rektor har ett övergripande ansvar för att lagar och förordningar följs på olika 
nivåer och att det bedrivs ett målinriktat arbete med lika rättigheter och 
möjligheter.  

• Varje chef har ansvar för att bevaka och se till att intentionerna med arbetet för 
lika rättigheter och möjligheter verkställs samt att genomföra de åtgärder som 
arbetats fram.  

• Studenten/medarbetaren har ett eget ansvar för att skaffa sig/ha kunskap om 
LTUs vision och värderingar som rör lika rättigheter och möjligheter samt att 
vara aktiv i LTUs arbete med dessa frågor.  
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Bilaga 1 
Definitioner 
 
Med diskriminering avses direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera (SFS 2008:567) 
 

• Med direkt diskriminering avses 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.  

• Med indirekt diskriminering avses 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 funktionshinder, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 
att uppnå syftet.  

• Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker någons 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

• Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell 
natur som kränker någons värdighet. 

• Med instruktioner att diskriminera avses order eller 
instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1-4 och som 
lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar 
ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 
uppdrag. 
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