
Diskriminering, trakasserier  
och kränkande särbehandling

Discrimination, harassment  
and victimisation



Inledning 
Samspelet mellan individer med olika bakgrund gör mångfalden 
till en kvalitetsfaktor. Blekinge Tekniska Högskola ska vara en 
multikulturell organisation där medarbetarnas och studenternas 
erfarenheter, perspektiv och kunskaper beaktas och används för  
att utveckla verksamheten.

Alla möten mellan anställda och studenter liksom alla kontakter med 
omvärlden ska präglas av respekt. Det är varje individs ansvar. I vår 
arbetsmiljöpolicy framgår att vi har nolltolerans mot diskriminering, 
kränkande särbehandling, hot och våld, trakasserier och sexuella 
trakasserier.

Syftet med detta dokument är att:

• Informera om vad diskriminering, trakasserier och kränkande  
 särbehandling är.

• Ge stöd om en situation uppstår där någon känner sig utsatt  
 för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Introduction 
The interplay between individuals with different backgrounds makes 
diversity into a quality factor. Blekinge Institute of Technology is to 
be a multicultural organisation in which the experiences, perspectives 
and knowledge of students and staff are respected and used to 
develop the organisation.

All meetings between employees and students, as well as all contact 
with wider society, are to be characterised by respect. It is the 
responsibility of each individual. Our work environment policy states 
that we have zero tolerance for discrimination, abusive discrimination, 
threats and violence, harassment and sexual harassment.

The aim of this document is to:

• Provide information as to what constitutes discrimination,   
 harassment and victimisation.

• Provide support and guidance in cases of perceived discrimination,  
 harassment or victimisation.

Information in English starts on page 8
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De sju diskrimineringsgrunderna

Kön  |  Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet  |  Funktionsnedsättning  |  Ålder
Sexuell läggning  |  Religion eller annan trosuppfattning

Det är förbjudet att utsätta någon som har anmält diskriminering 
för repressalier. Det är också förbjudet att straffa någon för att 
hen har medverkat i en utredning om diskriminering.

Diskriminering är när en enskild person behandlas annorlunda än 
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i 
en jämförbar situation och som har samband med de lagstadgade 
diskrimineringsgrunderna.

Direkt diskriminering:
Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon  
annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i jämförbar 
situation.

Indirekt diskriminering:
När någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse,  
ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna personer på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning.

Strukturell diskriminering:
Att vissa regler, normer, rutiner, förhållningssätt och beteende 
som förekommer i organisationer och andra samhällsstrukturer 
systematiskt diskriminerar vissa grupper.

Källa: www.do.se (Diskrimineringslagen 2008:567)

Trakasserier:
Att uppträda på ett sätt som kränker en persons värdighet och som 
har samband med de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Till 
skillnad från kränkande särbehandling kan trakasserier begränsas 
till en enstaka händelse.

Sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön: 
Uppträdande grundat på kön eller av sexuell natur som kränker 
personens värdighet. 

Bristande tillgänglighet:
Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
tillgänglighetsåtgärder inte har vidtagits för att personen ska komma 
i jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Kränkande särbehandling:
Begreppet kränkande särbehandling används i arbetsmiljölagstiftningen. 
Det innebär återkommande klandervärda eller negativt präglade 
handlingar som riktas mot enskilda personer och som kan leda till att 
personen ställs utanför gemenskapen. Till begreppet hör bland annat 
de företeelser som även kallas för mobbning, psykisk våld, social 
utstötning och trakasserier. Källa: www.av.se (Arbetsmiljölagen 1977:1160)

4 5



Exempel på diskriminering, trakasserier  
och kränkande särbehandling
• Någon behandlar dig annorlunda på grund av exempelvis kön.

• Någon kallar dig för nedsättande ord som har att göra med   
 diskrimineringsgrunderna.

• Någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk,  
 homofob eller sexistisk innebörd eller budskap.

• Någon nedvärderar dig för att du har en funktionsnedsättning.

• Någon utsätter dig för ovälkomna närmanden eller sexuella   
 anspelningar.

• Någon skriver nedvärderande om dig på sociala medier,  
 i relation till studie- och arbetsmiljö.

• Någon förlöjligar eller osynliggör dig systematiskt. 

För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsskiljaktigheter, 
konflikter och problem i samarbetsrelationer vanligtvis bör ses som 
normala företeelser och löses förslagsvis med samtal och respekt för 
andras rätt till sin uppfattning.

Råd till berörda
Om du känner dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande särbehandlingar har du alltid rätt att få råd, stöd och 
vägledning. Du avgör själv vilket stöd du vill ha och av vem. 
Vänd dig till någon som du har förtroende för.

Vem jag vänder mig till
Är du anställd på BTH, vänder du dig till närmaste chef. Känner du 
att du inte vill vända dig till chefen, ta kontakt med HR-avdelningen, 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), antidiskrimineringsbyråer eller 
trans-, kvinno- och mansjourer. Läs mer på Inside. Här kan du även 
göra en anmälan.

Är du student på BTH, vänd dig till Studentkåren, en lärare eller 
programansvarig. Känner du att du inte vill vända dig hit, ta 
kontakt med Samtalsstöd (som har tystnadsplikt), Diskriminerings- 
ombudsmannen (DO), antidiskrimineringsbyråer eller trans-, kvinno- 
och mansjourer, eller någon annan du har förtroende för. Läs mer 
på Studentportalen. Här kan du även göra en anmälan.

Skyldighet att utreda
Om ansvarig person får kännedom om att någon känner sig utsatt 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling har den 
personen skyldighet att utreda ärendet.

Uppföljning och sista åtgärd
Uppföljning ska ske tills problemet är löst. Om problemet inte 
upphör och om personen är anställd av BTH går ärendet vidare 
till personalansvarsnämnden. Gäller ärendet en student går det till 
disciplinnämnden. 

Personalansvarsnämnden kan besluta om varning, löneavdrag eller 
skiljande från anställning för den som trakasserat. 

Disciplinnämnden kan besluta om disciplinära påföljder enligt 10 
kap högskoleförordningen. Studenten kan varnas eller stängas av 
upp till sex månader. En student som blir avstängd får inte delta 
i undervisningen, prov eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid högskolan under avstängningen.

6 7



The seven grounds for discrimination

Gender  |  Transgender identity or expression
Ethnicity  |  Disability  |  Sexual orientation
Religion or other belief  |  Age

Discrimination is when an individual is disadvantaged by being 
treated less favourably than someone else is treated, has been 
treated or would have been treated in a comparable situation, if 
this disadvantaging is associated with the statutory grounds for 
discrimination.

Direct discrimination:
When an individual is disadvantaged by being treated less favourably 
than someone else is treated, has been treated or would have been 
treated in a comparable situation.

Indirect discrimination:
That someone is disadvantaged by the application of a provision, a 
criterion or a procedure that appears neutral but that may put people of 
a certain gender, a certain transgender identity or expression, a certain 
ethnicity, a certain disability, a certain sexual orientation, a certain 
religion or other belief, or a certain age at a particular disadvantage.

Structural discrimination:
When certain rules, norms, procedures, approaches and behaviours 
that occur in organisations and other social structures systematically 
discriminate against certain groups.

Source: www.do.se (Diskrimineringslagen 2008:567)

Harassment:
Conduct that violates a person’s dignity and that is associated with 
one of the statutory grounds for discrimination. Unlike victimisation, 
harassment can be limited to an isolated event.

Sexual harassment and victimisation on  
the grounds of gender:
Unwelcome behaviour based on gender or of a sexual nature which 
violates a person’s dignity. 

Inadequate accessibility:
That a person with disability is disadvantaged through a failure to 
take measures for accessibility to enable the person to come into a 
situation comparable with that of persons without this disability. 

Victimisation:
The term victimisation is used in work environment legislation. It 
refers to recurrent reprehensible or negatively charged actions aimed 
at an individual employee and which can lead to the employee 
becoming excluded from the workplace community. The concept of 
victimisation includes the phenomena referred to as adult bullying, 
psychological violence, social exclusion and harassment. 
Source: www.av.se (The Work Environment Act 1977:1160)

It is prohibited to subject a person who has reported discrimination  
to reprisals. It is also prohibited to punish someone for taking part 
in an investigation into a case of possible discrimination.
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Examples of discrimination, harassment  
and abusive discrimination
• Someone treats you differently because of, for example, gender.

• Someone calls you a derogatory term related to the statutory  
 grounds for discrimination.

• Someone puts up images, signs or symbols with racist,   
 homophobic or sexist connotations or content.

• Someone disparages you for having a disability

• Someone subjects you to unwelcome advances or sexual   
 innuendo.

• Someone writes disparaging comments about you on social  
 media, in relation to study and work environment.

• Someone systematically ridicules or ignores a student or an  
 employee within BTH.

For the sake of clarity, it should be said that temporary differences in 
opinion, conflicts and problems in cooperative relationships should 
usually be considered normal phenomena and solved through 
discussion and respect for the right of others to their own views.

To whom it may concern
If you feel that you have been subjected to  discrimination, 
victimisation or harassment, you are entitled to advice, support and 
guidance. You have the right to choose the type of support you want 
and from whom. Turn to someone you trust.

Whom to contact
If you are employed at BTH, inform your line manager. If you do not 
wish to turn to this person, contact the Human Resources Office, 
the Equality Ombudsman (DO), an anti-discrimination agency or an 
appropriate crisis centre. For more information visit Inside.

If you are a student at BTH, inform the Student Union, one of your 
teachers or your programme manager. If you do not wish to turn 
here, contact the Student Health Service (confidential conversation), 
your study counsellor, the Equality Ombudsman (DO), an anti-
discrimination agency or an appropriate crisis centre. For more 
information visit the Student Portal.

Obligation to investigate
If the manager receives information that someone feels exposed to 
discrimination, harassment or victimisation, that person has an 
obligation to investigate the case.

Follow-up and final measure
Follow-up is to be done until the problem is solved. If the problem 
does not cease and the person concerned is an employee of BTH, the 
case is passed on to the staff disciplinary board. If the case concerns 
a student, it is passed on to the disciplinary board, provided that the 
matter falls under the Discrimination Act. 

The staff disciplinary board can decide on a caution, a salary 
reduction or dismissal.

The disciplinary board can decide on disciplinary measures in 
accordance with Chapter 10 of the Higher Education Ordinance. 
The student can be cautioned or suspended for up to six months. 
A student who has been suspended is not permittedto take part in 
teaching, exams or other activitieswithin the framework of education 
at the BTH during the suspension period.
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Syftet med detta dokument är att informera om vad diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling är samt ge stöd om en 
situation uppstår där någon känner sig utsatt. Mer information hittar 
du på www.do.se, www.av.se samt på Studentportalen (student) 
eller Inside (personal).


