
Förklaring - olika former av diskriminering
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.

Likabehandlingsplan
en kortversion

Kön
Om du har blivit diskriminerad av skäl som 
har samband med kön kan du anmäla detta. 
Förbudet mot könsdiskriminering omfattar 
också personer som avser att ändra eller har 
ändrat sin könstillhörighet.

Könsidentitet eller könsuttryck
I diskrimineringslagen står att diskriminering 
som har samband med könsöverskridande iden-
titet eller uttryck är förbjuden. Med det menas 
personer med en könsidentitet eller ett köns-
uttryck som hela tiden eller periodvis skiljer 
sig från könsnormen, exempelvis transvestiter 
eller intersexuella. 
Diskrimineringsombudsmannen har valt att 
använda sig av begreppen könsidentitet eller 
könsuttryck. Alla människor har könsidentitet 
och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med 
könsidentitet eller könsuttryck menar Diskri-
mineringsombudsmannen en persons identitet 
eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, 
beteende eller annat liknande förhållande med 
avseende på kön.

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen 
en individs nationella och etniska ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla 
människor har en eller flera etniska tillhörig-
heter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk 
diskriminering – samer, romer, personer med 
svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörig-
het och så vidare. Den etniska tillhörigheten 
bygger på självidentifikation. Det är alltså 
individen själv som definierar sin eller sina 
etniska tillhörigheter. 

Religion eller annan trosuppfattning
Alla som har en religion eller en annan 
trosuppfattning omfattas av skyddet mot 

diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, 
buddister och ateister.

Funktionsnedsättning
I diskrimineringslagen står att diskriminering 
som har samband med funktionshinder är för-
bjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga 
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en människas funktionsför-
måga. De kan bero på skador eller sjukdomar, 
som fanns vid födseln, har uppstått senare 
eller förväntas uppstå.
Diskrimineringsombudsmannen har valt att 
använda sig av begreppet funktionsnedsättning. 
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning 
av fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga. Det är alltså något som en person 
har, inte något som en person är. Diskrimi-
neringsombudsmannen anser att ett funk-
tionshinder snarare är något som uppstår i en 
miljö som ställer upp hinder för personer med 
funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning kan märkas mer eller 
mindre i olika situationer som till exem-
pel allergier, dyslexi, hörsel och synskador 
med mera. Graden av funktionsnedsättning 
har ingen betydelse för lagens skydd mot 
diskriminering. Du är alltså även skyddad av 
lagen även om du har en mindre omfattande 
funktionsnedsättning.

Sexuell läggning
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella 
kan anmäla diskriminering som har samband 
med sexuell läggning.

Ålder
Med ålder menas enligt diskrimineringslagen 
uppnådd levnadslängd. Alla människor, oav-
sett ålder, kan anmäla diskriminering som har 
samband med ålder.



Är det viktigt att behand-
la varandra lika?
> En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till 
likabehandling. Alla studerande ska ha samma rättig-
heter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning.

 
> Det är allas skyldighet att reagera mot kränkande 
beteenden och mot andra uttryck som kan upplevas 
som stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och 
ingripa om vi ser att någon blir utsatt.

Så här ska det vara i 
Umevux verksamhet:
> På Umevux ska alla känna sig välkomna, trygga och 
respekterade.

> Här är fritt från diskriminering, trakasserier och an-
nan kränkande behandling.

> Ett respektfullt förhållningssätt råder och skapar 
goda förutsättningar för lärande.

> Utifrån lagens intentioner förebygger och agerar 
verksamheten i frågor som gäller destruktiva attityder, 
normer, värderingar och handlingar.

> Personalen har kompetens inom området och 
skolledningen arbetar med att involvera personalen i 
likabehandlingsfrågor.

> Personal och elever agerar i enlighet med likabe-
handlingsplanen.

Vad gör jag om det trots 
allt händer på skolan?
Detta är de steg vi följer:
1. Du som elev vänder dig till skolans personal för 
att berätta om egna eller andras upplevelser av diskri-
minering, trakasserier eller kränkande behandling på 
skolan.
2. Den personal som tar emot din information skri-
ver ner och vidarebefordrar till rektor.
3. Samtal sker med berörda och åtgärdsplan upprät-
tas om så beslutas. 
4. Uppföljning sker alltid med inblandade. 
5. Om problemet kvarstår, trots upprepad uppfölj-
ning, förs ärendet vidare till förvaltningsledningen för 
ytterligare stödåtgärder.

> Handläggningen ska ske skyndsamt och skol-
ledningen ansvarar för arbetet. Ytterst ansvarig för 
likabehandlingsarbetet är rektor.

Kom ihåg att:
> Likabehandlingsplanen gäller för händelser inom 
vår verksamhet.
> Vid misstanke om brott ska det göras en anmälan 
till polisen.
> Du har möjlighet att lämna anonyma uppgifter i 
kuratorns brevlåda.

Vi hoppas att det aldrig hän-
der – men om det händer - 
så finns vi här för varandra!

1. 
Du vänder  dig till 
skolans personal

2. 
Informationen skrivs ned

3. 
Samtal och eventuell

åtgärdsplan

4. 
Uppföljning med 

inblandade

5. 
Ärendet vidare om 
problemet kvarstår


