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1. Inledning 
 
Kristianstads Nation (Nationen) är en viktig mötesplats för våra medlemmar och övriga studenter vid Lunds 
universitet. Nationen främjar jämlikhet och likabehandling och accepterar inte diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Alla ska känna sig trygga och välkomna i Nationen.  
 
Nationens likabehandlingsplan utgår i tillämpbara delar från Diskrimineringslagen (2008:567).  

2. Definitioner  
Begrepp som används av Nationen inom likabehandlingsområdet.  
 
2.1 Likabehandling  
Likabehandling innebär inte att alla människor ska behandlas likadant. Likabehandling innebär att alla 
människor ska ges lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter att ta del av Nationens verksamhet. 
Människor har olika utgångsläge och behov. Den enskilda individen är unik och inte en representant för en 
grupp. 
 
2.2 Diskriminering  
I Diskrimineringslagen (2008:567) nämns sju diskrimineringsgrunder. Dessa är;  

● kön: att någon är man eller kvinna eller avser att ändra eller har ändrat sitt kön,  
● könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,  
● etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande,  
● religion eller annan trosuppfattning,  
● funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått 
därefter eller kan förväntas uppstå,  

● sexuell läggning, samt  
● ålder: uppnådd levnadslängd.  

 
Förutom dessa kan det i Nationens verksamhet vara viktigt att tänka på;  

● position/erfarenhet inom nationen: tidigare och nuvarande nationsengagemang,  
● Inställning till alkohol, tillfälligt eller långvarigt beslut att inte dricka alkohol, 
● hemort: varifrån en person kommer,  
● språk: icke-svensktalande,  
● utseende och  
● utbildning: vad personen studerar eller har studerat.  

 
Om någon på grund av ovanstående grunder missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon annan 
behandlas eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation sker direkt diskriminering.  
En bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som missgynnar någon på ovanstående grunder, och där 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet inte har ett berättigat syfte innebär indirekt diskriminering.    



Om en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har 
vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med 
hänsyn till de; 

- ekonomiska och praktiska förutsättningarna,  
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
- verksamhetsutövaren och den enskilde, samt  
- andra omständigheter av betydelse  

 
 kan det anses råda bristande tillgänglighet.  
 
2.2.1. Exempel på diskriminering  

● Servera alkohol vid en tillställning och inte erbjuda jämförbara, alkoholfria alternativ  
● Inte tillgängliggöra Nationens lokaler för personer med funktionsnedsättning 
● Inte respektera varje individs val av högtidsklädsel i samband med Nationens bal 
● Att endast prata svenska, trots att alla inte förstår språket  

 
2.3 Trakasserier  
Med trakasserier menas all form av beteende som kan upplevas som hot, kränkning, förolämpning eller illa 
behandling. Trakasserier kan ske på, men behöver ej begränsas till, samma grunder som diskriminering. Med 
sexuella trakasserier menas ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  
 
Det är aldrig en persons fel om denna utsätts för eller upplever trakasserier. Det är alltid personen som anser 
sig vara utsatt som avgör vad som är kränkande. Detta innebär dock inte alltid att förekomsten av en 
kränkning utgör diskriminering eller trakasserier.  
 
2.3.1. Exempel på trakasserier  

● Att hetsa någon att dricka mer alkohol än de själva vill 
● Sånger som av medarbetare eller gäst vid nationen upplevs kränkande på t. ex. ovanstående grunder 
● Att måla ansiktet svart, så kallat Blackface  
● Att utsätta en person för fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen ifråga upplever 

som kränkande 
 
2.4 Repressalier 
Innebär att någon som påtalar, anmäler, vittnar eller deltar i en utredning om diskriminering blir sämre 
behandlad på grund av detta.  
 
2.4.1 Exempel på repressalier 

● En tjänsteman berättar för förman att hen sett trakasserier inom jobbarlaget. Tjänstemannen nekas i 
framtiden att jobba för förmannen.  

   



3. Mål och förebyggande arbete  
Nationens yttersta mål är att alla ska känna sig trygga och välkomna i nationen. Ingen ska uppleva 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller bli utsatt för repressalier inom nationens verksamhet. 
Därför arbetar nationen i enlighet med diskrimineringslagen med främjande åtgärder samt med 
informationsspridning. 
 
3.1 Informationsspridning 

● Likabehandlingsplanen ska finnas lättillgänglig för såväl medarbetare som gäster  
● I början av varje termin ska samtliga förmän informeras om likabehandlingsplanen  
● Alla förmän, quratel och seniorskollegiet ska vara införstådda med åtgärdsplanen vid incidenter  
● Alla som arbetar vid Nationen ska vara informerade om att Nationen kräver att de följer 

likabehandlingsplanen 
 
3.2 Främjande åtgärder 
Nationen arbetar aktivt med likabehandling genom att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp 
arbetsmiljön. Detta sker genom löpande samarbete mellan Seniors och Quratel. Samtliga sju 
diskrimineringsgrunder inkluderas i detta förebyggande och främjande arbete. Arbetet dokumenteras av 
seniors.  
 
Undersöka och analysera arbetsmiljön; 

- genom att seniors två gånger om året genomför undersökning som tar upp 
likabehandlingsarbetet och analyserar resultatet 

- Seniors undersöker och analyserar orsaker ifall en incident som går emot 
likabehandlingsplanen skulle ske 

- Minst en gång per år utvärderas likabehandlingsplanen och huru vidare den efterlevs  
- På utskottsmöten diskuteras likabehandling i syfte att förstärka vikten av likabehandling på 

nationen och förebygga risker för avvikelser från likabehandlingsplanen  
 

Åtgärda och följa upp 
- Quratelet implementerar med stöd av seniors åtgärder som visat sig vara nödvändiga efter 

undersökning och analys 
- Åtgärdsplanen följs vid eventuell incident 
- Alla åtgärder följs upp i nationens terminsundersökningar 

4. Åtgärdsplan vid incident 
Inom Nationen är diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier aldrig accepterat. Det är 
därför viktigt att i ett tidigt stadium agera om sådant sker och se till att åtgärder vidtas för att förhindra att en 
liknande situation uppstår.  
 
Ansvarig förman eller evenemangsansvarig;  

● ska på plats upplysa alla parter om att det aktuella beteendet inte accepteras på nationen, alternativt 
tillkalla överordnad som på plats eller snarast efter händelsen upplyser alla parter om att beteendet är 
oacceptabelt  

● Ska kontakta Quratelet eller Seniors för stöd och hjälp gällande för vidtagande av åtgärder  
 
   



Quratel 
● ska alltid informera seniors om alla incidenter så att det kan tas med i det aktiva 

åtgärdsarbetet   
 
I samband med incidenten kan förman/eventansvarig eller överordnad (med hjälp av entrévärd eller 
ordningsvakt om sådan finns) avvisa person från nationen. Quratelet ska då omedelbart informeras.  
 
Som vidare åtgärder kan Quratel och Seniors besluta om;  

● varning till den/de person(er) som gett upphov till situationen  
● stänga av person från dess uppdrag inklusive medföljande förmåner, vid upprepade varningar eller 

allvarliga incidenter  
● vid allvarliga incidenter göra en polisanmälan  

 
OBS! Den utsatte har alltid rätt att polisanmäla på eget initiativ  
 
Efter att en incident har rapporterats bör följande ske:   

● Konfidentiellt samtal med den som anser sig vara utsatt  
● Konfidentiellt samtal med den som anses ha trakasserat  
● Samtal med båda parter tillsammans, om det bedöms lämpligt  
● Översyn av stöd och hjälpåtgärder samt förebyggande åtgärder 

 
Quratel och seniors har ett gemensamt ansvar för att samtal genomförs 

5. Ansvar  
Alla inom Nationens verksamhet har ett ansvar för det löpande likabehandlingsarbetet och för att arbeta för 
att likabehandlingsplanen och dess aktiva och reaktiva åtgärder följs 
 
Seniorskollegiet är ansvarig för;  

● utformning och revidering av likabehandlingsplanen,  
● att likabehandlingsplanen finns tillgänglig för alla som tar del av Nationens verksamhet och  
● I samarbete med quratelet undersöka, analysera, åtgärda och följa upp likabehandlingsfrågorna i 

Nationens verksamhet 
 
Quratelet är ansvarig för;  

● att alla förmän är informerade om nationens likabehandlingsplan och  
● I samarbete med seniors undersöka, analysera, åtgärda och följa upp likabehandlingsfrågorna i 

Nationens verksamhet  
 
Förmännen är ansvariga för; 

● att läsa och ta till sig likabehandlingsplanen och  
● att integrera likabehandlingsarbetet i sin verksamhet gentemot medarbetare och gäster  

 
Varje enskild medarbetare är ansvarig för; 

● att följa Nationens likabehandlingsplan genom att aktivt motverka diskriminering och trakasserier i 
verksamheten  

   



6. Tips/råd  
Risken för diskriminering och trakasserier ökar om det finns en eller flera av följande företeelser:  

● Svårigheter att kunna påverka sin situation  
● För mycket stress eller för lite stimulans i arbetet  
● Maktmissbruk i någon form  
● Konkurrens eller avundsjuka som innebär överdriven bevakning av varandra 

 
Var uppmärksam på följande signaler, som skulle kunna vara tecken på förekomst av diskriminering och 
trakasserier:  

● Upprepade klagomål på en individ eller en arbetssituation  
● Någon verkar stå utanför gemenskapen  
● Någon sköter sitt uppdrag sämre  

 
Det är enbart den utsatta personen som kan avgöra om en situation varit kränkande eller om trakasserier 
skett. Personen ska dock kunna peka på vad som orsakat känslan av kränkning och/eller trakasserier. 
 
6.1. Råd till den som upplever sig utsatt  
Det är aldrig ditt fel att du utsatts för diskriminering eller trakasserier. Om du upplever eller har upplevt 
diskriminering eller trakasserier, ber vi dig att ta kontakt med nationen. För att kunna förbättra 
likabehandlingsarbetet görs en utredning av varje inrapporterad incident för att kunna förebygga vidare 
diskriminering eller trakassering.  
 
6.2. Råd till den som blir kontaktad  
Om du som kontaktas upplever att du saknar möjlighet att hjälpa till - försök ta hjälp av någon mer erfaren, 
det behöver inte nödvändigtvis vara någon inom Nationen. Förslag på lämpliga kontaktuppgifter finns 
nedan.  
 
Råd under samtalet  

● Vänta inte - börja på en gång - och utgå från den kränktes upplevelse  
● Samtala först med/lyssna på den som känner sig drabbad  
● Dokumentera huvuddragen i händelseförloppet  
● Ha en objektiv och problemlösande hållning  
● Förneka inte eller dölj ett problem som finns  
● Skuldbelägg och döm inte  
● Låt inte mångas ord bli lag eller rådande  
● Ta situationen på allvar och visa respekt så att den som känner sig kränkt är delaktig i 

åtgärdsprocessen  
 

   



6.3 Kontaktuppgifter  
Nationens expedition: 0707-20 80 18  
Qurator, Barbora Harmatová, q@krnation.se   
ProQurator Ekonomi, Simon Starbrant, pqe@krnation.se   
ProQurator Social, Jenny Olsson, pqs@krnation.se  
 
Seniors kontaktas på e-postadressen: seniors@krnation.se  
 
Det går även att kontakta LUS Studentombud på studentombudet@lus.lu.se eller www.studentombudet.se   
 
För stöd kan Studenthälsan kontaktas 046 - 222 43 77.  
 
Det går även att ta kontakt med Studentprästerna för stöd, de nås på 046-718735 
studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se  
 

7. Dokumenthantering 
● Dokumentet finns tillgängligt för alla på Nationens expedition och på nationens hemsida 
● En gång per termin uppdaterar seniors dokumentet med avseende på fakta och kontaktuppgifter 
● En gång per läsår, eller vid behov, utvärderar och reviderar seniors dokumentet i sin helhet 
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