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Händelserapport 

Som lärosäte har LTH en skyldighet att arbeta förebyggande med frågor som ligger inom ramen 
för diskriminering, trakasserier och kränkningar. Studiesociala rådet vid LTH arbetar förebyggande 
med studenters psykosociala studie- och arbetsmiljö. Det anmäls varje år ett antal incidenter på 
LTH men vi vet att det förekommer ett mörkertal.

Rapporteringen är anonym. Du som varit utsatt för en händelse väljer själv hur mycket 
information du vill fylla i nedan - ju mer information vi får, desto bättre förutsättningar får vi för 
vårt förebyggande arbete. Fyll gärna i rapporten tillsammans med en anställd vid LTH som du 
anförtror dig till (till exempel en kurator eller studie- och karriärvägledare). Rapporten lämnas 
sedan till samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor som förvarar dessa i en pärm i ett 
låst utrymme. Uppgifterna kommer att behandlas med största omsorg och inte spridas till andra.

På sida 3 finns information om de sju diskrimineringsgrunderna och kontaktuppgifter till 
samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor , kuratorer och studie- och karriärvägledare 
vid Studentservice.

Beskriv vad som hände:

Studiesociala rådet 

2021-09-27
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Beskriv vart händelsen inträffade (till exempel datorsal, ute på campus, i sociala medier, via sms):

Beskriv när det hände (datum, tid på dagen):

I vilket sammanhang hände det?

Vilket utbildningsprogram studerar du på?

Något annat att tillägga?

Under akademiska mottagnings- och/eller nollningsaktiviteter 

Under schemalagd tid, till exempel vid föreläsning, övning med mera

Efter schemalagd tid, till exempel vid projektarbete, grupparbete med mera 

Vid annat tillfälle (fyll i nedan):
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Diskrimineringsgrunder

Kön – begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering om-
fattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck – avser 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 än det som re-
gistrerats för hen vid födseln. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda köns-
bild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, 
kroppsspråk, smink eller frisyr. 

Etnisk tillhörighet – menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för 
etnisk diskriminering.

Religion eller annan trosuppfattning – avser religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, ju-
dendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin 
grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. 
Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion om-
fattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Funktionsnedsättning – menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, 
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsför-
måga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. 

Sexuell läggning – lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell 
läggning.

Ålder – innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot 
diskriminering.

Kontakt

Samordnare för studenters arbetsmiljö och lika villkor
Ida Jackson, ida.jackson@lth.lu.se, 046-222 71 24 

Kuratorer vid Studentservice, LTH
Kontaktuppgifter till LTH:s kuratorer (Studentwebben LTH)
(Information under Kontakt > Kuratorer, på www.student.lth.se)

Studie- och karriärvägledare vid Studentservice LTH
Kontaktuppgifter till LTH:s studie-och karriärvägledare (Studentwebben LTH)
(Information under Kontakt > Studie- och karriärvägledare, på www.student.lth.se)

Samtliga har tystnadsplikt och sitter i E-huset på våning 5.

http://www.student.lth.se/kontakt/kuratorer 
http://www.student.lth.se/kontakt/studie-och-karriaervaegledare
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