
Vad säger lagen?

Vad är Trakasserier?

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, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.


Vad är Sexuella Trakasserier?

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. Förutom kommentarer och 
ord kan det vara att någon till exempel tafsar 
eller kastar närgångna blickar. Det kan också 
handla om ovälkomna komplimanger, 
inbjudningar och anspelningar.


Vad är en Kränkning?

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid 
eller ära. Kränkning är en egen form av 
skada, det vill säga varken personskada eller 
ekonomisk skada. För att kränkning ska 
anses uppstå krävs att det är en attack mot 
någons integritet.  

Här finns ett urval och en kort beskrivning kring 
upproren för #metoo. Läs gärna mer på 
respektive hashtag. 


#akademiuppropet: 2 400 kvinnliga 
akademiker har skrivit på ett upprop mot 
sexuella trakasserier och rena övergrepp inom 
universitetsvärlden.


#ickegodkänt: 3 853 av Sveriges kvinnliga 
lärare ansluter vittnar om övergrepp och 
trakasserier som de har utsatts för.


#sistaspikenikistan: 4 627 kvinnor i 
byggbranschen har skrivit under uppropet om 
trakasserier och sexistisk jargong.

 

#närmusikentystnar: 1 993 kvinnor i den 
svenska musikbranschen går samman och 
vittnar om sexuella övergrepp och våldtäkter.

 

#medvilkenrätt: 4 445 kvinnliga jurister 
publicerar vittnesmål om övergrepp och 
diskriminering inom rättsväsendet.

 

#räckupphanden: Gruppen med över 8 000 
gymnasieelever vittnar om och protesterar mot 
trakasserier och övergrepp.

 

#utantystnadsplikt: 10 400 läkare och 
läkarstudenter slår larm om trakasserier.


#tystnadtagning: 703 kvinnliga skådespelare 
berättar om övergrepp inom film- och 
teatervärlden.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller på universitetet vilket 
alltså betyder att studenter och anställda har 
rättigheter och skyldigheter som innefattas av 
den här lagen. Lagens ändamål är att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagen utsätts för ohälsa eller olycksfall. 


Civilkurage

Ta ansvar för dina egna handlingar och se till 
att behandla dina medmänniskor på ett 
respektfullt sätt. Glöm dock inte att ingripa 
när du bevittnar andra som utsätts av någon 
form av olämpligt beteende. Det kan vara 
svårt att veta när det är läge att agera, försök 
då att känna efter. Hade du själv velat att 
någon ingrep om du blev utsatt för samma 
situation? Vänta inte på att någon annan ska 
agera, risken är stor att alla blir passiva. Dina 
handlingar kan göra skillnad!
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"Domaren ville ha oralsex i gengäld”. 
#medvilkenrätt 

”På avslutningsfesten bjuder rektorn upp mig, 
sticker in sin hand i glipan mellan kjol och blus 
på ryggen och viskar: - Du som är så snygg 
och sexig kan gå hur långt som helst. Jag vill 
gärna sponsra din karriär men då måste vi 
känna varandra närmare först.” #ickegodkänt


”En projektledare sa till mig: min fru är bortrest 
så nu ska jag hem och runka, fantisera om dig.” 
#sistaspikenikistan


”Jag visste inte om jag skulle dö- sen våldtog 
han mig.” #akademiuppropet 


”Min chef tryckte ner mitt ansikte i hans skrev 
när jag inte tyckte det var okej att jag fick 
mindre betalt än den killen som jag var tvungen 
att lära upp att bli min chef.” 
#närmusikentystnar 

”Jag lyfte hur män kommenterade och tog på 
mig hos HR. Det slutade med att jag blev 
uppsagd.” #sistaspikenikistan 

”Att bli våldtagen en gång gjorde det lättare att 
bli våldtagen igen. Jag stängde ner instinktivt. 
Min kropp kom ihåg, så jag skyddade mig själv. 
Jag försvann”. #metoo


Vem har ansvar?

Rektorn vid Lunds universitet har ansvaret för 
arbetsmiljön. Det för Campus Helsingborg har 
alltså rektorn Annika Olsson, tillsammans med 
prefekterna för institutionerna. Därutöver har alla 
anställda och studenter vid Lunds universitet ett 
ansvar att medverka till en god arbetsmiljö fri från 
trakasserier för både studenter och anställda.


Vart kan du vända dig?

Om du blivit utsatt finns det flera personer du kan 
kontakta. Ett första steg kan vara att tala med 
någon du har förtroende för. Kanske ett 
kursombud, din prefekt, studentkår eller en 
kurator. Även studenthälsan och 
studentprästerna finns tillgängliga för dig. 


Kontaktpersoner 
Studenthälsan 
Carina Yourstone, 046-222 43 97


Studentprästen på Campus Hbg 
Jessica G Nordqvist, 042-18 90 45


Prefekt för ISM 
Anette Svingstedt, 042-35 66 30


Prefekt för ISK 
James Pamment, 042-35 63 82
Prefekt för SOCH 
Staffan Blomberg, 046-222 31 62

Prefekt för KULTUR 
Monica Libell, 046-222 09 48


CAMPUS MOT 
TRAKASSERIER


