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1.  Inledning och Syfte 
 

Denna policy syftar till att beskriva Umeå Medicinska Studentkårs målsättning gällande 
likabehandling inom den egna organisationen. Den dikterar vad Umeå Medicinska 
Studentkår skall arbeta för. Likaså inkluderas i den andra delen en handlingsplan vilken 
dikterar hur dessa målområden skall uppnås och kontinuerligt underhållas. 
 
Nedan syftar studentkåren på Umeå Medicinska Studentkår. 
 
Ordlista 
 
Direkt diskriminering 
 
 
 
 
Indirekt diskriminering 
 
 
 
 
Bristande tillgänglighet 

att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Särbehandling genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 
som kan komma att särskilt missgynna personer och har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Missgynnande av en person med en funktionsnedsättning 
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits 
för att den personen ska komma i en skäligen jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 

Diskrimineringsgrunder  De olika grunder som diskrimineringslagen förbjuder 
diskriminering mot: 
- Kön 
- Könsidentitet eller könsuttryck 
- Etnisk tillhörighet 
- Religion eller annan trosuppfattning 
- Funktionsnedsättning 
- Sexuell läggning 
- Ålder 

Härskartekniker Tekniker vilka genom en grupp eller en individ bibehåller sin 
position i en synlig eller osynlig hierarki gentemot andra 
grupper eller individer. Inkluderar: 
- Osynliggörande 
- Förlöjligande 
- Undanhållande av information 
- Dubbelbestraffning 
- Påförande av skuld och skam 
- Objektifiering 
- Våld eller hot om våld 
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2.  Likabehandling inom Umeå Medicinska Studentkår 

 
Denna policy gäller Umeå Medicinska Studentkår och alla dess studieråd, anställda, 
förtroendevalda, ekonomiska resultatenheter och studiesociala verksamheter. Likaså gäller 
denna policy för alla evenemang som genomförs av Umeå Medicinska Studentkår (inklusive 
sammanträden), evenemang som genomförs med ekonomiskt stöd från Umeå Medicinska 
Studentkår eller i Umeå Medicinska Studentkårs lokaler inklusive lokaler som drivs i Umeå 
Medicinska Studentkårs namn. 
 
Umeå Medicinska Studentkår anser att alla människor är lika mycket värda och förtjänar 
samma möjligheter och rättigheter. Studentkåren skall verka för att detta genomsyrar hela 
organisationen. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall motverka diskriminering och trakasserier i alla dess 
former för samtliga diskrimineringsgrunder (se ordlistan) såsom definieras av 
Diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Samtliga individer som deltar vid ett evenemang i av Umeå Medicinska Studentkår hyrda/ägda 
lokaler eller ett evenemang som erhåller ekonomiskt stöd av Umeå Medicinska Studentkår 
skall aktivt motverka alla former av diskriminering. Detta inkluderar men är inte begränsat 
till tal, framträdanden, sånger, lekar och tävlingar. Ansvariga för evenemanget skall delges 
denna policy innan evenemanget. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall premiera aktiviter som främjar likabehandling. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall premiera mångfald och låta detta påverka 
studentkårens arbete och sammansättning. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall i samtliga styr- och arbetsdokument nyttja 
könsneutralt personligt pronomen där nyttjandet av individens kön inte är relevant. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall aktivt motverka tekniker som används för att 
vidmakthålla ett socialt överläge (så kallade härskartekniker, se ordlistan). 
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3.  Handlingsplan 

Nedan presenteras en handlingsplan som anbefaller ett arbetssätt för att genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av denna policy. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall en gång per verksamhetsår undersöka och 
dokumentera hur anställda, förtroendevalda, kvällschefer, ledare av studiesociala 
verksamheter och övriga engagerade i Umeå Medicinska Studentkår upplever 
diskriminering och likabehandling inom studentkåren. För denna undersökning 
ansvarar kårstyrelsen. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall en gång per verksamhetsår anordna en aktivitet med 
syfte att främja innehållet i hela eller delar av denna policy. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall etablera och kontinuerligt se över en rutin för hur 
diskriminering inom den egna organisationen skall förebyggas, hanteras och 
rapporteras. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall varje verksamhetsår utse minst en individ som tjänar 
som ombud för likabehandlingsfrågor och ansvarar för genomförande av rutinen i 
samband med interna diskrimineringsärenden enligt bilaga 1. Individen får inte vara 
medlem av kårstyrelsen. Individen skall utses av kårfullmäktige vid dessas första 
sammanträde för verksamhetsåret. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall i samband med utbildning av ansvariga för 
mottagningar utbilda dessa kring innehållet i denna policy tillika ge de ansvariga 
verktyg för att motverka diskriminering under mottagningarna så som presenteras i 
denna policy. 
 
Umeå Medicinska Studentkår skall i samband med internutbildning informera om 
innehållet i denna policy. 
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Bilaga 1 
 
Inledning 
Umeå Medicinska Studentkår utser varje verksamhetsår minst en person som tjänar som ombud för 
likabehandlingsfrågor. Ombudets huvuduppgift är att handlägga interna diskrimineringsärenden. I 
uppdraget ingår även att sammanställa inkomna ärenden för att ge möjlighet till en översyn samt 
underlätta kårens diskrimineringsförebyggande arbete. Syftet med den här bilagan är att etablera en 
rutin för hur detta ska gå till. 
 
Handläggningsordning vid interna diskrimineringsärenden 
Vid handläggning av interna diskrimineringsärenden ska ombudet sträva efter att vidhålla ett 
diplomatiskt förhållningssätt och beakta samtliga sidor i ärendefrågan. Det är viktigt att bevara 
anonymiteten så långt det är möjligt, detta är särskilt viktigt vid sammanställning och 
dokumentering. Utredningsarbetet förutsätter frivilligt deltagande från berörda personer. Ombudet 
förfogar således inte över några tvångsåtgärder för utredningens genomförande. Ombudet kan själv 
besluta att inleda en utredning (utan föreliggande anmälan) om denne finner det motiverat.  
 
Handläggningen av interna diskrimineringsärenden utgår från nedanstående rutiner: 
 
- Ett ärende inkommer till kårens ombud via mejl (likabehandling@medicinska.se) eller via 
kontaktformuläret på www.mediciniska.se. 
 
- Kontakt tas med anmälande part för att få en närmare beskrivning av ärendet och för att utröna 
dennes agenda. Ombudet informerar vid behov om kårens gällande stadgar, policys och regelverk. 
Den anmälande parten bör tidigt i kontakten informeras om att ärendet kommer hanteras anonymt. 
Den anmälande partens inställning till att kunna bli identifierad ska undersökas innan kontakt 
upprättas med eventuell motpart. Detta för att bevara den anmälande partens anonymitet, då 
upprättande av kontakt med den anmälde kan innebära att den anmälande parten blir identifierad. 
 
- Ett arbete med att söka en lösning mellan parterna påbörjas. Syftet är att utreda händelsen ur ett 
likabehandlingperspektiv. I samband med att ärendet anses avslutat bör ombudet kontakta den 
anmälande parten för ett uppföljande samtal.  
 
- Efter avslutat ärende dokumenteras händelsen i kårens interna likabehandlingsdiarie. Endast 
ombudet har tillgång till diariet. 
  
Dokumentation och rapportering 
En skriftlig sammanställning av inkomna ärenden och avslutade utredningar ska årligen presenteras 
för kårfullmäktige av ombudet. Detta för att kårfullmäktige ska hålla sig informerade samt vidta 
eventuella åtgärder och därmed säkra likabehandlingspolicyns efterlevnad. 
 
Ombudet har inga befogenheter att dela ut diciplinära åtgärder. En utredning i sig kan dock ge 
underlag för andra former av åtgärder, t ex med avseende på hur kåren ska informera om 
likabehandlingspolicyn eller vilket innehåll handlingsplanen för likabehandling skall ha. Umeå 
Medicinska Studentkår har ett ansvar att agera så att pågående diskriminering inom organisationen 
omedelbart upphör. 
 
 
 


