
Diskriminering  
på arbetsplatsen

En guide för dig med förtroendeuppdrag
inom Lärarförbundets avdelningar
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Medlemsservice: 0770-33 03 03     Box 122 29, 102 26 Stockholm     lararforbundet.se



Diskriminering på arbetsplatsen 
– hur agerar medlemmar med förtroende -
 uppdrag inom Lärarförbundets avdelningar?
DISKRIMINERING
En facklig organisation har förstahandsrätten – 
och därmed förstahandsskyldigheten att företräda 
sina medlemmar i diskrimineringsärenden, som ju 
handlar om att en person blir orättvist behandlad. 
Sådana frågor innebär alltid att den förtroendeval-
das egna värderingar sätts på prov. (Från Etiska 
riktlinjer för medlemmar med förtroendeuppdrag 
– Fördjupningsmaterial).

Diskriminering innebär missgynnande, trakas-
serier, sexuella trakasserier eller instruktioner 
att diskriminera på någon av sju diskriminerings-
grunder. Det kan förklaras som att någon behand-
las sämre än någon annan utan saklig motivering. 

En medlem kommer till dig som medlem med 
förtroendeuppdrag och berättar att hen upplever sig 
diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats

I Sverige är det förbjudet  
enligt lag att diskriminera 
på dessa grunder:

› Kön
› Ålder
› Etnisk tillhörighet
› Funktionshinder
› Sexuell läggning
› Könsöverskridande identitet eller uttryck *
› Religion eller annan trosuppfattning

*Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man el-
ler genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för
att tillhöra ett annat kön.

Det här behöver du ta reda på under samtalet. 
Gör anteckningar.

Är du arbetstagare, arbetssökande, praktikant, 
inhyrd/inlånad, studerande eller föräldraledig?

Vad hände? 

Vilket datum hände det?

Vilket datum fick Lärarförbundet först reda på 
händelsen?  

Har du tidigare varit i kontakt med 
Lärarförbundet angående denna händelse? Ja/
Nej  Om ja – när?

Har du dokumenterat händelsen?

– Fanns det vittnen? Ja/Nej
– Finns det personer som kan stödja

berättelsen? Ja/Nej

Om du inte har dokumenterat – gå hem och 
skriv ner din berättelse med tidpunkter. Om det 
gäller något fortgående – fortsätt skriva.

Informera om vilka vägar ni kan gå efter detta 
första samtal.

Får Lärarförbundet kontakta arbetsgivaren? 
Ja/Nej

Får Lärarförbundet prata med regionkontoret?  
Ja/Nej

Stäm av att ni är överens om vad Lärarförbundet 
respektive medlemmen själv ska göra.
Vid trakasserier

Har du berättat för din närmsta chef att du 
upplever dig trakasserad? Ja/Nej

Har du informerat den som trakasserar att 
beteendet är oönskat?

Har du berättat för chefen att du upplever 
att trakasserierna är kopplade till någon av 
diskrimineringsgrunderna?
Ja/Nej

Är både du och den som trakasserar 
arbetstagare/praktikant/inhyrd/inlånad?
Ja/Nej

Har du ställt krav på åtgärd/utredning? 
Ja/Nej 

Är händelsen att betrakta som diskriminering 
eller trakasserier?

Om du misstänker att medlemmen har utsatts för 
diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen 
kan du kontrollera här om några av lagens 
kriterier är uppfyllda.

1. Medlemmen har blivit missgynnad, d.v.s. sämre
behandlad än övriga kollegor i en likartad
situation eller trakasserad. Ja/Nej

2. Det tycks finnas ett samband mellan någon
eller några av diskrimineringsgrunderna och
missgynnandet/trakasserierna. Ja/Nej

Tidsfristerna varierar beroende på händelsen. Fråga 
när missgynnandet/trakasserierna skedde. Det 
kan vara mycket korta tidsfrister i vissa fall, ibland 
två veckor, så notera datum och vänd dig sedan 
omedelbart till ditt regionkontor för vidare utredning,

TRAKASSERIER
Arbetsgivaren har ansvaret att utreda och åtgärda 
trakasserier på arbetsplatsen, enligt bl.a. Arbets-
miljölagen. En arbetsgivare som underlåter att ut-
reda eller åtgärda trakasserier på diskriminerande 
grund, även sexuella trakasserier, kan ytterst 
tvingas utge diskrimineringsersättning samt eko-
nomiskt skadestånd till den som har blivit utsatt. 

Arbetsgivarföreträdare är alla som har någon 
form av personalansvar. Trakasserier är ett 
beteende som är oönskat, vilket bedöms utifrån 
en subjektiv bedömning. Den utsatta bestämmer 
om beteendet etc. är oönskat och kränkande. Det 
gemensamma för trakasserier är att en person 
känner sig förolämpad, kränkt eller illa behandlad.

BEMÖTANDE
Som medlem med förtroendeuppdrag lyssnar du 
till medlemmens berättelse. Din roll är att hjälpa 
och stötta.

Du ska inte döma, bedöma eller värdera 
upplevelsen.

Som medlem med förtroendeuppdrag är din 
uppgift att lyssna. Tänk på att den som söker 
upp dig är känslomässigt berörd. Därefter tar du 
kontakt med regionkontoret, med medlemmens 
medgivande. Tänk på att tidsfristerna varierar.

Det är aldrig du som avgör om det är ett 
diskrimineringsärende. 

LATHUND FÖR DET FÖRSTA SAMTALET MED MEDLEMMEN:

Ombudet får kännedom om att en medlem upplever sig 
diskriminerad/trakasserad på diskriminerande grunder

Medlemmen vill inte gå vidare Medlemmen säger ”Ja, hjälp mig!”

Ombudet tar kontakt med Lärarförbundet Kontakt för råd 
och stöd. Var snabb med din kontakt eftersom det finns 

tidsfrister att beakta.

Om medlemmen så önskar 
– boka ett nytt möte inom en

snar framtid

Om frågan leder till en rättslig 
process kan den ta många 

vägar

Dokumentera samtal och 
möten

Håll kontakt med medlem-
men och arbetsgivaren under 

tiden 

HANDLINGSVÄGAR

Mer information finns hos diskrimineringsombudsmannen (DO), www.do.se

EXEMPEL




