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Handlingsplan för aktiva åtgärder mot diskriminering för KTH 
som utbildningsanordnare 2022 

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och 

utbildningsanordnare genomföra aktiva åtgärder mot 

diskriminering1. Tillsynsmyndighet är 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Aktiva åtgärder 

är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 

verksamhet motverka diskriminering och repressalier. 

Arbetet med aktiva åtgärder ska göras enligt de fyra 

stegen i DO:s processmall: 1) undersöka, 2) analysera, 3) 

åtgärda, och 4) följa upp och utvärdera. Arbetet ska 

dokumenteras kontinuerligt. 

 

Arbetet med aktiva åtgärder ska finnas med i den 

reguljära verksamhetsplaneringen och i 

kvalitetssäkringsarbetet. Arbetet ska planeras och 

bedrivas inom det gemensamma verksamhetsstödet och 

på alla skolor inom KTH. Målet är att alla studenter och 

anställda på KTH ska ha samma rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Arbetet med aktiva åtgärder är en del av KTH:s bredare arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor 

(JML) som samordnas av den centrala funktionen KTH Equality Office (EqO) men allt JML-arbete är inte 

nödvändigtvis aktiva åtgärder mot diskriminering. 

Handlingsplanen 

Denna handlingsplan samlar de planerade aktiva åtgärderna i KTH:s arbete som utbildningsanordnare mot 

diskriminering och för att främja lika villkor under 2022. Detta innefattar åtgärder som görs kontinuerligt 

eller årligen men även åtgärder som är avgränsade i tid. Vissa åtgärder har påbörjats tidigare medan vissa 

igångsätts under året. 

Dokumentet är uppdelat enligt de fem områden som lagen förutsätter att myndigheter ska arbeta utifrån. 

Inom varje område finns de aktuella aktiva åtgärderna listade. Vissa aktiva åtgärder kan beröra flera 

områden samtidigt men finns bara listade under ett område i handlingsplanen. Arbetet med aktiva åtgärder 

som arbetsgivare dokumenteras i en annan handlingsplan. 

Handlingsplanen skickades ut på remiss på både central och lokal nivå på KTH, till studentkåren THS och 

behandlades i samverkan i CSG-JML den 17 februari 2022. 

                                                             
1 Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. 
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Antagnings- och rekryteringsförfarande 

”Inom området antagning och rekrytering ska högskolor undersöka, och om det behövs genomföra 

åtgärder, så att utbildningarna attraherar sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Det kan till exempel handla om hur ni beskriver utbildningarna i er marknadsföring, i 

informationsmaterial och i kontakter med potentiella sökande. 

Urvals- och behörighetsvillkoren ska inte bara leva upp till kravet på att vara icke-diskriminerande, 

utan ska också utformas så att de inte innebär risk för att någon diskrimineras. Undersök hur 

antagningen går till i praktiken och hur högskolan bemöter sökande under rekryteringsprocessen.” 

Källa: DO  

 

Aktiv åtgärd 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Strategiskt arbete med breddad 

rekrytering 

I enlighet med uppdrag  3.4.1 Breddad 

rekrytering och breddat deltagande i KTH:s 

verksamhetsplan 2022. Även utgående från bl.a. 

KTH:s självvärdering och UKÄ:s yttrande om 

KTH:s arbete med breddad rekrytering, samt det 

som framkommer om studentunderlaget i de 

årliga programanalyserna. 

Vicerektor för utbildning 2022 

Studentambassadörsverksamheten 

En stor del av KTH:s studentrekrytering består 

av det personliga mötet med målgruppen för att 

informera och svara på frågor vilket görs främst 

med hjälp av studentambassadörer. 

Nationell 

utbildningskommunikation 

(CBL - GVS) 

Årligen 

Fill the Gap-evenemanget 

En satsning för unga kvinnor och icke-binära 

som är intresserade av teknik och vill veta mer 

om våra tekniska grundutbildningar inom 

Datateknik, IT, Elektroteknik, Maskinteknik, 

Teknisk matematik och Teknisk fysik (180 eller 

300 högskolepoäng) för att bredda 

studentunderlaget på universitetet. 

Nationell 

utbildningskommunikation 

(CBL - GVS) 

Årligen 

KTH:s utbildningskatalog 

Årligen produceras en utbildningskatalog som 

en del av KTH:s nationella studentrekrytering.   

Nationell 

utbildningskommunikation 

(CBL - GVS) 

Årligen 

Behörighetsgivande utbildning (tekniskt 

basår)  

Den behörighetsgivande utbildningen ger 

möjlighet att uppnå behörighet även efter 

Vicerektor för utbildning 

 

Årligen 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/hogskolans-aktiva-atgarder-inom-fem-omraden/
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slutförd gymnasieutbildning och den sänker 

tröskeln till högskolestudier. Genom 

utbildningens upplägg ger den också värdefull 

träning i studieteknik inför kommande studier. 

Vetenskapens Hus  

Ett samarbete mellan  KTH, Stockholms 

universitet och Stockholms stad, med stöd av 

företagspartners som Scania och AstraZeneca. 

Under år 2021 har även diskussioner förts med 

Karolinska institutet om att delta i samarbetet. . 

Vetenskapens hus bidrar med möjlighet för 

många barn och ungdomar att få kontakt med 

teknik och naturkunskap på ett lustfyllt sätt.  

Vicerektor för utbildning Årligen  

Teklafestivalen  

Teklafestivalen grundades tillsammans med 

artisten Robyn (Robin Karlsson) efter att hon 

tilldelats KTH:s Stora pris 2013. Syftet är att 

erbjuda en interaktiv miljö där målgruppen 

tjejer och icke-binära i åldern 11-15 år kan bygga 

och testa teknik tillsammans med kvinnliga 

förebilder. Förutom festivalen som genomförs 

på campus i Södertälje så har KTH tillsammans 

med Svenska institutet tagit fram en 

verktygslåda som svenska ambassader ute i 

världen kan använda för att arrangera egna 

Teklor riktade till samma målgrupp. Förutom 

workshop görs då också en dialog med olika 

teman kopplat till jämställdhet och teknik. Dessa 

riktar sig till en bredare vuxen publik. 

Varumärke (CBL – GVS) Årligen 

Undervisningsformer och organisering av utbildningen 

”Området undervisningsformer och organisering av utbildningen handlar bland annat om hur högskolan 

genomför undervisningen: föreläsningar, seminarier, distansundervisning, online-kurser och liknande. 

Det kan också handla om att se över när och var undervisningen äger rum. 

Arbetet med aktiva åtgärder inom det här området handlar om att undersöka om det finns någon risk för 

att undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och om 

det i så fall finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.”  

Källa: DO 

Aktiv åtgärd 
  

Ansvarig funktion Genomförs 

Kvalitetsuppföljning av KTH:s 

utbildningsprogram på alla nivåer 

Programanalyser och skolrapporter görs årligen 

som en del av kvalitetsuppföljningen på KTH:s 

utbildningar. JML-frågor är en del av 

utbildningarnas kvalitet och följs också upp i 

PA, GA och FA på 

skolorna, prodekanus 

m.fl. centralt 

 

Årligen 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/hogskolans-aktiva-atgarder-inom-fem-omraden/
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skolrapporterna. Identifierar behov av aktiva 

åtgärder. 

Högskolepedagogisk kurs: Genus och 

jämställdhet i teknisk högre utbildning 

(LH225V) 

Behandlar t.ex. könsmedveten/inkluderande 

pedagogik/kultur i utbildningen med en 

intersektionell ansats. 

Vicerektor för 
jämställdhet och 
värdegrund, 
Institutionen för 
Lärande i STEM (ITM-
skolan) 
 

Årligen, i mån av möjlighet  

Necessären: webbaserad kunskapsbank 

för JML i utbildning 

Necessären samlar material, råd och redskap om 

hur genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och 

lika villkor kan integreras i undervisning, kurser 

och program. 

KTH Equality Office (PA 

– GVS), Institutionen 

för Lärande i STEM 

(ITM-skolan) 

Kontinuerligt 

Examination och bedömning av 
undervisningsinslag - fokus JML 

Uppföljning, utvärdering och analys av behov av 

kommande åtgärder för uppdatering kommer att 

ske löpande under läsåret 2022-2023 

allteftersom kursmoduler inom programmen 

ges. 

GA på SCI-skolan och 

ITM-skolan 

2022-2023 

Supplemental Instruction (SI) 

SI är en komplettering till den ordinarie 

undervisningen med det övergripande syftet att 

förbättra studieresultaten och att öka 

genomströmningen. 

Utbildningskanslierna 

och programansvariga 

på skolorna 

 

Kontinuerligt 

Examinationer och bedömningar av studenternas prestationer  

”Inom området examinationer och bedömningar av studenternas prestationer behöver högskolan bland 

annat säkerställa att kursplaner och andra regler för bedömningar inte riskerar att försämra möjligheterna 

för någon grupp oavsett diskrimineringsgrund. 

Det handlar också om att undersöka om det finns risker i det praktiska arbetet för att bedömningar av 

studenternas studieprestationer - medvetet eller omedvetet - påverkas av faktorer som har samband med 

någon diskrimineringsgrund. Detsamma gäller i tillämpningen av regler och rutiner. Arbetet inom det här 

området bör också vara inriktat på att utbilda personalen, om det behövs.” 

Källa: DO 

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs  

Examinationsstöd för funkastudenter 

En arbetsgrupp bildades i slutet av 2020 för att 

jobba med denna fråga. Arbetet fortsätter t.ex. 

med att följa upp vilka P-stöd för studenter med 

funktionsnedsättning som behöver 

vidareutvecklas samt hur stödet till 

examinatorer kan förbättras. 

Funka (EDO - GVS) 2022 

https://www.kth.se/om/equality/utbildning/necessaren-larande-for-jamstalldhet-mangfald-och-lika-villkor
https://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/hogskolans-aktiva-atgarder-inom-fem-omraden/
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Studiemiljö 

”Begreppet studiemiljö syftar på både den fysiska och den psykosociala miljön. I den fysiska studiemiljön 

ingår till exempel lokaler, hjälpmedel och utrustning. Den psykosociala studiemiljön omfattar bland annat 

bemötandefrågor, tilltal och olika former för umgänge. I arbetet ingår också att undersöka risker för 

trakasserier eller sexuella trakasserier. Undersökningen kan t.ex. omfatta hur jargongen är bland studenter 

och lärare och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande kommenterar eller 

skämt. Vilka konkreta åtgärder ni behöver genomföra beror på vilka problem undersökningen visar på.  

Högskolan ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella 

trakasserier av studenter. Dessutom ska de följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns. 

Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras. Det ska också finnas rutiner som 

klargör hur högskolan ska agera om någon blir utsatt för trakasserier. Rutinerna ska ange vem den som 

anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. 

Chefer bör utbildas om reglerna om trakasserier samt om hur man kan förebygga/förhindra trakasserier. 

Varje högskola ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för 

diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen 

kan visa att det behövs fler åtgärder än att ta fram riktlinjer och rutiner. Arbetet med riktlinjer och rutiner 

ska göras, oavsett om undersökningen av verksamheten visar att det finns någon risk för några sexuella 

trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.” 

Källa: DO 

Aktiv åtgärd 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Tillgängliga utvändiga entréer på KTH Campus 

Identifiera prioriterade entréer för åtgärd. Genomföra och 

följa upp åtgärderna. 

Fastighetsavdelningen 

(GVS) 

2022  

Tillgänglighetsanpassade lokaler för laboratorier 

Färdigställ ombyggnationer samt utvärdera/följa upp 

åtgärderna. 

Fastighetsavdelningen 
(GVS) 

2022 

Digital tillgänglighet 

I enlighet med Policy för digitalisering på KTH och 

uppdrag 2.3.1 Strategisk plan för digitalisering i KTH:s 

verksamhetsplan 2022 samt de åtgärder som 

arbetsgruppen för digital tillgänglighet identifierat. 

Vicerektor för digitalisering 2022 

Ny struktur för insamling av kvalitativ data om 
diskriminering med tillhörande pilotstudie 

KTH Equality Office (PA – 

GVS) 

2022 

Central tentamensvaktsamordning 

Förnyelse av rutinerna för rekrytering, 

utbildning och fortbildning av tentavakter. 

Rekrytering och 

lärartillsättningar (PA - 

GVS) 

2022-2023 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/hogskolans-aktiva-atgarder-inom-fem-omraden/
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I enlighet med uppdrag 2.2.3. Motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter i KTH:s verksamhetsplan 
2022. 
Processmodell diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling 
Skriva färdigt processmodellen samt följa upp och 
utvärdera den. 

Enheten för studentservice 

(EDO – GVS) 

2022  

Utbildning i det professionella samtalet 

Genomföra utbildningen samt följa upp och utvärdera 

den. 

Personalavdelningen (GVS) 

och enheten för 

studentservice (EDO – 

GVS) 

2022, möjligtvis 

årligen 

Utbildning för studerandeskyddsombud 

Genomföra utbildningen samt följa upp och utvärdera 

den. 

Enheten för studentservice 
(EDO – GVS) 

Årligen 

Train-the-Trainer-utbildningen 
Genomföra utbildningen samt följa upp och utvärdera 
den. 

KTH Equality Office (PA – 
GVS) 

Årligen 

Samordning av studiemiljöfrågor 

Skapa en struktur för ansvars- och uppgiftsfördelning av 

studiemiljöfrågor. 

Avdelningen för 

utbildningsstöd (GVS) 

2022-2023 

Mottagning och introduktion för studenter och 

doktorander 

I enlighet med uppdrag 3.4.2 i KTH:s verksamhetsplan 

2022. 

Vicerektor för utbildning 2022  

Mottagningsinternat och Mottagningsutbildning 
Genomföra utbildningarna samt följa upp och utvärdera 
dem. 

Enheten för studentservice 

(EDO – GVS)  

Årligen 

Academic Pride 
Samordna KTH:s deltagande i Academic Pride-
samarbetet tillsammans med andra lärosäten och med 
studentkårer/-organisationer. 

KTH Equality Office (PA – 

GVS) 

Årligen 

Studentfolder om process för anmälan av 
diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller kränkande särbehandling – 
uppföljning 
Uppföljning och utvärdering. 

Utbildningskansliet på 

ABE-skolan  

2022  

JML-integrering av KTH:s utbildningsprogram 

I enlighet med uppdrag 3.3 Integrering av hållbar 

utveckling och jämställdhet i alla utbildningsprogram i 

KTH:s verksamhetsplan 2022 samt Plan för fortsatt 

arbete för ett jämställt KTH under 2021–2022. 

Vicerektor för jämställdhet 

och värdegrund 

 

2022 

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier 

Sprida resultaten från den högskolesektorsövergripande 

studien samt att genomföra åtgärder på KTH på basen av 

dem. 

Vicerektor för jämställdhet 
och värdegrund, KTH 
Equality Office (PA – GVS) 
 

2022 
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Studier och föräldraskap 

”Högskolan ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel 

om hur ni organiserar undervisningen, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om 

det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.” 

Källa: DO 

Aktiv åtgärd 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Revidering av Anvisning om tentamensregler vid 

KTH 

Tydliggöra regler för paus under tentamen för amning och 

samtidigt även tydliggöra reglerna för paus för bön. 

Vicerektor för utbildning 2022 

Komplettering av skötbord 

Påbörja installation av fler skötbord på campus under 

2022 och göra det tydligare på KTH:s webbplats var 

skötbord finns. 

Fastighetsavdelningen 

(GVS) 

2022-2023 
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