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Bilaga 2 till Likabehandlingsplan 2018-2019 

  

Begrepp inom likabehandling 

 

Diskriminering; 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 kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 

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, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Sexuella trakasserier; ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

värdighet.  

 

Kön; begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot 

könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har 

ändrat sin könstillhörighet. 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck; med könsöverskridande identitet 

eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom 

sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön.  

 

Etnisk tillhörighet; med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande.  

 

Religion eller annan trosuppfattning; med begreppet ”annan trosuppfattning” 

avses en sådan övertygelse som har nära samband med eller i allmänhet för 

knippas med begreppet religion. Några exempel på vad som omfattas är ateism, 

agnosticism1. Etiska och filosofiska värderingar som inte har samband med 

religion faller utanför begreppet.  

 

Sexuell läggning; med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och 

heterosexuell läggning.  

 

                                                 
1 Agnosticismen används som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns 

någon gud eller att få någon kunskap om densamma.  
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Funktionsnedsättning; Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående 

natur.  

 

Ålder; med ålder avses uppnådd levnadslängd. 

 

Jämställdhet; med jämställdhet avses att kvinnor och män ska ha lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet; att 

ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, vårda barn och hem samt delta i 

politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.  

 

 


