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POLICY FÖR JÄMLIKHET, MÅNGFALD OCH LIKA 

VILLKOR 

Bakgrund 
Den här policyn har skapats för att lägga en grund för hur Kungliga Maskinsektionen THS önskar att 

fungera utifrån ett JML-perspektiv.  

 

Målen med policyn är att 

- Skapa en gemensam grund för bra stämning och trygg miljö på sektionen 

- Se till att alla ska känna sig lika välkomna på sektionen oavsett bakgrund och identitet  

- Se till att alla ska känna ett eget ansvar för att skapa en trivsam och trygg studiemiljö 

 

Policyn utgår från KTH:s värdegrund, som kan läsas nedan, och är till stor del baserad på THS centrala 

JML-policy. Maskinsektionens JML-policy bör därför ses som ett komplement, inte en ersättning, till den. 

Policyn ersätter inte heller sunt förnuft.  

 

“KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och 

rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar 

del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också 

en viktig resurs för KTH.” 

 

Syfte 

Syftet med policyn för jämlikhet, mångfald och lika villkor är att klargöra och skapa riktlinjer för hur 

Maskinsektionen THS arbetar med JML-frågor. Policyn ska vara ett verktyg och stöd i JML-arbete inom 

sektionen. Detta genom att beskriva den värdegrund som genomgående ska prägla arbetet som bedrivs 

samt miljön på sektionen.  

Omfattning 
Den här policyn för jämlikhet, mångfald och lika villkor omfattar Maskinsektionen THS medlemmar, 

representanter och verksamheten i sin helhet. Detta inkluderar samtliga event som anordnas av någon grupp 

eller organisation samt de fysiska miljöer som ryms under sektionen.  

Definitioner 
Nedan följer förklaringar på begrepp som förekommer i policyn.  

 

Jämlikhet 
Alla är lika mycket värda.  

 

 



 
Kungliga Maskinsektionen, THS 

JML-nämnden 
 

 

 

 

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
JML-nämnden 802010-5246 JML-nämnden JMLNO 

Utskriftsdatum Webbplats  Maskinsektionen, THS jmlno@maskinsektionen.se 
2022-02-01  www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm  

Mångfald 
Variation av egenskaper och bakgrund hos individer i en grupp.  

 

Lika villkor 
Alla individer ska ha samma förutsättningar oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

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

 

Diskriminering 
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering kan ske genom 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering och genom trakasserier. Individen skyddas mot diskriminering 

genom diskrimineringslagen. Anmälan utifrån någon av diskrimineringsgrunderna görs till 

Diskrimineringsombudsmannen, DO. 

 

Trakasserier  
Trakasserier är en typ av diskriminering och innefattar all typ av agerande som kränker någons värdighet 

och som relaterar till någon eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Om trakasserier är av sexuell 

natur benämns dem sexuella trakasserier. 

 

Norm & Normkritiskt tänkande 
De beteenden som är socialt accepterade och anses vara normala. Att arbeta normkritiskt innebär att 

identifiera och ifrågasätta normer och kan användas som verktyg för att förändra strukturer.  

 

Stereotyp 
En stereotyp är en förenklad föreställning om en person, då personens egenskaper kan kopplas till en grupp. 

Gruppen kan vara kopplad eller ha en anknytning till bland annat etnicitet, nationalitet, trosuppfattning 

eller genus.  

 

Policy 
 

• På Maskinsektionen är alla lika mycket värda. 

• Maskinsektionen har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.  

• All form av diskriminerande eller trakasserande beteende skall anmälas. 

• Maskinsektionen och dess lokaler är en trygg plats där alla dess medlemmar har möjlighet till utveckling 

på ett personligt, utbildnings- och karriärmässigt plan. 

• Maskinsektionens medlemmar verkar för att miljön och kulturen på sektionen ska vara öppen och 

inkluderande.  

• Sektionens arbete ska präglas av och sträva efter att främja mångfald. 

• Maskinsektionen och dess medlemmar ska vara aktivt normkritiska och självgranskande.  
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• Inom Maskinsektionen ska alla behandlas på lika villkor och ha samma möjlighet att ta del av sektionens 

verksamhet och organisation.  

Ansvar 
Samtliga sektionsmedlemmar ansvarar för att agera efter sektionens JML-policy samt att främja denna i 

sammanhang kopplade till sektionen. JML-nämndsordförande, tillsammans med styrelsen och resterande 

nämndmedlemmar, ansvarar för utveckling av arbetet och frågor rörande JML på sektionen. Vidare 

ansvarar förtroendevalda för att policyn efterföljs inom sin del av organisationen.  

Implementering 
För policyns användning i praktiken uppmanas alla förtroendevalda på Maskinsektionen att i början av sitt 

verksamhetsår att: 

 

• Läsa igenom policyn innan gruppen rekryteras och fundera över hur den kan genomsyra rekryteringen  

• Fundera över hur gruppens arbete kan utföras i linje med policyn 

• Läsa igenom policyn tillsammans med gruppen och diskutera hur policyn ska användas för er och ert 

arbete 

• Använda policyn som stöd för att ta fram gruppspecifika riktlinjer för att främja ett samarbete som verkar 

enligt riktlinjerna 

 

Gruppspecifika riktlinjer skulle exempelvis kunna vara att:  

• Se till att annonsering av evenemang sker så att alla får tillgång till det (olika plattformar, olika språk osv)  

• Planera trygga event 

• Komma överens om hur ni vill vara mot varandra i gruppen 

• Göra uppföljning av arbeten ni genomför och fundera på vad som gjordes bra och vad som kan förbättras 

till nästa gång på punkter som inkludering, trygghet etc.  

• Hur ni vill hantera gruppmedlemmars meningsskiljaktigheter i beslut 

 

Källor 

• THS Policy för jämlikhet, mångfald och likabehandling 15-04-17, 

https://ths.kth.se/sv/documents) 

• Jämställdhet, mångfald och lika villkor - Ett jämställt och jämlikt KTH,  

https://www.kth.se/om/equality/jamstalldhet-mangfald-och-lika-villkor-1.840259 

• Diskrimineringsombudsmannen - Om diskriminering, https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-

diskriminering 
• Jämställ.nu - Teori, 

https://www.jamstall.nu/fakta/teori  
 

Policyn färdigställdes 20-06-08 av:  
JMLNO Linnea Sundin, JMLN-medlemmarna Annie Persson, Amanda Skärbo Jonsson, Delal Acar, Henrik 

Herstedt, Jonas Vendel, Josefine Rehnmark, Lina Sundman samt styrelseledamot Felicia Lindgren. Ettans 

post Lisa Wilk och Moments Projektledare Josefin Danielsson var med och tog fram struktur och förslag.  

https://ths.kth.se/sv/documents
https://www.kth.se/om/equality/jamstalldhet-mangfald-och-lika-villkor-1.840259
https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
https://www.jamstall.nu/fakta/teori/

