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Introduktionspolicy 

Bakgrund 

Det är Linnékåren, studentkåren vid Linnéuniversitetet, som är ytterst ansvarig för 

introduktionsaktiviteterna gentemot universitetet (reglerat genom det studiesociala 

avtalet med Linnéuniversitetet.) Linnékåren har i sin tur delegera ansvaret för 

aktiviteterna vidare till utvalda studentföreningar (genom samarbetsavtal.) Dessa 

studentföreningar ansvarar själva för att rekrytera och tillsätta introduktionsengagerade 

samt planera och genomföra introduktionsaktiviteterna, med stöttning av Linnékåren.  

 

Syftet 

Syftet med introduktionen är att välkomna de nyantagna studenterna till 

Linnéuniversitetet och att de ska ges möjlighet att lära känna varandra, universitetet, 

studentlivet och staden. Målsättningen är att alla som deltar i introduktionen ska känna 

sig trygga. Aktiviteterna ska främja gemenskap bland de nya studenterna så väl som att 

de bjuds in i den gemenskap som finns i föreningen och i studentlivet i stort.  

 

Policy 

Det finns ett flertal olika aktörer som verkar inom introduktionen och denna policy 

utgör en gemensam grund för kåren, studentföreningarna och de 

introduktionsengagerade i planering och genomförande.  

 

Allmänna förordningar 

För att introduktionen ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande start på 

terminerna råder vissa allmänna förordningar som ska genomsyra all verksamhet, likt 

det gör i studentlivet och övriga samhälle. Alla introduktionsengagerade ska vara väl 

insatta i vilka förordningar som gäller och ansvarar för att dessa efterföljs. Det är de 

introduktionsengagerades ansvar att informera nya studenter om de allmänna 

förordningarna och denna policy.  

 

Under introduktionen råder det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och kränkningar. Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat 

eller kränkande. I planering så väl som under själva introduktionen ska de sju 

diskrimineringsgrunderna, så väl som vad som kan upplevas kränkande, alltid tas i 

beaktning.   

 

De sju diskrimineringsgrunderna är: 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet och uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder  

 

Det är förbjudet att under introduktionen nyttja illegala substanser eller på 

annat sätt bryta mot svensk lagstiftning (exempelvis alkohollagen.) 
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Studentkåren 

Studentkåren åtar sig att:  

- planera och genomföra utbildningar för ansvariga från respektive studentförening 

samt planera och genomföra fadderutbildningar. Dessa utbildningar anordnas i 

samarbete med Studenthälsan. 

 

- anordna kontinuerliga möten med ansvariga för informationsutbyte och samordning 

av föreningarnas olika aktiviteter samt vid behov planera och anordna aktiviteter som 

möjliggör kontakt mellan föreningarna.   

  
- säkerställer att all nödvändig information når ansvariga och använder 

kommunikationsvägar som är lämpliga för detta.    

 

- stötta studentföreningarna i deras planering och agera bollplank vilket innefattar att ta 

emot schema och planering samt ge återkoppling till respektive studentförening. 

Studentkåren kan även, vid önskemål, agera medlare.  

 

Studentförening 

Studentförening med introduktionsansvar åtar sig att:  

 

- Rekrytera ansvariga och faddrar samt ansvara för att alla föreningens 

introduktionsengagerade medverkat i relevant utbildningsinsats.  

 

- planera och genomföra aktiviteter under introduktionen.  

 

- lämna in schema och fullständig planering till studentkåren i god tid innan 

aktiviteterna startar.     

 

- ansvara för att introduktionspolicyn efterföljs. 

 

- det inte förekommer aktiviteter där huvudsyftet är alkoholförtäring.  

 

- det i alla moment av deras aktiviteter, där alkohol förekommer, finns helt alkoholfria 

alternativ tillgängliga. 

 

- det genomförs aktiviteter som är helt alkoholfria.  

 

Introduktionsengagerade 

En introduktionsengagerad är en student som på något vis deltar i 

introduktionsaktiviteterna genom att välkomna nya studenter och representera sin 

förening.   

 
En introduktionsengagerad ska:  

- ha deltagit i en ansvarigutbildning eller fadderutbildning. 

- vara medveten om sin roll gentemot nya studenter och inte utnyttja sin maktposition.  

- motverka att hets och press förekommer samt möjliggöra för att allt deltagande sker 

på frivillig grund.   

 

- följa nollefriden som betyder att inte göra någon form av sexuellt närmande eller ingå 

romantisk eller sexuell relation med någon av de nya studenterna under introduktionen. 

- inte utsätta nya studenter eller andra introduktionsengagerade för någon form av 

förnedring. 

 



3 (3) 
 

Åtgärdsförfarande 

Ett brott mot de förordningar eller regler som finns i denna policy ska tas på allvar. Att 

avgöra vad som är ett oönskat beteende eller ett brott mot policyn kan vara komplext 

och i första hand ska dialog alltid prioriteras. Studentkåren finns för att stötta båda 

parter och det är viktigt att studentföreningarna vid eventuella överträdelser av 

introduktionspolicyn och i synnerhet nollefriden omedelbart rapporterar detta till 

Linnékåren. Efter avslutad introduktion återrapportera samlat dokument med 

eventuella händelser och/eller avstängningar till Linnékåren.   

 

Utöver denna policy får studentföreningarna ha ytterligare regler kring sina respektive 

aktiviteter (exempelvis fadderkontrakt.) Dessa regler får inte bryta mot 

introduktionspolicyn.  

 

De ansvariga för introduktionen i respektive studentförening har befogenhet att 

omedelbart stänga av en introduktionsengagerad från resterande del av aktiviteterna vid 

brott mot denna policy.   

 

En studentförening som upprepade gånger bryter mot denna policy kan fråntas sitt 

introduktionsansvar. I brott mot policyn ingår att föreningens introduktionsengagerade 

inte får konsekvenser för brott mot policy.  

 

Detta är en bedömning som görs av Linnékårens styrelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Checklista för planering av introduktionsaktiviteterna  

Påverkas övriga samhället av våra aktiviteter och om ja, hur? Anordnas skattjakt som 

har uppdrag som involverar andra (studentföreningar, universitetet, övriga samhälle) 

och om ja, hur?  

Hur mycket kostar aktiviteterna för en ny student? Tänk på att utöver er eventuella 

summa kan andra utgifter tillkomma så som resor, mat och dylikt.    

Glöm inte städning och att organisera det. Hur ser platsen ut som ni lämnar? Om 

föreningen har lag med angivna platser (exempelvis camps) räknas även dem.  

Finns det toaletter i närheten och hur många? Finns det dricksvatten? 

Sjunger ni snapsvisor eller andra sånger och hur kan dessa uppfattas? Utgå från de 

allmänna förordningarna.  

Hur förmedlar ni informationen inför aktiviteterna till de nya studenterna? Vem eller 

vilka ska de kontakta med frågor? Publicerar ni information, om ja, var?  

Hur använder ni er av sociala medier? Vad är ok att publicera och inte? Tänk på att ni 

även på sociala medier representerar er förening, Linnéuniversitetet och studentlivet.  

Behövs polistillstånd för vissa aktiviteter? Kom ihåg att söka detta i god tid.     


