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Trakasserier och sexuella trakasserier

Diskrimineringslagen
Definition:
• Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel att ge 
uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 
diskrimineringsgrunderna

• Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet, till exempel kommentarer och ord, att någon till exempel tafsar eller 
kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 
inbjudningar och anspelningar.

• Risk för ohälsa



Kränkande särbehandling
Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4

Definition: 
- Kränkande särbehandling: handlingar som riktas mot en eller flera 

arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa 
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4) 



Vad ska göras?

• Utred – undersök vad som faktiskt har hänt.

• Åtgärda/varna – sätt stopp genom att tillrättavisa och sätt in åtgärder i 
förebyggande syfte. 

• Följ upp – kontrollera om åtgärderna varit tillräckliga och gett avsedd effekt. Dra 
slutsatser inför framtiden om förebyggande arbete.

• Målet är i första hand att ta reda på vad som hänt, sätta stopp för det 
och/eller se till att det inte upprepas.



Påbörja utredning
Chefen har ansvar för att utreda uppgifter om kränkande särbehandling/ 
trakasserier/sexuella trakasserier. Det krävs inga bevis för att något har 
hänt. Agera omgående!

• Utse en opartisk utredare med kompetens inom området och som har 
parternas förtroende.

• Ta stöd av personalsamordnare.
• Ge stöd till de inblandade, t ex uppmuntra kontakt med 

företagshälsovården eller studenthälsan.



Genomföra utredning
Den/de som utför utredningen ska:

• samtala med den som upplever sig utsatt och den som pekas ut
• träffa dem separat och avskilt
• ta reda på vad som har hänt
• samtala med andra runt omkring de berörda, om så behövs, i 

enskilda möten. 
• kommunicera löpande med båda parter i utredningen
• dokumentera alla samtal

Konstaterar utredningen att det inte handlar om sexuella trakasserier/ 
trakasserier/kränkande särbehandling, eller om det inte går att klart 
fastställa – meddela det till alla berörda.



Åtgärder efter utredning

• Medvetandegöra den/de som kränker/trakasserar om att beteendet uppfattas 
som trakasserier/sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

• Beteendet måste genast upphöra, vid upprepning finns risk för disciplinära 
åtgärder. 

• Ha återkommande samtal och ökad uppsikt
• Finns behov av en arbetsmiljöutredning? 
• Se över rutiner, roller med mera – behöver något förtydligas, justeras?
• Ge fortsatt stöd åt den utsatte
• Arbeta förebyggande!



Anonyma fall

• Utredning kan inte påbörjas om den som utsatts vill vara anonym

• Ta anklagelserna på allvar – säg att du vill få stopp på trakasserierna

• Vidta generella förebyggande åtgärder om personen fortfarande vill vara 
anonym

• Ta stöd av personalsamordnare



Mer information och kunskap

Lu:s hemsida:
• http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering
• http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling

• E-utbildning på DO’s hemsida:
• http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-

atgarder-vid-trakasserier/

http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/diskriminering
http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/krankande-sarbehandling
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/
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Vad gör/vill LTH?
• Samordnare arbetsmiljö och 

likabehandling
• Studenter m särskilda behov
• Samarbetar med TLTH vad 

gäller phösutbildning
• Mottagning av nyantagna 

studenter

Alla aktiviteter har fokus på 
värdegrundsarbete och 
NOLLTOLERANS
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Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling
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Incidentrapport
• Att få en samlad bild av de 

incidenter som varje år sker på 
LTH

• Känns som en förutsättning för 
att kunna arbeta förebyggande

• Alla studenter ska behandlas lika 
och få samma förutsättningar till 
stöd och hjälp
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Handläggning

• Om Du blir kontaktad av en student som anser sig vara 
trakasserad/kränkt av annan student  - kontakta 
arbetsmiljö/likabehandlingssamordnare

• Student – student = områdesansvarig 
• Student – anställd = prefekt (och OA)
Informell anmälan
Studenten bestämmer själv OM och i så fall HUR ärendet 
ska behandlas. 


	Trakasserier eller kränkande särbehandling
	Trakasserier och sexuella trakasserier
	Kränkande särbehandling
	Vad ska göras?
	Påbörja utredning
	Genomföra utredning
	Åtgärder efter utredning
	Anonyma fall
	Mer information och kunskap
	Vad gör/vill LTH?
	Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
	Incidentrapport
	Handläggning

