
Information om kränkande 
handlingar

Fysikum



Värt att veta

1. Nolltolerans råder på Stockholms universitet när det 
gäller trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande handlingar

1. Reagera och säg ifrån om du känner dig utsatt eller 
ser att andra utsätts

1. Det finns flera instanser/personer som kan hjälpa och 
stötta dig vid upplevelser av kränkande handlingar
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Policyer  (rektorsbeslut)  

”Anställda och studenter ska bemötas likvärdigt 
och på ett respektfullt sätt utan att mötas av 
fördomar och stereotypa föreställningar.”
(policy för lika rättigheter och möjligheter)

”Diskriminering och trakasserier som har samband 
med någon diskrimineringsgrund eller sexuella 
trakasserier är oacceptabla och ska inte 
förekomma vid Stockholms universitet.”
(policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen)
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Strategier för Stockholms universitet 
2019-2022

• Stockholms universitet ska verka för jämlikhet, 
jämställdhet och lika behandling

• Medarbetare och studenter ska bemötas likvärdigt och 
på ett respektfullt sätt
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Diskrimineringslagens syfte:
Att bland annat att motverka och förhindra trakasserier som har 
samband med:
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Etnisk tillhörighet

Kön

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet eller könsuttryck

Sexuell läggning

Religion eller annan trosuppfattning 

Ålder



Trakasserier
uppträdande som kränker 

någons värdighet och som har 
samband med någon av  de 7

diskrimineringsgrunderna 

Sexuella trakasserier
ett uppträdande av 
sexuell natur som 

kränker någons 
värdighet 

Kränkande handling
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

Kränkande handlingar



Konsekvenser för individen

Attityder

Hälsa

Beteenden

Utbränd Stress

Motivation

Uppsägning Engagemang

Lojalitet

Frånvaro



Konsekvenser för gruppen

I en miljö där 
kränkande 
handlingar 

tillåts drabbas 
alla indirekt



Att göra vid upplevelse av trakasserier och 
kränkningar:

1. Informera den som utsatte dig att du upplever att du 
blev kränkt och att du vill att beteendet upphör. Säg 
ifrån!

2. Du kan också be någon du har förtroende för att 
prata med personen

3. Anteckna tid och plats, vad som hände och vad som 
sades. Spara sms, mail eller inlägg på sociala medier

4. Prata med jämställdhetsombudet eller                     
din närmaste chef.

Alla anställda vid institutionen som får kännedom
om att det förekommer trakasserier på institutionen
ska rapportera till jämställdhetsombudet, oavsett
om den utsatta vill gå vidare eller ej.



Vart kan du vända dig?
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Jämställdhets-
ombud



Hur agerar Fysikum?
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1. Fysikum har en handlingsplan i händelse av trakasserier som du kan 

hitta här.

2. Enligt planen är jämställhetsombudet är skyldig att:

– dokumentera vad som hänt och hur institutionen har hanterat frågan.
– informera om hur man gör en formell anmälan, vad som händer på 

institutionen och i disciplinnämnden, samt betona institutionens stöd.
– uppmuntra den utsatta att göra en formell anmälan.
– om den drabbade önskar gå vidare med anmälan, även ha samtal med den 

anklagade, så att han/hon har chans att ge sin version av händelserna.

3. Ibland kan samtal med de inblandade och en överenskommelse 

räcka för att få stopp på trakasserierna. Det är dock viktigt att alla 

parter då är överens om att detta är den bästa lösningen.

4. Jämställdhetsombudet är skyldig att informera prefekten om det 

som hänt. Prefekten skall, om den utsatta så önskar, föra ärendet 

vidare till disciplinnämnden. Prefekten är också ansvarig för att 

information når berörda personer och även den person som anmälts.

https://www.fysik.su.se/polopoly_fs/1.363195.1513758813!/menu/standard/file/handlingsplan_2015.pdf


Utredningsskyldighet
- hur gör vi på SU?

Arbetsgivarens ansvar

1. Om en chef får vetskap om att 
medarbetare utsätts – ska 
chefen agera direkt.

2. Behövs en utredning görs 
denne av Personalavdelningen 

3. Om utredning visar att 
trakasserier förekommer » 
åtgärder sätts in

4. Förbud mot repressalier
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Hur går en utredning till?

• Utredaren tar så diskret som möjligt reda på vad som
har hänt.

•Utredningen avslutas med att ett skriftligt besked meddelas de 
berörda. 

•Om trakasserier/kränkningar förekommit ska åtgärder vidtas som 
förhindrar fortsatta kränkningar.

•Föreståndaren hålls uppdaterad under processen.



4 tips
1. Arbeta för en god arbetsmiljö med tydliga rutiner för att förhindra 

att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar uppstår.

1. Diskutera uppförandekoder, tänk på ordval, bemötande och 
uppträdande. 

1. Skaffa information om hur man agerar om någon upplever sig 
utsätt. 

1. Reagera direkt på oacceptabelt beteende eller kränkande 
uttalanden.
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Kontakter på Personalavdelningen

Karin Steffensen, likavillkorsspecialist: 162318

Cecilia Strandman, arbetsmiljöspecialist: 162926

Kristina Löfstedt, rådgivare 163302

Anna-Karin Huggare, 
arbetsmiljöspecialist 162198

Sara Strandberg, jämställdhetsombud: 08-55378673

Jonas Larson, ordf. kommittén för lika villkor:

08-55378217
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Kontakter på Fysikum


