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Policy mot diskriminering och trakasserier 

Vid Stockholms konstnärliga högskola får inte kränkande särbehandling, diskriminering eller  

trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsöverskrivande  identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder förekomma. Att 

utsätta en annan person för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier på grund av 

något av ovanstående är en grov kränkning. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av 

respekt för varandras olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid högskolan ska behandlas 

likvärdigt och på ett respektfullt sätt. 

Diskriminering och trakasserier definieras och regleras i Diskrimineringslagen  (SFS 2008:567). 

Diskriminering och trakasserier kan hota den drabbades arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter 

till framgång i arbete respektive studier. Det påverkar det även omgivningen negativt. 

Särskilt allvarliga är trakasserier  när någon  överordnad- till exempel en chef, handledare eller lärare 

trakasserar en person i beroendeställning-  till exempel en anställd eller student. Det är den som utsätts 

för trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Därför är det viktigt att den som 

upplever sig utsatt klargör att beteendet är ovälkommet. 

Ansvar 

Högskolan ska förebygga och förhindra kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. 

Ansvaret för arbetsmiljö-, diskriminerings- och likabehandlings frågor har delegerats i enlighet med 

högskolans arbetsordning och delegationer. 

Detta innebär att alla med chefsansvar (dekaner, prefekter, avdelningschefer etc.) är ansvariga för att 

förebygga och tillse att det finns uttalade och fungerande rutiner för hur förekomst av trakasserier ska 

hanteras på institutionen/avdelningen . Till stöd för arbetet har HR-avdelningen tillsamman s med 
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Utbildningsadministrativa avdelningen utfärdat anvisningar för hur man ska agera om anställda eller 

studenter utsätts för trakasserier. 

Om en chef på högskolan får vetskap om att någon anställd utsätts för trakasserier i samband med 

arbetet, har chefen ett ansvar för att omedelbart agera och se till så att beteendet upphör . 

På samma sätt är anställda vid högskolan skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att en 

student utsatts för trakasserier i samband med utbildningen. 

Förebyggande åtgärder 

• Medvetandegör frågan hos samtliga anställda så att de uppmärksammas på eget och andras 

beteende som kan uppfattas som diskriminerande, kränkande eller som trakasserier. 

• Det ska vara lätt att hitta information om vad som gäller för att anmäla en händelse som uppfattas 

som kränkande 

• Information om policy och handlingsplan skall nå ut till alla anställda och studenter, genom 

hemsida, introduktion och personalmöten. 

• Återkommande utbildning och/eller seminarium i likabehandlingsfrågor ska erbjudas till både 

anställda och  studenter. 

 

Anvisningar vid förekomst av diskriminering och 
trakasserier vid Stockholms konstnärliga högskola 

Inledning 

SKH tar avstånd från och tolererar varken någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering 

och trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, könsöverskrivande identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. 

Högskolan har en skyldighet att utreda alla typer av diskriminering, trakasserier och kränkande 

särbehandling. Utredning och vidtagande av åtgärder ska ske skyndsamt och ska dokumenteras. 

Så här hanterar du som chef trakasserier 

 Om du får kännedom om att trakasserier förekommer ska du agera så att trakasserierna upphör. 

Detta innebära att du måste vidta personen som anklagats och berätta vad du fått kännedom om, 

att det genast måste upphöra och att du kommer att genomföra en noggrannare utredning. 

 Oavsett om det finns en anmälan eller inte är du som chef skyldig att utreda fall av 

diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling som du har kännedom om. 

Utredning och vidtagande av åtgärder skall ske skyndsamt. Ta hjälp av HR-avdelningen, 

dokumentera alla händelser. 

 Se till att berörda parter under tiden utredningen pågår har det stör som ev krävs. 

 Informera rektor/förvaltningschef 

 

 Efter genomförd utredning beslutar du om lämpliga åtgärder samt om ärendet ska avslutas eller 

om det ska föras vidare till rektor. Både beslutet och utredningen ska vara skriftliga (diarieförs) 

och delges de som ärendet berör.  
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 Rektor beslutar om ärendet ska vidare till personalansvarsnämnden 

 

 Oavsett om ärendet avslutas eller går vidare till rektor och eventuellt till 

Personalansvarsnämnden så ska de inblandade få uppföljande samtal. Senast ett par veckor efter 

samtalen med den utsatte och den utpekade ska båda parter få ett uppföljningsmöte. I samtalet 

med den utsatte är det viktigt att kartlägga om problemen kvarstår och om vidtagna åtgärder har 

fyllt sitt syfte. 

 

Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling 

Om du som chef misstänker att det förekommer diskriminering och/eller kränkande särbehandling kan 

ämnet tas upp på en arbetsplatsträff. Budskapet ska inte handla om någon enskild händelse utan mer 

allmänt om varför diskriminering och/eller kränkande särbehandling kan uppstå, hur de kan komma till 

uttryck och hur de kan bekämpas. Informera om lagstiftningen och om SKH:s ställningstagande. 

Om du blir utsatt för trakasserier (anställd) 

Börja med att säga ifrån till personen som du upplever utsätter dig för diskriminering, trakasserier 

och/eller kränkande särbehandling. Om det inte är möjligt att göra det muntligt, skriv ett brev. Spara en 

kopia av brevet. Om det inte hjälper kontakta i så fall en person som du har förtroende för; din närmsta 

chef, chefens chef, eller en person på HR-avdelningen  

 Var tydlig med att visa att beteendet varit ovälkommet, till exempel genom att säga ”Sluta! Jag 

tycker inte om att du gör/säger så där.” Om du inte vill tala med personen som du upplever 

trakasserar dig kan du istället skriva brev eller e-post. (Spara kopior.) Du kan också be en annan 

person att tala med den som trakasserar. Det kan vara en kollega, eller någon annan som du 

känner förtroende för.  

 Berätta om trakasserierna, kontakta din närmsta chef eller någon annan som du känner 

förtroende för.  

 För dagbok över trakasserierna och spara all korrespondens. Om du skriver ner alla händelser 

kan du ge en tydlig bild av hur du upplevt dig utsatt. Annars flyter händelserna kanske ihop och 

det är svårt att komma ihåg exakt när och var händelserna inträffade. Dina anteckningar också 

kan också vara ett underlag vid en utredning enligt likabehandlingslagen eller vid en 

polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens 

med den du upplever dig utsatt för trakasserier av. 

 Stöd hos Företagshälsovården. Att bli utsatt för trakasserier innebär oftast en stor psykisk 

påfrestning du kan alltid vända dig till Företagshälsovården för samtalsstöd. 

 Din arbetstagarorganisation kan hjälpa dig, de kan delta vid möten med mera.  

 

Om du vill göra en formell anmälan  

Anmälan skickas till registratorn vid högskolan och bör innehålla en beskrivning av händelser, när och 

var de har inträffat, namn på den som utpekats, uppgifter om eventuella vittnen samt andra fakta och 

upplysningar som kan vara till nytta i sammanhanget. 

Om du blir utsatt för trakasserier (student) 

Du har som student rätt till en studiemiljö som är fri från nedvärderande och kränkande behandling. Om 

du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på: att visa 

att beteendet är ovälkommet, att berätta om trakasserierna och dokumentera när, var och hur du 
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upplever dig utsatt. Berättar du om upplevda trakasserier ger du högskolan en möjlighet att stoppa och 

förhindra att trakasserierna upprepas 

 

 Var tydlig med att visa att beteendet varit ovälkommet, till exempel genom att säga ”Sluta! Jag 

tycker inte om att du gör/säger så där.” Om du inte vill tala med personen som du upplever 

trakasserar dig kan du istället skriva brev eller e-post. (Spara kopior.) Du kan också be en annan 

person att tala med den som trakasserar. Det kan vara prefekten, en lärare eller någon annan 

som du känner förtroende för.  

 Berätta om trakasserierna, kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid 

institutionen som du känner förtroende för.  

 För dagbok över trakasserierna och spara all korrespondens. Om du skriver ner alla händelser 

kan du ge en tydlig bild av hur du upplevt dig utsatt. Annars flyter händelserna kanske ihop och 

det är svårt att komma ihåg exakt när och var händelserna inträffade. Dina anteckningar också 

kan också vara ett underlag vid en utredning enligt likabehandlingslagen eller vid en 

polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens 

med den du upplever dig utsatt för trakasserier av. 

 Stöd hos Studenthälsan. Att bli utsatt för trakasserier innebär oftast en stor psykisk påfrestning. 

Studenthälsan i Stockholm erbjuder samtalsstöd som bokas under telefontid. Se hemsidan för 

aktuella telefontider och information: www.studenthalsanistockholm.se 

 Studentkåren kan hjälpa dig, Studentkåren kan ge dig råd och stöd under en utredning, de kan 

också delta vid möten med mera. Studentkårens representanter kan även göra en anmälan till 

högskolan och påtala trakasserier eller missförhållanden. 

 

Om du blir kontaktad angående trakasserier 

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd och blir kontaktad av en student eller sökande 

angående trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

I egenskap av företrädare för högskolan har du ett stort ansvar att se till att en utredning inleds och 

eventuella åtgärder vidtas. Det är mycket viktigt att agera direkt. 

Det nedanstående gäller för situationer då en student upplever sig utsatt för trakasserier från en annan 

student eller en företrädare för universitetet. 

Om en student upplever sig utsatt för trakasserier som inte uppkommit på grund av någon eller flera av 

de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen kan arbetsmiljölagstiftningen vara 

tillämplig. Nedanstående råd kan användas även då. 

Allmänna råd till anställda som kommer i kontakt med en student som upplever sig utsatt för 

trakasserier: 

 Ta det du hör på allvar. Förminska eller bortförklara inte det som studenten har upplevt. Att 

berätta om trakasserier innebär att studenten befinner sig i en mycket utsatt position och det är 

lämpligt att bemöta personen extra varsamt. Huruvida det är trakasserier ska utredas enligt 

diskrimineringslagen.  

 Trakasserier tolereras inte vid Stockholms konstnärliga högskola. Klargör för studenten att 

högskolan inte tolererar trakasserier och att det ses som en allvarlig händelse när en student 

påtalar trakasserier. Detta tar sig bland annat uttryck i den grundliga utredning som genomförs 

med anledning av detta.  

 Agera direkt och diskret. Vänta inte med att agera/föra ärendet till prefekten när en student har 

http://www.studenthalsanistockholm.se/
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berättat om trakasserier. Ju längre tid det går desto mer komplicerade tycks ärendena bli. En 

annan försvårande omständighet är ryktesspridning. Undvik att berätta om trakasserierna för 

personer som inte är inblandade, tycker du att det är tungt att bära informationen själv kan du 

få stödsamtal eller annan avlastning via HR-avdelningen. 

 För ärendet vidare till prefekten eller motsvarande om vad som har hänt och återkoppla till 

studenten vem som kommer att hålla i utredningsarbetet och som studenten kan vända sig till 

med kompletterande uppgifter och frågor. Härmed ska utredningsarbetet inledas. De 

inblandade parterna (studenten och de som påtalats trakassera) bör höras snarast. 

 Se till att trakasserierna upphör. Detta innebära att du måste vidta personen som anklagats och 

berätta vad du fått kännedom om, att det genast måste upphöra och att du kommer att 

genomföra en noggrannare utredning. Detta gäller både när studenter och anställda anmälts för 

trakasserier. Den anmälda personen ska också ges tillfälle att förklara sig. 

 Informera om stöd och hjälp till studenten. Rekommendera att studenten tar kontakt med 

Studenthälsan för samtalsstöd och uppmana studenten att föra ”dagbok” över upplevda 

trakasserier samt spara brev, e-postmeddelanden, sms och liknande. 

 


