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Inledning 
Förhoppningen är att detta dokument ska underlätta för institutioner och enheter då man ska 
hantera den svåra situationen när en student blivit avstängd på grund av trakasserier.  

Det är viktigt att komma ihåg att varje enskilt ärende är unikt och även om det går att ge vissa 
generella råd måste dessa anpassas till de ärenden som, eventuellt, blir aktuella. 

Om det uppstår frågor utifrån detta dokument eller kring hur en specifik händelse ska hanteras 
– tveka inte att kontakta någon av de funktioner/personer som anges nedan under 
Kontaktinformation. 

Vad innebär en avstängning? 
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i 
undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera 
perioder, dock sammanlagt högst sex månader. 

Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse 
tillträde till vissa lokaler inom högskolan. 
(Högskoleförordningen (HF) 10 kap. 2 §) 

Avstängningens omfattning 
Ett beslut om avstängning gäller vid Stockholms universitet och därmed gäller avstängningen 
studier vid samtliga universitetets institutioner och enheter. Dessutom medför ett beslut om 
avstängning vid Stockholms universitet också avstängning från universitetsbiblioteket och 
dess tjänster inom ramen för utbildningen. 

En student kan bli avstängd i upp till sex månader, beroende på förseelsens art och andra 
omständigheter. 

Avstängningen gäller vanligtvis från och med dagen för Disciplinnämndens beslut.  

Undervisning 
I och med beslutet är studenten avstängd från all form av undervisning.  

Till undervisning räknas bl.a. seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationsövningar 
och handledning. Även informella samtal om studiernas innehåll med handledare, lärare, 
gruppövningslärare, assistenter eller liknande omfattas.  

Med uttrycket undervisning omfattas, beträffande avstängningsbeslut, även praktik.  

Studenten kan inte registrera sig för kurser, anmäla sig till studiegrupper eller liknande under 
avstängningen. Inte heller ska studenten kunna registrera sig för uppsatsskrivande eller avtala 
något om kommande uppsatsarbete med en handledare. 

Studenten är tvungen att vänta till efter det att avstängningen har upphört för att kunna 
registrera sig. 

Spärr skall läggas in i Ladok direkt efter beslut om avstängning och den ligger kvar för att inte 
studenten skall kunna efterregistrera sig på något moment eller kurs.  

Under tiden för avstängning kommer studentens tillgång till studentkontot (inloggning till 
Mitt universitet, Mondo, e-post, fillagring m.m.), som tillhandahålls av universitetet, att 
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spärras. Om studenten använder studentkontot även för e-post utan relevans för studierna, kan 
vidarebefordran till ett annat konto beviljas. 

Prov och examination 
Studenten får under avstängningsperioden inte anmäla sig till tentamen, tentera i någon form 
(vare sig salstentor eller hemtentor), lämna in gamla uppgifter, uppsatser för bedömning eller 
på annat sätt examineras.  

Under avstängningen har studenten inte rätt att lämna in uppgifter från tidigare moment, 
laborationsrapporter eller liknande, även om dessa ursprungligen var tänkta att avslutas innan 
avstängningen inleddes.  

”Annan verksamhet” 
Studenten får under avstängningsperioden inte delta i ”annan verksamhet” vid universitetet. 
Det kan röra sig om studiedagar, institutionsdagar/informationsmöten, öppet hus och 
liknande. Det är tyvärr svårt att ge en uttömmande och korrekt lista på vad som kan anses 
falla under ”annan verksamhet” så kontakta gärna föredraganden i Disciplinnämnden eller 
Juridiska fakultetskansliet för närmare råd. 

Universitetsbiblioteket 
Studenten har under avstängningen inte rätt att låna litteratur eller på annat sätt nyttja 
universitetsbibliotekets resurser för sina studier. 

Tillgång till lokaler 
Vid de institutioner som har lokaler vilka kräver passerkort eller liknande kan prefekt eller 
studierektor dra in studentens passerkort för att på så vis förhindra att denne/denna har 
tillträde till lokalerna under avstängningen. Detta går att göra genom att meddela 
Nyckelexpeditionen att studentens behörighet skall begränsas under avstängningsperioden. 

Universitetsbiblioteket 
Avstängningen från nyttjande av universitetsbibliotekets resurser sträcker sig även till 
bibliotekets filialer; också till institutionernas bibliotek. 

Offentliga lokaler/utrymmen 
Beträffande andra områden och lokaler på universitetsområdet såsom föreläsningssalar, 
korridorer, datorrum och caféer kan det uppstå vissa svårigheter att avgöra om de skall räknas 
som tillgängliga för allmänheten eller inte.  

Kontakta gärna Säkerhetsenheten eller Juridiska fakultetskansliet för råd om vad som gäller i 
ert specifika fall. Det är dock viktigt att betona att man alltid har rätt att be personer som stör 
att lämna en lokal.  

Om avstängningen inte efterlevs 
Det är av stor vikt att berörda lärare och personal lojalt står bakom disciplinnämndens beslut 
och verkar för dess genomförande.  

I det fall studenten inte följer beslutet om avstängning har Stockholms universitet möjlighet 
att avvisa studenten från de lokaler som omfattas av avstängningen. Detta kan ske genom att 
en anställd, t.ex. lärare, ber studenten att lämna lokalen. Om den anställde känner olust inför 
detta eller om personen i fråga vägrar kan Säkerhetsenheten kontaktas. Är det en akut fråga, 
ring universitetets larmnummer för att komma i kontakt med ordningsvakt, eller vid risk för 
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personskada ring 112. Universitetets ordningsvakter har befogenhet att avlägsna obehöriga 
från universitetets lokaler. 

Om en avstängd student inte följer en uppmaning att lämna lokaler, vilka studenten är 
avstängd från, gör studenten sig skyldig till olaga intrång (enligt Brottsbalken 4 kap. 6 §). 
Uppstår en sådan situation bör polis tillkallas. 

Vid allvarligare överträdelser av avstängningen kan studentens beteende medföra ett nytt 
disciplinärende med beslut om en längre avstängningsperiod. 

Vilka informeras?  
Föredragande vid Disciplinnämnden delger studenten, institutionens prefekt, det aktuella 
fakultetskansliet, Studentavdelningen, IT-avdelningen, CSN och universitetsbiblioteket 
beslutet om avstängning.  

Att CSN informeras beror på att studenten under avstängningen inte räknas som student och 
därför inte har rätt att uppbära studiemedel. Det är dock upp till CSN hur de agerar, 
universitetet är bara skyldigt att informera om avstängningen. 

Om studenten är registrerad för kurser vid flera av universitetets institutioner delges även de 
institutioner som inte varit inblandade i disciplinärendet. 

Vilka vid institutionen bör informeras? 
Det är viktigt att alla som kan tänkas beröras så snart som möjligt blir informerade om en 
students avstängning. Särskilt vid trakasserier är detta viktigt, då den person som utsatts för 
trakasserier har rätt till en trygg studiemiljö och den trakasserande studenten därför inte bör 
befinna sig i universitets lokaler under avstängningen. 

För att undvika ryktesspridning och spekulation bör de anställda som, på något sätt, blivit 
inblandade i ärendet informeras om de åtgärder som vidtagits och disciplinnämndens beslut. 

Uppföljning 
Vid ärenden om trakasserier bör en kontaktperson utses vid institutionen/avdelningen för 
kontakt med den som utsatts för trakasserierna. 

Den person som utsatts för trakasserierna bör kontaktas efter att ärendet tagits upp i 
disciplinnämnden. I första hand bör kontakt tas inom en vecka efter disciplinnämndens beslut, 
men även en månad samt ett halvår efter att avstängning av den trakasserande upphört.  

Vid dessa tillfällen ska kontaktpersonen åtminstone ställa följande frågor till den drabbade: 

• Har trakasserierna verkligen upphört? 

• Hur har den som trakasserats upplevt bemötandet från institutionen? 

• Har den drabbade utsatts för andra typer av trakasserier som en följd av 
anmälningsprocessen (exempelvis utfrysning, ryktesspridning eller mobbning)? 

Samtalen bör dokumenteras och svaren sparas. 

Ytterligare information 
Läs gärna den ”Handlingsplan i händelse av sexuella trakasserier” som framtagits vid 
Fysikum. Där ges bra information om hur en institution kan hantera trakasseriärenden. 
Handlingsplanen går att ladda ner/läsa på www.jamstkom.su.se. 
 

 4



 

Kontaktinformation 

Enhet/Funktion Telefonnummer E-postadress 
Säkerhetsenheten 08-16 22 16  
Akuta frågor - ordningvakt 08-16 42 00  
Vid risk för personskada 112  
Nyckelexpeditionen 08-16 25 20 nyckelexpedition@sakerhet.su.se 
Juridiska fakultetskansliet 
Föredragande, Disciplinnämnden 

08-16 25 40 emelie.nilsson@juridicum.su.se 
08-16 11 82 emma.boyagi@juridicum.su.se 

Studentavdelningen 
Jämlikhetssamordnare 08-16 25 59 christian.edling@sb.su.se 
Personalavdelningen 08-16 22 62 

08-16 20 88 
kristina.lundgren@pb.su.se 
inga-lena.tofte@pb.su.se 

08-16 22 44 peter.norden@pb.su.se 
Samtalsstöd för anställd  
Avonova  08-441 14 85 

 

Samtalsstöd för student  
08-674 77 00 

 
Studenthälsan 
 

= = = =

= =
= =

= =  

= = = =

= = =

= = = =
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Inledning


Förhoppningen är att detta dokument ska underlätta för institutioner och enheter då man ska hantera den svåra situationen när en student blivit avstängd på grund av trakasserier. 

Det är viktigt att komma ihåg att varje enskilt ärende är unikt och även om det går att ge vissa generella råd måste dessa anpassas till de ärenden som, eventuellt, blir aktuella.

Om det uppstår frågor utifrån detta dokument eller kring hur en specifik händelse ska hanteras – tveka inte att kontakta någon av de funktioner/personer som anges nedan under Kontaktinformation.


Vad innebär en avstängning?

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.


Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.


(Högskoleförordningen (HF) 10 kap. 2 §)


Avstängningens omfattning


Ett beslut om avstängning gäller vid Stockholms universitet och därmed gäller avstängningen studier vid samtliga universitetets institutioner och enheter. Dessutom medför ett beslut om avstängning vid Stockholms universitet också avstängning från universitetsbiblioteket och dess tjänster inom ramen för utbildningen.

En student kan bli avstängd i upp till sex månader, beroende på förseelsens art och andra omständigheter.

Avstängningen gäller vanligtvis från och med dagen för Disciplinnämndens beslut. 


Undervisning


I och med beslutet är studenten avstängd från all form av undervisning. 


Till undervisning räknas bl.a. seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationsövningar och handledning. Även informella samtal om studiernas innehåll med handledare, lärare, gruppövningslärare, assistenter eller liknande omfattas. 

Med uttrycket undervisning omfattas, beträffande avstängningsbeslut, även praktik. 

Studenten kan inte registrera sig för kurser, anmäla sig till studiegrupper eller liknande under avstängningen. Inte heller ska studenten kunna registrera sig för uppsatsskrivande eller avtala något om kommande uppsatsarbete med en handledare.


Studenten är tvungen att vänta till efter det att avstängningen har upphört för att kunna registrera sig.


Spärr skall läggas in i Ladok direkt efter beslut om avstängning och den ligger kvar för att inte studenten skall kunna efterregistrera sig på något moment eller kurs. 

Under tiden för avstängning kommer studentens tillgång till studentkontot (inloggning till Mitt universitet, Mondo, e-post, fillagring m.m.), som tillhandahålls av universitetet, att spärras. Om studenten använder studentkontot även för e-post utan relevans för studierna, kan vidarebefordran till ett annat konto beviljas.

Prov och examination

Studenten får under avstängningsperioden inte anmäla sig till tentamen, tentera i någon form (vare sig salstentor eller hemtentor), lämna in gamla uppgifter, uppsatser för bedömning eller på annat sätt examineras. 

Under avstängningen har studenten inte rätt att lämna in uppgifter från tidigare moment, laborationsrapporter eller liknande, även om dessa ursprungligen var tänkta att avslutas innan avstängningen inleddes. 

”Annan verksamhet”

Studenten får under avstängningsperioden inte delta i ”annan verksamhet” vid universitetet. Det kan röra sig om studiedagar, institutionsdagar/informationsmöten, öppet hus och liknande. Det är tyvärr svårt att ge en uttömmande och korrekt lista på vad som kan anses falla under ”annan verksamhet” så kontakta gärna föredraganden i Disciplinnämnden eller Juridiska fakultetskansliet för närmare råd.


Universitetsbiblioteket


Studenten har under avstängningen inte rätt att låna litteratur eller på annat sätt nyttja universitetsbibliotekets resurser för sina studier.


Tillgång till lokaler

Vid de institutioner som har lokaler vilka kräver passerkort eller liknande kan prefekt eller studierektor dra in studentens passerkort för att på så vis förhindra att denne/denna har tillträde till lokalerna under avstängningen. Detta går att göra genom att meddela Nyckelexpeditionen att studentens behörighet skall begränsas under avstängningsperioden.

Universitetsbiblioteket


Avstängningen från nyttjande av universitetsbibliotekets resurser sträcker sig även till bibliotekets filialer; också till institutionernas bibliotek.

Offentliga lokaler/utrymmen

Beträffande andra områden och lokaler på universitetsområdet såsom föreläsningssalar, korridorer, datorrum och caféer kan det uppstå vissa svårigheter att avgöra om de skall räknas som tillgängliga för allmänheten eller inte. 

Kontakta gärna Säkerhetsenheten eller Juridiska fakultetskansliet för råd om vad som gäller i ert specifika fall. Det är dock viktigt att betona att man alltid har rätt att be personer som stör att lämna en lokal. 

Om avstängningen inte efterlevs


Det är av stor vikt att berörda lärare och personal lojalt står bakom disciplinnämndens beslut och verkar för dess genomförande. 


I det fall studenten inte följer beslutet om avstängning har Stockholms universitet möjlighet att avvisa studenten från de lokaler som omfattas av avstängningen. Detta kan ske genom att en anställd, t.ex. lärare, ber studenten att lämna lokalen. Om den anställde känner olust inför detta eller om personen i fråga vägrar kan Säkerhetsenheten kontaktas. Är det en akut fråga, ring universitetets larmnummer för att komma i kontakt med ordningsvakt, eller vid risk för personskada ring 112. Universitetets ordningsvakter har befogenhet att avlägsna obehöriga från universitetets lokaler.

Om en avstängd student inte följer en uppmaning att lämna lokaler, vilka studenten är avstängd från, gör studenten sig skyldig till olaga intrång (enligt Brottsbalken 4 kap. 6 §). Uppstår en sådan situation bör polis tillkallas.

Vid allvarligare överträdelser av avstängningen kan studentens beteende medföra ett nytt disciplinärende med beslut om en längre avstängningsperiod.

Vilka informeras? 

Föredragande vid Disciplinnämnden delger studenten, institutionens prefekt, det aktuella fakultetskansliet, Studentavdelningen, IT-avdelningen, CSN och universitetsbiblioteket beslutet om avstängning. 

Att CSN informeras beror på att studenten under avstängningen inte räknas som student och därför inte har rätt att uppbära studiemedel. Det är dock upp till CSN hur de agerar, universitetet är bara skyldigt att informera om avstängningen.

Om studenten är registrerad för kurser vid flera av universitetets institutioner delges även de institutioner som inte varit inblandade i disciplinärendet.

Vilka vid institutionen bör informeras?

Det är viktigt att alla som kan tänkas beröras så snart som möjligt blir informerade om en students avstängning. Särskilt vid trakasserier är detta viktigt, då den person som utsatts för trakasserier har rätt till en trygg studiemiljö och den trakasserande studenten därför inte bör befinna sig i universitets lokaler under avstängningen.


För att undvika ryktesspridning och spekulation bör de anställda som, på något sätt, blivit inblandade i ärendet informeras om de åtgärder som vidtagits och disciplinnämndens beslut.


Uppföljning

Vid ärenden om trakasserier bör en kontaktperson utses vid institutionen/avdelningen för kontakt med den som utsatts för trakasserierna.


Den person som utsatts för trakasserierna bör kontaktas efter att ärendet tagits upp i disciplinnämnden. I första hand bör kontakt tas inom en vecka efter disciplinnämndens beslut, men även en månad samt ett halvår efter att avstängning av den trakasserande upphört. 


Vid dessa tillfällen ska kontaktpersonen åtminstone ställa följande frågor till den drabbade:


· Har trakasserierna verkligen upphört?


· Hur har den som trakasserats upplevt bemötandet från institutionen?


· Har den drabbade utsatts för andra typer av trakasserier som en följd av anmälningsprocessen (exempelvis utfrysning, ryktesspridning eller mobbning)?


Samtalen bör dokumenteras och svaren sparas.


Ytterligare information


Läs gärna den ”Handlingsplan i händelse av sexuella trakasserier” som framtagits vid Fysikum. Där ges bra information om hur en institution kan hantera trakasseriärenden. Handlingsplanen går att ladda ner/läsa på www.jamstkom.su.se.


Kontaktinformation


		Enhet/Funktion

		Telefonnummer

		E-postadress



		Säkerhetsenheten

		08-16 22 16

		



		Akuta frågor - ordningvakt

		08-16 42 00

		



		Vid risk för personskada

		112

		



		Nyckelexpeditionen

		08-16 25 20

		nyckelexpedition@sakerhet.su.se



		Juridiska fakultetskansliet Föredragande, Disciplinnämnden

		08-16 25 40


08-16 11 82

		emelie.nilsson@juridicum.su.se


emma.boyagi@juridicum.su.se



		Studentavdelningen


Jämlikhetssamordnare

		08-16 25 59

		christian.edling@sb.su.se



		Personalavdelningen

		08-16 22 62


08-16 20 88


08-16 22 44

		kristina.lundgren@pb.su.se


inga-lena.tofte@pb.su.se


peter.norden@pb.su.se



		Samtalsstöd för anställd

Avonova 

		08-441 14 85

		



		Samtalsstöd för student


Studenthälsan

		08-674 77 00
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