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Handläggningsordning för utredning av trakasserier mot student
enligt diskrimineringslagen
Enligt 2 kap 7 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har en utbildningsanordnare som får
kännedom om att en student eller sökande anser sig ha blivit utsatt för trakasserier en
skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna.
Enklare konflikter bör kunna hanteras omedelbart av undervisande lärare, studierektor eller
motsvarande. En företrädare för universitetet som får kännedom om en förmodad kränkningseller diskrimineringssituation ska snarast kontakta närmast överordnad eller särskild
kontaktperson vid institutionen. Kommer påstådda fall av kränkningar eller trakasserier till
universitetets kännedom, ska universitetet inleda en utredning inom 30 dagar.
Utredningen ska genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt och förutsätter frivilligt
deltagande från berörda personer. Såväl den som påstår sig ha drabbats av kränkningen som
den som misstänkts vara orsaken till kränkningen ska erbjudas kontakt med Studenthälsan,
aktuell studentkår, Personalavdelningen eller en facklig representant.
Utredningsansvarig är Stockholms universitets jämlikhetssamordnare eller annan lämplig
handläggare. Vid enklare konflikter av ovan nämnda slag ska jämlikhetssamordnaren
informeras om händelsen. Utredningsarbetet ska ske genom samtal med berörda personer
under iakttagande av diskretion. Förvaltnings- och sekretesslagens bestämmelser kring
diarieföring av handlingar ska beaktas och en skriftlig handläggning avseende bland annat
tjänsteanteckningar, kommunicering och beslut måste ske. Detta innebär att betydande delar
av utredningsarbetet kommer att genomföras under offentlig insyn. Det bör eftersträvas att
berörda personer själva eller med hjälp av stödperson skriftligen anger de omständigheter som
ligger till grund för utredningen. Även om det inte råder någon tvekan om att det inte
förekommit några trakasserier, men en student påtalat att han eller hon upplevt en sådan
situation, bör en tjänsteanteckning om detta konstaterande göras.
Alla omständigheter av betydelse för ett slutligt beslut som framkommer under utredningen
ska fortlöpande kommuniceras med berörda personer med möjlighet till egna yttranden.
Stockholms universitet måste hålla de inblandade informerade om vilka åtgärder universitetet
har för avsikt att vidta och om de ställningstaganden som universitetet gör. Om ord står mot
ord, bör universitetet ändå bilda sig en egen uppfattning av riktigheten i de uppgivna
trakasserierna och därefter vidta lämpliga åtgärder. Slutliga ställningstaganden måste
kommuniceras och diarieföras även om beslutet innebär att universitetet inte har för avsikt att
vidta ytterligare åtgärder. I förekommande fall ska sådana åtgärder vidtas som skäligen kan
krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

