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Interna rutiner vid påtalad diskriminering m.m. 
- medarbetare 
Vad ska du som anställd vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) göra om du blir 
kontaktad av en kollega angående upplevd diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller kränkande särbehandling/mobbning/hot? 
På ISD:s medarbetarsida på webben hänvisas man i första hand till skyddsombuden om man 
upplever diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling/ 
mobbning/hot från en annan medarbetare. Det framgår också att man i stället kan kontakta sin 
närmaste chef (studierektor, föreståndare, projektledare) eller institutionens prefekt. Men en 
medarbetare kan också välja att tala med en annan medarbetare vid ISD. Då ska du som kollega 
uppmuntra den drabbade att genast ta kontakt med någon av följande: skyddsombud, närmaste 
chef eller institutionens prefekt. 

Institutionen är skyldig att utreda omständigheterna varför både skyddsombud och chefer måste 
hantera situationen direkt genom att ta den drabbade på allvar och visa respekt samt: 

• Ställa frågor för att få klarhet i vad som har hänt och dokumentera den drabbades 
version. Kontrollera att du och den drabbade är överens om det som har dokumenterats. 

• Informera medarbetaren om hur institutionens och universitetets rutiner ser ut för 
handläggning av sådana ärenden. Då får man gärna hänvisa till anvisningarna på ISD:s 
medarbetarsida på webben. 

• Informera medarbetaren om att man är skyldig att vidarebefordra ärendet till prefekten 
för vidare hantering. Informera också om att prefekten kommer att kontakta personen i 
ärendet. 

• Prefekten ska underrättas skyndsamt, gärna via e-post. Det är prefekten som beslutar 
hur ärendet ska hanteras vidare, t.ex. vilka andra personer och instanser som ska kopplas in. 
Prefekten och den drabbade kommer också överens om konfidentialitet kring ärendet. 

Om ärendet gäller uppdragsutbildningar och dyl. eller 
student som trakasserar/hotar medarbetare  
Om ISD:s medarbetare är på uppdrag hos en annan arbetsgivare och upplever sig 
diskriminerad/trakasserad/särbehandlad/mobbad, ligger utredningsansvaret hos den arbetsgivaren. 
Om ärendet gäller student som trakasserar en medarbetare vid ISD, har ISD som arbetsgivare inte 
det lagstadgade utredningsansvaret. Däremot har institutionen i båda fall ett ansvar för 
arbetsmiljön och därmed ett ansvar att hantera situationen. 

Som kollega ska du uppmuntra den drabbade att genast ta kontakt med någon av följande: 
skyddsombud, närmaste chef eller institutionens prefekt.  

Skyddsombud och chefer måste hantera situationen direkt genom att ta den drabbade på allvar 
och visa respekt samt: 
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• Ställa frågor för att få klarhet i vad som har hänt och dokumentera den drabbades 
version. Kontrollera att du och den drabbade är överens om det som har dokumenterats. 

• Informera medarbetaren om att man är skyldig att vidarebefordra ärendet till prefekten 
för vidare hantering. Informera också om att prefekten kommer att kontakta personen i 
ärendet. 

• Prefekten ska underrättas skyndsamt, gärna via e-post. Det är prefekten som beslutar 
hur ärendet ska hanteras vidare, t.ex. vilka andra personer och instanser som ska kopplas in. 
Prefekten och den utsatta personen kommer också överens om konfidentialitet kring 
ärendet.  

Prefekt och andra inblandade har alltid möjlighet att få stöd från Personalavdelningen och 
Stockholms universitets jurister. 
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