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Interna rutiner vid påtalad diskriminering m.m. - student 
Vad ska du som anställd vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) göra om du blir 
kontaktad av en student angående upplevd diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller kränkande särbehandling/mobbning/hot? 
I informationen till studenter på ISD:s webb hänvisas studenter i första hand till kontaktpersonen 
för jämlikhetsfrågor om man upplever diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 
kränkande särbehandling/mobbning/hot. Men en student kan också välja att kontakta en annan 
anställd vid ISD. När en anställd vid ISD får kännedom om att en student upplever sig utsatt för 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling/mobbning/hot i 
samband med studierna är vi skyldiga att utreda omständigheterna. 

Som anställd ska du ta studentens upplevelse på allvar, visa respekt och hantera situationen 
direkt genom att: 
• Ställa frågor för att få klarhet i vad som har hänt och dokumentera studentens version. 

Kontrollera att du och den drabbade är överens om det du har dokumenterat. 
• Informera studenten om hur institutionens och universitetets rutiner ser ut för 

handläggning av sådana ärenden. Du får gärna hänvisa till den handläggningsordning som 
är tillgänglig för studenterna på ISD:s webb. 

• Informera studenten om att du är skyldig att vidarebefordra ärendet till prefekten och 
kontaktpersonen för jämlikhetsfrågor vid ISD för vidare hantering av ärendet. Informera 
också om att prefekten kommer att kontakta studenten i ärendet. 

• Prefekten och kontaktpersonen 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 VFU 
Om ärendet gäller VFU är de interna rutinerna något annorlunda eftersom utredningsansvaret, 
enligt Diskrimineringslagen (se 2 kap. 1 § 3 p.), inte ligger hos ISD utan hos praktikplatsen: 

• Ställ frågor för att få klarhet i vad som har hänt och dokumentera studentens version. 
Kontrollera att du och den drabbade är överens om det du har dokumenterat. 

• Informera studenten om att du är skyldig att vidarebefordra ärendet till VFU-ansvarig för 
vidare hantering av ärendet. Informera också om att VFU-ansvarig/motsvarande kommer 
att kontakta studenten i ärendet. 

• VFU-ansvarig ska underrättas skyndsamt, gärna via e-post. Det är VFU-ansvarig som 
beslutar hur ärendet ska hanteras vidare, t.ex. vilka andra personer och instanser som ska 
kopplas in och vilka åtgärder som ska vidtas.  

Prefekt, kontaktperson och VFU-ansvarig har alltid möjlighet att få stöd från Studentavdelningen 
och Stockholms universitets jurister. 

För mer information, kontakta ISD:s kontaktperson för jämlikhetsfrågor. 

http://www.isd.su.se/
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