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Handläggningsordning vid påtalade trakasserier eller kränkande 
särbehandling av anställd  

Fastställd av Institutionen för Organisk kemi 2015-04-21 

Trakasserier och kränkande särbehandling 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som påverkar en enskild 
negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen eller får sina möjligheter att 
göra en bra insats försvårade, kan vara kränkande särbehandling/mobbning. 

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, 
men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet, eller att det upplevs 
som kränkande.  

Om en chef vid universitetet får veta att en anställd upplever sig utsatt för något av det 
ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar 
upphör omedelbart.  

Vad gör du om du upplever dig utsatt? 

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande ska du anteckna vad 
som hände, när det hände och var händelsen ägde rum. Kontakta sedan någon anställd som du 
känner förtroende för. Här på institutionen för organisk kemi kan du vända dig till Jenny 
Karlsson (administrativ chef), till din handledare eller till prefekten.  

När du påtalar trakasserier eller kränkande särbehandling, så ska chefen som får kännedom 
om detta föra saken vidare till prefekten. Prefekten ska i sin tur ta kontakt med 
Personalavdelningen.  

Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att en utredning 
startas, börja med att vända dig till skyddsombuden, facket eller företagshälsovården.  
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Utredning och uppföljning 

När misstänkt kränkande särbehandling påtalas skall samtal med berörda parter hållas av 
Jenny Karlsson för att fastställa vad som har hänt. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och 
snabbt. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som hänt, och att säkerställa att eventuell 
kränkande särbehandling upphör. Jenny Karlsson informerar sedan prefekten, som håller 
kontakten med Personalavdelningen. 

Trakasserier eller sexuella trakasserier utreds av Personalavdelningen. Ärendet ska behandlas 
konfidentiellt och snabbt. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som hänt i syfte att 
eventuella trakasserier eller sexuella trakasserier upphör. 

Om utredningen kommer fram till att trakasserier eller kränkande särbehandling har 
förekommit ska prefekten försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet ska 
Personalavdelningen kontaktas för vidare åtgärder.  

Kontaktpersoner 

Om du upplever dig utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling kan  någon 
av följande personer kontaktas: 

 Jenny Karlsson – (administrativ chef)  

 Göran Widmalm – (prefekt) 

 Respektive handledare 

 Om du är medlem i facket: din fackliga organisation. 
 

Stöd 

Företagshälsovården – för kontaktuppgifter se: 
http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmiljö-hälsa/företagshälsovård 

Skyddsombud vid institutionen för organisk kemi 
 Kristina Romare  

 Louise Lehto 
 

Huvudskyddsombuden vid Stockholms universitet campus Frescati – för kontaktuppgifter se: 
http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmiljö-hälsa/skyddsombud-1.22182 
  

Universitetets information om: 

Kränkande särbehandling: http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmilj%C3%B6-
h%C3%A4lsa/kr%C3%A4nkande-s%C3%A4rbehandling-mobbning 

Trakasserier och sexuella trakasserier: 
http://www.su.se/medarbetare/personal/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-likabehandling 


