
PROBLEM
Om möjligt, ta upp 
saken med den 
som trakasserar 
och be personen 
sluta

Ta kontakt med en av 
kontaktpersonerna om
• du känner att du inte 

kan ta upp saken själv 
• om du tagit upp 

problemet men 
personen inte slutar.

Om du känner dig 
osäker på vad du kan 
göra – ta kontakt 
med ÅA:s namngivna 
kontaktpersoner 

Det hålls en 
diskussion(er) om 
läget och hur 
studeranden vill att 
ärendet ska skötas

ANMÄLAN
Studeranden 
anmäler ärendet 
enligt ÅA:s 
process. 

Studerande: Ifall du upplever att du utsatts för 
osakligt bemötande, trakasserier eller våld

ÅA kvitterar att 
anmälan tagits emot. 
ÅA meddelar senast 

inom 7 dagar vem som 
utreder anmälan. 

Den person som anmälan 
gäller meddelas att en 

utredning påbörjas och att 
hen inte ska vara i kontakt 

med anmälaren under 
utredningens gång.

Lokala arbetarskydds-
fullmäktige meddelas om 
att en anmälan inkommit. 

UTREDNING
Utredaren hör i brådskande ordning 
parterna skilt för sig. Parterna får ha med 
sig en stödperson. Processen och insamlat 
material dokumenteras. Parterna får uttala 
sig om anteckningarna från sitt eget 
hörande.

Om alla parter i nuläget 
anser det möjligt kan ett 
gemensamt möte ordnas för 
att försöka lösa situationen 
med diskussion. 

INFORMATION
Alla parter i ärendet får utredning 
och beslut i ärendet. Den lokala 
arbetarskyddsfullmäktige 
informeras om beslutet. Från fall 
till fall avgörs om ytterligare 
personer ska informeras.

BESLUT
Utredaren fattar beslut i ärendet
• Felaktigt beteende konstateras. Beslutet inkluderar händelserna, de åtgärder som 

kommer att vidtas för att trakasserierna ska upphöra och en tidtabell för åtgärderna.
• Ingen felaktighet konstateras. Beslutet inkluderar motiveringar

FÖLJDER OM FELAKTIGT 
BETEENDE KONSTATERAS

• Den konstaterat skyldiga får besked om 
att det trakasserande beteende förbjuds

ÅA kan fatta beslut om att  
• tilldela den skyldiga en skriftlig varning
• avstänga den skyldiga från studierna upp 

till ett år

Om alla parter anser det möjligt ordnas 
ett gemensamt möte för att försöka lösa 
situationen med diskussion. 

Tillfället och åtgärder dokumenteras. 
Lokala arbetarskyddsfullmäktige 
informeras om ärendet. Ett uppklarat 
ärende följs upp. Ett olöst förs tillbaka 
till studeranden och kontaktpersonen. 

Tillfället och åtgärder 
dokumenteras. Ett olöst återgår 
till utredningen för beslut.

Ett uppklarat ärende följs upp. 
Den lokala arbetarskydds-
fullmäktige informeras om 
lösningen. 

POLISANMÄLAN
Om studeranden 

utsatts för våld eller 
hot om våld ska 

ärendet helst 
överföras till polisen.

I alla situationer kan studeranden vända sig till polisen. I hotfulla situationer ska du alltid ringa nödnumret 112. 
ÅA:s kontaktpersoner hittas på webbadressen: 
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/ma-bra/stod-vid-trakasserier/
Studentkårens trakasseriombud hittas på webbadressen:
https://www.studentkaren.fi/studerande/radgivning/trakasseriombud/

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/ma-bra/stod-vid-trakasserier/
https://www.studentkaren.fi/studerande/radgivning/trakasseriombud/

