
 

 
 
 

Handlingsplan vid händelse av sexuella trakasserier  

 
Med hänsyn till Stockholms nations klubbverksamhet, uthyrningar samt andra 
tillställningar har det uppkommit ett behov av en konkret och särskild handlingsplan 
vid händelse av trakasserier. Denna handlingsplan ämnar ge instruktioner hur 
agerande ska ske i stunden där ärende uppkommer. Det är av största vikt att alla 
gäster och utsatta får samma mottagande var de än vänder sig.  

 
Denna handlingsplan riktar sig främst åt sexuella trakasserier då det sedan tidigare 
har varit ett förekommande problem på nationen.  
 
Vad är sexuella trakasserier? 

 
Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat 
uppträdande grundat på kön eller sexuell läggning, som leder till att den som 
utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Det viktigaste 
kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för 
dem. (EUs definition)  

 
Vem kan bli utsatt för sexuella trakasserier? 

 
Alla människor kan bli utsatta för sexuella trakasserier.  

 
Vad ska man göra om någon blir utsatt för sexuella trakasserier? 

 
Diskrimineringslagen §6: ”Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för 
verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana 
repressalier som avses i 2 kap. 18 §. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de 
riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket” Lag (2016:828).” 

 
Stockholms nation är en ideell studentförening och är därför bara delvis en 
arbetsplats. Men eftersom vi är beroende av ideellt arbete är det mycket viktigt för 
oss att alla ämbetsmän och medlemmar trivs och vill fortsätta engagera sig och 
besöka oss. Sexuella trakasserier är tyvärr något som då och då förekommer på 
Stockholms nation. Det är något som är direkt opassande och helt oacceptabelt. 

 
 

 
 
 
 
Förebyggande arbete  
 

● Utbilda all torsdagspersonal (bartenders, klubbverkare, klubbmästare, 
utskänkare och vakter) i vad sexuella trakasserier och kränkningar innebär 
samt göra dem medvetna om handlingsplanen.  



 

  

● Informera gäster om hur klimatet på nationen ska se ut, genom exempelvis 
affischer och tydlig kommunikation av vår värdegrund. 

● Stockholms nation har nolltolerans mot sexuella trakasserier. Detta ska tydligt 
framgå för alla gäster. 

● Samtycke är centralt. 
 
När sexuella trakasserier rapporteras ska följande åtgärder följas 
 

1. Ta berörd person åt sidan till en lugnare och tryggare miljö.  
2. Be om personens namn och förklara vad det är som kommer hända härnäst. 
3. Kontakta närmast ansvarig - Klubbmästare, barmästarbiträde eller 

utskänkare.  
4. Försök att få en så klar redogörelse för händelseförloppet som möjligt (när, 

var, hur?) 
5. Ta namn och/eller signalement på alla inblandade i händelseförloppet 
6. Förklara att eventuella påföljder görs i samråd med utskänkare och vakter 
7. Fråga personen om den vill ta ärendet vidare, utöver påföljder av vakter och 

utskänkare. Fråga berörd om återkoppling önskas och ta i så fall 
kontaktuppgifter 

8. Informera personen om Trygghetsgruppen och att denne kan rapportera 
incidenten samt höra av sig till trygghetsgruppen@stockholms.se eller till 
någon av kuratelets egna mejladresser för ytterligare redogörelse av 
händelsen och kontakt.  

9. Skriv en incidentrapport enligt mallen om vad som hänt. 
 
Att tänka på när du pratar med någon som blivit utsatt 
 
● Tala lugnt och lyssna på den utsatta 
● Få gästen att känna att inget är för stort eller för litet för att tas upp 
● Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserandes motiv 
● Beslut om påföljd görs i samråd med vakt och utskänkare (utslängd, portad, 

etc.) 
● Få personen att känna sig trygg genom att visa att du tar ärendet på största 

allvar och är fullt fokuserad på den berörda 
● Uppmärksamma gästen om att återkoppling inte nödvändigtvis behöver vara 

drastiskt eller leda till större åtgärder. Det viktigaste är signalera att vi finns 
där för personen, att det finns en kanal att vända sig till och att vi är måna 
om personens välmående. 
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