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Handlingsplan mot sexuella trakasserier på Ölands folkhögskola 

Sexuella trakasserier tolereras inte på Ölands folkhögskola. Vi vill visa varandra respekt och hänsyn 

och värna varandras trygghet.  

På Ölands folkhögskola ska det inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande uttalande 

grundade på kön, som kan upplevas som kränkande för kvinnor, män eller annan könsidentitet. 

Exempel är nedsättande skämt om kvinnor, män eller annan könsidentitet, sexuell läggning eller 

generaliseringar om könets egenskaper m.m.  

Alla skolans utrymmen, både inne och ute, ska vara fria från könskränkande beteenden, 

kommentarer och bilder. 

Syfte 

Handlingsplanen syftar till att förebygga och lösa uppkomna situationer pga sexuella trakasserier som 

kränker, stör och hindrar i studierna, arbetet och på fritiden.  

Omfattning 

Handlingsplanen avser samtliga personer på Ölands folkhögskola, deltagare, konferensgäster och 

personal. 

Ansvar 

Rektorn ansvarar för handlingsplanen mot sexuella trakasserier. Rektorn är ansvarig för att 

arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär att rektorn ansvarar för 

att bilder, språkbruk, attityder som kan uppfattas som kränkande inte förekommer på skolan. 

Definitioner 

Sexuella trakasserier är ett ovälkommet uppträdande grundat på kön eller av sexuell natur som 

kränker personens integritet. Det är också när ord eller handlingar med sexuell innebörd skapar en 

kränkande eller hotfull arbetsmiljö som stör och hindrar i studierna, arbetet och på fritiden. 

Så här definierar UMO.se sexuella trakasserier: 

”Sexuella trakasserier är när en person gör eller säger något som har med 

kroppen eller sex att göra, och som den andra personen tycker känns 

obehagligt. Sexuella trakasserier är aldrig okej, och kan vara brottsliga.” 

Definition enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO: 

”Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar 

närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar 

och anspelningar.” 

Var går gränsen mellan sexuella trakasserier och övergrepp? 

UMO.se beskriver det så här: 

Sexuella trakasserier kan vara ett brott 

Sexuella trakasserier kan vara brottsligt. Det beror på vad som har hänt, och var det 
hände. 
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Det kan till exempel vara ett brott som heter sexuellt ofredande att skicka sexuella 
bilder till en annan person eller att visa sitt kön för någon som inte vill. Det kan 
vara olagligt att ta på en annan persons kropp, utan att hen vill. 

Miljöer där risken kan vara stor att en blir utsatt för sexuella trakasserier 

För den som är deltagare och bor på skolans internat kan internatet vara en plats där risken är större 

att bli utsatt för sexuella trakasserier än vad den är i själva skolmiljön. I internatet rör sig inte skolans 

personal lika mycket och där är deltagarna själva med varandra betydligt mer än vad de är i 

skolmiljön under skoldagarna. Därför är det viktigt att vara uppmärksam som deltagare och värna om 

sig själv och sina kamrater. Alla har ett ansvar att agera när en ser något hända som strider mot 

skolans policy om sexuella trakasserier. 

 

Vem gör vad när det har hänt? 

Den drabbade 

• På den här skolan accepteras inga sexuella trakasserier. Därför behöver du aldrig acceptera 

att utsättas för det. 

• Prata med din lärare, kamrater eller rektorn om din situation. Skulle det vara rektorn som 

utsatt dig för de sexuella trakasserierna gå till rektorns chef, 0480-844 14. 

• Försök att säga ifrån, om situationen tillåter, genom att sätta ord på det ovälkomna 

beteendet.  

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat av den som blir 

utsatt. Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller 

kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för 

att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att 

den som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet 

är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att 

inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. 

(Diskrimineringsombudmannen DO) 

Hjälp och stödinsatser 

Boendestödjare och kurator finns som kan hjälpa till att stödja den som blivit utsatt. De kan också 

hjälpa den som blivit utsatt att anmäla till rektor och eventuellt till polis. 

Kontakt utanför skolan. Om det känns svårt att prata med någon som har något alls med skolan att 

göra finns möjlighet att kontakta kuratorn på Högalids folkhögskola som första stödinsats,  

070-5130961. Stina Nauclér, 070-513 09 61, stina.naucler@hogalid.nu  

En stödgrupp av deltagare bildas varje år. Den drabbade ska kunna vända sig till stödgruppen för att 

få hjälp och stöd. Deltagarrådet ansvarar för att stödgruppen bildas med en intresserad deltagare 

från varje kurs. Stödgruppen bestämmer själva hur ofta de träffas. 
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Rektorn 

När rektorn får kännedom om sexuella trakasserier på skolan ska hen utan dröjsmål och under 

sekretess vidta nedanstående åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier (Diskrimineringslagen 2 

kapitel 3 §). Med sekretess menas här att endast de som direkt är berörda av händelsen hålls 

informerade. 

• Samtala först med den som upplever sig utsatt för sexuella trakasserier och därefter enskilt med 

övriga inblandade för att utreda vad som har hänt. 

• Gör anstiftaren uppmärksam på att skolan inte accepterar trakasserier och vilka sanktioner som 

gäller. Markera att repressalier mot den som gjort anmälan är förbjudna. 

• Försöka nå en dialog där de inblandade kan mötas som den drabbade kan acceptera. 

• Dokumentera all information. 

Anstiftaren 

Den som är anmäld för sexuella trakasserier är skyldig att medverka i utredningen. Rektorn ansvarar 

för att hen erbjuds att ha med sig en person som stöd vid samtalen. 

Personal vid skolan 

• Vara beredda på att ta emot en anmälan om sexuella trakasserier och ta den vidare till rektorn. 

• Vara beredda att prata med den som blivit utsatt för sexuella trakasserier och kunna hänvisa vidare 

till boendestödjare, kurator eller rektor. 

Skolkamrater/Arbetskamrater 

• Uppmuntra den som är utsatt att kontakta stödgruppen, sin lärare, rektorn eller facklig 

företrädare/skyddsombud. 

• Ta ansvar för att motverka ryktesspridning. 

 

 

 


