
EN TRYGG SKOLA 
ÄR FRI FRÅN 

TRAKASSERIER

Vad är 
trakasserier? 
Trakasserier är 
diskriminering förbjuden 
i diskrimineringslagen. 
Trakasserier leder 
till en kränkande och 
otrygg stämning i hela 
skolgemenskapen. 

Till exempel rasistisk, 
homofobisk eller ableistisk 
mobbning kan vara 
trakasserier förbjudna i 
diskrimineringslagen. 

Offret för diskriminering har 
enligt diskrimineringslagen 
rätt till gottgörelse.

Trakasserier är ett 
beteende som leder 
till att en persons eller 
människogrupps 
människovärde kränks. 
Genom att trakassera 
skapar en person en 
förnedrande, hotfull, fientlig 
eller aggressiv stämning. 
Trakasserierna har 
samband med en förbjuden 
diskrimineringsgrund 
såsom ursprung, 
sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. 

Trakasserier är 
inte bara prat 
– till exempel 

kränkande eller 
hotfulla bilder 
och symboler 

kan också vara 
trakasserier. 



Skolorna får starkare plikt att ingripa i 
trakasserier från och med den 1.6.2023 
Utbildningsanordnare får starkare plikt att ingripa i och avlägsna 

trakasserier då diskrimineringslagen förnyas den 1.6.2023.

Skolan måste skrida till nödvändiga åtgärder för att stoppa trakasserier 
mot en elev. Utbildningsanordnaren gör sig skyldig till diskriminering om 

man låter bli att ingripa. 

Dessutom ändrar definitionen av trakasserier så att trakasserier kan 
riktas mot en grupp av människor, inte endast en individ. 

Ingrip i 
trakasserier

Identifiera trakasserierna.  
Det är viktigt att läraren också 
identifierar vilken diskrimineringsgrund 
som ligger bakom trakasserierna 
och antecknar det här för fortsatt 
utredning. Förmyndarna till den som blir 
trakasserad och den som gör sig skyldig 
till trakasserier bör kontaktas.

Agera.
   Visa åt den som utsatts för trakasserier 
att beteendet mot hen är fel och att 
skolan gör allt för att trakasserierna 
inte skall fortsätta. Lyssna på elevens 
önskemål. 
   Ta reda på vad beteendet hos den som 
trakasserar beror på. Försäkra dig om att 
trakasserierna inte fortsätter. 
   För diskussion om en trygg 
inlärningsmiljö i skolgemenskapen. 

Skolorna är 
skyldiga 

att ingripa i 
trakasserier.

Fördjupa  
dina kunskaper på nätet:
Diskriminerings- 
ombudsmannens webbsidor:   
www.syrjinta.fi/sv/framsida

THL:s webbutbildning om 
antirasism   
thl.fi/antirasismutbildning

Projektet Osaavat (Kompetenta) har beviljats finansiering 
ur Europeiska unionens program Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap. Innehållet representerar inte Europeiska 
kommissionens ståndpunkter eller åsikter. 

http://thl.fi/antirasismutbildning



