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INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI 

Viktiga telefonnummer: 

Akademihälsa Student: 031-10 69 70 

Feelgood: 031-727 6700 

 

Vägledning vid hantering av störande beteende, 
trakasserier och oro för student 

 

När du är orolig för en student 

Som anställd vid ett universitet kommer vi ibland i kontakt med studenter med olika svårigheter och 

problem. Det är viktigt - både för individen och för omgivningen - att du som personal försöker guida 

studenten så tidigt som möjligt till rätt sorts hjälp och stöd innan problemen blivit alltför stora. 

Tecken att vara uppmärksam på 

När studenten: 

• plötsligt har försämrade studieresultat 

• är ofta borta från undervisning och examinering 

• talar om suicid 

• beter sig aggressivt eller hotfullt 

• verkar påverkad av alkohol eller droger 

• tycks ha förändringar i sättet att vara som person 

• ger uttryck för orimliga tankar om sig själv och sin omgivning 

Vad du kan göra 

• Prata med kollegor om din oro för studenten, ta inte ensamt ansvar 

• Konsultera Akademihälsan Student1 när det gäller hälsofrågor för studenter vid GU2 
• Försök att prata med studenten om det går 

Vad säger jag till en student som jag är orolig för? 

• Förklara att du erbjuder din hjälp 

• Berätta vad du sett och vad som oroar dig 

• Fråga om hen sökt hjälp 

• Erbjud dig att förmedla kontakt 

• Kom överens om tid för uppföljning 

                                                      
1https://akademihalsan.se/student  
2 https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/studenthalsa  

https://akademihalsan.se/student
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/studenthalsa
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Vad kan jag göra när en student kommer till mig och vill prata om hur hen mår? 

• Börja med att lyssna 

• Var tydlig med vad du kan göra utifrån din roll som anställd 

• Hänvisa till studievägledare, Akademihälsan Student (031-10 69 70), eller annan hjälp som 

kan vara relevant 

• Rådgör med närmaste chef och dina kollegor 

Vad gör jag om studenten är tystlåten eller svår att nå fram till? 

• Informera närmaste chef för att få stöd 

• Det är viktigt att du avstår från snabba lösningar 

• Hjälp studenten att hålla kontakt med sina närmaste och vänner, eller någon annan som hen 

känner förtroende för 

• Uttrycker studenten att hen vill ta sitt liv – var lyhörd och uppmuntra studenten att söka hjälp 

 

När en student är störande eller hotfull 

En student som stör undervisningen eller trakasserar andra studenter eller anställda på universitet 

riskerar att bli anmäld till disciplinnämnden i enlighet med Högskoleförordningen 10 kapitel.  

 
När du får otrevliga meddelanden via e-post eller sociala medier 

• Informera närmaste chef om vad som inträffat 

• Spara en kopia av meddelandet 

• Skicka ett svar till avsändaren att du inte vill ha eller accepterar den här typen av 

meddelanden. Att skicka ett sådant svar är viktigt vidare en eventuell polisanmälan om 

förolämpning, förtal eller trakasserier. Utforma gärna ett sådant svar i samråd med närmaste 

chef 

• Gör en bedömning med närmaste chef om en polisanmälan ska göras 

• Kontakta företagshälsovården för att vid behov ha ett avlastande samtal 

När en situation uppstår 

• Om situationen är obehaglig ska du aldrig vara ensam, se till att du har en kollega med dig 

• Försök avleda hotet genom att uppträda lugnt. 

• Håll dig på behörigt avstånd. 

• Vid våldssituation försök ta dig därifrån 

• Försök uppmärksamma andra på situationen, sök hjälp hos andra personer i närheten 

• Tillkalla väktare och vid akut fara kalla på polis via 112 

• Tänk på att ingripa endast om det kan ske utan risk för din säkerhet 

• Kontakta omedelbart närmaste chef, och meddela vad som hänt och om hjälp tillkallats 

Efter att en situation ägt rum 

• Den chef som informerats om händelsen ska omedelbart skaffa sig en bild över vad som hänt 

och informera berörda medarbetare så snart som möjligt om händelsen 

• Gå igenom händelsen med den/de drabbade. Alla berörda bör samlas innan man lämnar 

arbetsplatsen och diskutera den inträffade incidenten 

• Kontakta arbetsmiljöombud och/eller arbetsmiljöombud för studenter  

• Erbjuda krisstöd för den/de drabbade och samtalskontakt för genomgång av händelsen med 

företagshälsovården Feelgood eller Akademihälsan Student 
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• Rapportera händelsen till prefekt/motsvarande, och GU:s Säkerhetschef3 

• Rapportera händelsen i GURI4. Prefekt (motsvarande) ansvarar för att polisanmälan görs, 

skickas in till polisen och följs upp5 

• Utvärdera händelsen. Följ upp det inträffade för att undvika att det händer igen 

• Stöd medarbetaren så att en snabb återgång till arbetet blir möjlig, ge avlastning i arbetet 

• Genomför uppföljningssamtal med den/de drabbade snarast för att se vilket stöd som är 

relevant. Uppmärksamma hur medarbetaren mår, och behov av ytterligare stöd  

• Akademihälsan Student ansvarar för uppföljningssamtal med studenten 

• All kontakt med media sköts av kommunikatör i samverkan med GU:s kommunikationsenhet6. 

• Stöd medarbetaren/studenten vid eventuella rättsliga åtgärder 

Bra att veta när du vill motivera en student att söka kontakt med hälsovården: 

• Akademihälsan Student har tystnadsplikt 

• Det är kostnadsfritt 

• De bistår med individuellt kris- och samtalsstöd 

 

Detta är en vägledning till praktiska och konkreta instruktioner och riktlinjer avseende trygghet och 

säkerhet i situationer då studenter och personal vid ITIT kan bli utsatta för hot. Det utgår från GU:s 

systematiska arbetsmiljöarbete7. Instruktioner och riktlinjer är baserad på information från 

Linköpings universitet8. 

 

                                                      
3 https://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/kontakt-sakerhet  
4 GURIA är Göteborgs universitets system för risk-, incident- och avvikelserapportering. Åtkomst via Medarbetarportalen. 
5 https://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/polisanmalan/  
6 https://medarbetarportalen.gu.se/Kommunikation/kommunikationsenheten/  
7 https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/for-arbetsgivare/arbetsmiljo 
8 https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/till-dig-som-personal?l=sv 
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