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Förebyggande och främjande arbete 
 
 

Bildningsförvaltningen använder fyra steg i vårt förebyggande arbete för att 
hindra diskriminering, repressalier, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi 
främjar arbetet med värdegrundsprinciperna (demokrati, jämställdhet och 
likabehandling). Vi bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier 
för att vårt bemötande ska ske på ett likvärdigt sätt för alla barn – oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 

Vi arbetar förebyggande och främjande på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av olika 
rutiner, riktlinjer och policydokument, men även av attityder och normer. Undersökningen ska göras utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder och på en övergripande nivå för att identifiera risker/hinder i verksamheten. 
Om det trots detta arbete och förhållningssätt ändå sker sexuella trakasserier eller trakasserier med grund i 
någon/några av de andra diskrimineringsgrunderna har vi tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi då ska göra. 
(Diskrimineringslagen, gäller från 2017-01-01) 
Om någon känner sig trakasserad av andra orsaker följer vi samma riktlinjer och rutiner enligt Skollagen, 6 
kap, 6–11§. 
 
Sex former av diskriminering 
Det finns olika former av diskriminering enligt lagen som vi ska arbeta förebyggande emot. De är 

• direkt diskriminering 
• indirekt diskriminering 
• bristande tillgänglighet 
• trakasserier 
• sexuella trakasserier 
• instruktioner att diskriminera 

 
Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier 
Utbildningsanordnarens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier är tydliga och finns både i digitalt 
format på webben och i en kommunikationsplattform samt pappersformat i verksamheterna. Vår strävan ska 
vara att dessa riktlinjer och rutiner är väl kända hos all personal och hos alla elever och deras 
vårdnadshavare. Lagen innefattar dessutom ett starkt skydd mot repressalier. 
Förbud mot repressalier 
Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till 
exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill 
säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt 
diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier. ( www.do.se ) 
 
Repressalier kan till exempel vara sämre betyg, trakasserier i undervisningen, hot om våld eller annan 
ogynnsam behandling. 

http://www.do.se/
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