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POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT SEXUELLA TRAKASSERIER 

FÖR 

KÄVLINGE BÅGSKYTTEKLUBB 

 

Kävlinge Bågskytteklubb följer fullt ut Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot 

sexuella trakasserier inom idrotten. Nedan text är en sammanställning av de viktigaste 

delarna av RFs policy. Nedtecknad och antagen av Styrelsen September 2018. 

Syftet med denna policy, handlingsplan och vägledning är att motverka och förebygga 
trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. 
 
Inom idrotten: 

 ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på 
grund av könstillhörighet. 

 accepteras ingen form av sexuella trakasserier 
 

Vad är trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier? 
Följande definition är inspirerad av EU-kommissionens och JämO:s definitioner. Den är 
anpassad till idrottsrörelsens organisation och verksamhet. 

 Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 
flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda 
inom idrottsrörelsen. 

 Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, 
kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt 
arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. 

 Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts 
för dem. 

 Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. 

 

 

Trakasserier är ofta ett uttryck för maktutövning 
Forskning visar att trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier i de allra flesta fall 
är ett uttryck för maktutövning och förtryck. Sexuella trakasserier är sällan en fråga om åtrå 
till en person. 
Att motverka trakasserier är allas ansvar. Viktigt är att man gemensamt tar ett tydligt 
avstånd från alla former av trakasserier. 
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Utbildning för ideella aktiva och ledare. 
Riksidrottsförbundet anser att kunskapen om sexuella trakasserier bör ingå som en naturlig 
del i utbildningen av ledare, tränare och aktiva på alla nivåer. Det innebär en kunskap om 
innehållet i idrottsrörelsens gemensamma policy och handlingsplan samt vägledning för 
rapportering och anmälan. 
 
Vägledning när trakasserierna ägt rum 
Felet begås alltid av den som trakasserar. Den utsatta har rätt att reagera på och agera mot 
sådant denna anser är kränkande. Några sätt för den utsatta är: 

 Att markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan 
säga ifrån. 

 Att söka stöd om det inte hjälper att säga ifrån. Att tala med någon i sin närhet som 
den utsatta känner förtroende för. I föreningen, specialidrottsförbundet och/eller på 
annan nivå inom idrotten finns personer att vända sig till, personligen eller genom 
ombud. 

 Att skriva ned allt om det inträffade; datum, klockslag, vad som hände, eventuella 
vittnen och så vidare. Det är viktigt med bevismaterial om händelsen leder till en 
utredning. Den utsatta kan också beskriva sina upplevelser för någon närstående 
person som i sin tur kan skriva ner det inträffade. 

 
Åtgärder vid trakasserier 
När trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier har skett anser 
Riksidrottsförbundet att följande ska vara vägledande i den kommande hanteringen: 

 Snabbhet 

 Inhämtande av yttranden från alla parter 

 Diskretion 

 Uppföljning 
 
När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom 
bör idrottsorganisationen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Det är inte minst viktigt 
om kontrahenterna möts i den vardagliga verksamheten. Efter en samlad bedömning bör 
idrottsorganisationen besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Den 
utpekade bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. 
 
Formell anmälan 
Ideella/aktiva anmäler i första hand till någon i den förening där den utsatta är verksam, eller 
till aktuellt SF. En anmälan leder till formella åtgärder. 
 
Informell lösning (efter en rapport om trakasserier) 
Trakasserier är ett av de känsligaste problemen som kan uppstå inom en verksamhet, därför 
att företeelsen så nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att 
trakasserierna upphör omgående. Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av 
allvarlig natur kan en informell lösning vara att föredra. Det kan i vissa fall ske enbart mellan 
de berörda kontrahenterna eller med/genom ombud. Även en styrelse eller arbetsledning 
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kan välja denna väg. Observera att det är den utsattes upplevelser som är avgörande, inte 
omgivningens tolkningar. 
 
Formell åtgärd (efter en formell anmälan om sexuella trakasserier) 
Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om inträffade 
trakasserier är av mer allvarlig natur bör formella åtgärder vidtas. Detta görs direkt av den 
utsatta eller genom ett ombud till denna. Finns det ingen utsedd person kan anmälan 
lämpligen ske till en chef eller en förtroendevald person inom den organisation där aktuellt 
trakasseri ägt rum. Utredningen ska ske snabbt och med respekt för både den utsatta och 
den anklagade. 
Den utsatta har alltid möjlighet att ta tillbaka sin anmälan. 
 
Detta gäller i utredningsarbetet: 

 båda parter ska bli hörda och få utveckla sina argument och synpunkter  

 uppgifter som lämnas bör skrivas ner för kontroll sekretess ska beaktas så att 
parternas personliga integritet skyddas 

 namn och innehåll i anmälan får inte delges andra än dem som deltar i utredningen 

 om den anmälde anses skyldig kan eventuella sanktioner bli aktuella 

 formella åtgärder bör alltid planmässigt följas upp under en tid. Detta för att 
garantera att trakasserierna har upphört 

 
Om den anmälde anses skyldig kan sanktioner bli aktuella. Formella åtgärder bör alltid 
planmässigt följas upp under en tid för att garantera att trakasserierna har upphört. Om det 
visar sig att den anklagade är skyldig kan disciplinära åtgärder såsom varning, omplacering, 
diskvalifikation, avstängning (ideella), uppsägning (anställda) eller polisanmälan komma att 
vidtas. Sanktioner kan ske då händelsen faller under föreningens stadgar. 
 
Polisanmälan 
Om formella åtgärder inom idrotten inte är tillräckliga kan ärendet parallellt även drivas i 
domstol. Har trakasserierna varit av så allvarlig art att de kan anses vara av brottslig karaktär 
bör det lämnas en åtalsanmälan vid lokal polismyndighet. En person som befinns skyldig kan 
dömas till böter eller fängelse beroende på brottets omfattning och karaktär. 
 


