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Denna policy gällande olika former av övergrepp, sexuella trakasserier, mobbing och övriga 
trakasserier är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i Simklubben 
Elfsborg 
 
”Policy för sexuella trakasserier, övergrepp och mobbing ” är antagen av styrelsen för 
Simklubben Elfsborg 2023-01-25 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn och riktlinjer tillämpas, eftersträvas 
och ständigt utvecklas för att förhindra att övergrepp sker. 
 
 
Bakgrund 
 
Simklubben Elfsborg har sedan 1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende 
inom förenings och företagsverksamheten i Borås Stad. Klubben är en av Borås Stads största 
idrottsföreningar med över 2000 medlemmar och ca 1200 barn och ungdomar i ledarledd verksamhet. 
 
Föreningens idrottsliga arbete skall verka för bra kamratskap, glädje, utveckling och ett sunt tänkande. 
Ett bra ledarskap på alla nivåer skall främja simkunnighet, motion, hälsa och friskvård för alla som vill 
deltaga inom simidrotten. 
 
Verksamheten kräver många ledare, personal och ideella insatser. Det är vår ambition att arbetsmiljön i 
och utanför verksamheten skall vara säker och trygg så att ingen skadas eller mår dåligt i anslutning till 
den.  
 
Simklubben är sedan år 2010, certifierad som ”säker och trygg förening” av idrottssäkerhetsrådet och 
Borås Stad.  
 
 
Syfte 
 
Policyns syfte gällande övergrepp, sexuella trakasserier, mobbing och andra typer av kränkningar skall 
tydliggöra vad som gäller i Simklubben Elfsborgs verksamhet. Policyn skall också på ett tydligt sätt ligga 
till grund för ett enhetligt förhållningssätt så att styrelse, personal, ledare, medlemmar och ideella 
insatser skall kunna hantera incidenter som eventuellt uppstår. 
 
Vi vill värna om medlemmarnas trygghet och välmående både i och utanför verksamheten. Vi ska visa 
vad vi står för och att vi tar avstånd från saker som inte är förenligt med vår verksamhet. Alla skall ha 
kännedom om denna policy och veta vilka skyldigheter och rättigheter som är förenat i sitt medlemskap, 
anställning eller tillfälligt ideellt arbete. Handlingsplan finns om sexuella övergrepp, mobbing och andra 
typer av kränkningar om det skulle inträffa. 
 
 
Tillämpningsområde  
 
Denna policy gäller styrelse, personal, ledare, medlemmar och ideella insatser, exempelvis personer 
som stöttar upp vid olika aktiviteter, tävlingar eller läger. 
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Riksidrottsförbundet (RF) 
 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som skall vara öppen för alla och på lika 
villkor. Riksidrottsförbundet har framtagit policys som på olika sätt skall vara ett verktyg som kan leda 
oss i vårt föreningsarbete. Inom de ovanstående områden hänvisar vi till riksidrottsförbundet och deras 
framtagna policys och ser därefter till att de efterlevs och lyfts inom föreningen i lämpliga sammanhang. 
Mer information finns på riksidrottsförbundet. 
 
 
Borås Stad 
 
Föreningen har ett nära samarbete med Borås Stad och dess personal på de sim- och badanläggningar 
som föreningen verkar på. Tillsammans är vi ständigt vaksamma för eventuella övergrepp, kränkningar 
eller sexuella övergrepp så detta kan förhindras, förebyggas och då det behövs vidtaga åtgärder 
skyndsamt. 
 
 
Jämställdhetslagen 
 
Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att 
förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva 
åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås. 
 
 
Vad är ett övergrepp och vilka former finns det? 
 
Övergrepp är ett svårt och omfattande begrepp då det kan innebära många olika saker. Nedan finns 
några exempel på övergrepp som man bör vara vaksam på. 
 
Fysiska övergrepp – till fysiska övergrepp räknas all form av våld mot individer (barn/ungdomar/vuxna). I 
Sverige är det helt förbjudet att bruka våld mot individer.  
 
Fysiska övergrepp kan vara: 

 att du blir knuffad eller slagen 
 ett ryck i armen eller handen 
 fasthållen 

 
Om ledare är alltför hårdhänt mot barn/ungdomar/vuxna är det viktigt att vara uppmärksam på det. Att 
diskutera vad som är ett acceptabelt agerande vid exempelvis tillrättavisningar är en bra början. Det gör 
att chansen ökar att andra ledare vågar säga ifrån om någon annan går över gränsen.  
Som ledare kan fysiska övergrepp uppmärksammas genom att barnet rör sig på ett konstigt/avvikande 
sätt eller genom andra oförklarliga skador som exempelvis en svullnad eller blåmärke. 
 
Psykiska övergrepp – psykiska övergrepp är sådant som kan påverka en individs känsla av trygghet och 
självförtroende negativt. Psykiska och känslomässiga övergrepp innebär att någon blir utsatt för 
skuldbeläggande, nedsättande kommentarer, blir förlöjligad, hånad eller osynliggjord. Att en individ inte 
ges omtanke, närhet och kärlek innebär också att någon form av psykiskt övergrepp begås. 
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Psykiska övergrepp kan vara: 
 att inte få omtanken och närhet 
 bli kränkt på sociala medier genom att sprida rykten eller skriva kränkande saker 
 frysa ut någon ur en grupp är ett psykiskt övergrepp 
 reta någon (alla tolkar olika och de med någon neuropsykiatrisk diagnos kan ha svårt att tolka) 
 medvetet ignorera någon och inte hälsa 

 
Det är inte alltid lätt att upptäcka dessa övergrepp så det är viktigt att ha en öppenhet i sin 
kommunikation så att alla känner sig sedda. Att ledaren uppmärksammar alla i gruppen på ett positivt 
sätt. Det är viktigt för alla i föreningen. 
 
Sexuella övergrepp – sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går 
över gränsen och våldför sig på en annan individ på ett sexuellt sätt. Är man under 15 år har ingen äldre 
tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. 
Det är en brottslig handling. En individ har inte heller rätt att ta på en annan individ mot dess vilja. 
 
Sexuella övergrepp kan vara: 

 någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så man 
blir rädd 

 pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehaglig 
 tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller tvingas 

stimulera någon sexuellt 
 någon utnyttjar att han eller hon på något sätt har ett överläge och får en att känna att man 

måste ha sex 
 att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av exempelvis pengar, alkohol, 

presenter eller tjänster 
 tvingas titta på när någon annan gör något sexuellt, tex visar sitt kön 
 bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder om det är emot ens egen vilja eller om man är 

under 15 år 
 någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Det kan 

vara så att man är full, sover, är sjuk, drogpåverkad eller har någon funktionsnedsättning 
 
Observera att om en individ tittar på, utan att ingripa när någon utsätts, kan innebära att denne görs sig 
själv skyldig till övergrepp. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det 
har FN slagit fast i sin deklaration om mänskliga rättigheter tillika i Barnkonventionen.  
 
Mobbing – mobbing är en form av övergrepp och även kränkande särbehandling. Den vanligaste 
beskrivningen av mobbing är upprepande negativa handlingar mot någon annan. Det kan involvera 
våld, hot om våld eller utfrysning och kan förekomma i alla miljöer som skyndsamt ska hanteras direkt 
när det upptäcks. Mobbing handlar i många fall om att skaffa sig makt och status.  
Mobbing kan involvera ett eller flera av det som på ett juridiskt sätt benämns misshandel, olaga hot, 
förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövande, ofredande och 
sexuellt ofredande.  
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Mobbing kan vara: 
 fysisk mobbing (slag, sparkar, knuffar, dra i håret, tafsa, trycka upp mot vägg, förstöra 

personliga tillhörigheter mm) 
 verbal mobbing (rykten, förtal, hån, hot, glåpord, öknamn, nedsättande kommentarer mm) 
 psykisk mobbing (blickar, suckar, iakttagelse, kommentarer, utfrysning, imitationer, vända 

ryggen, lämna sällskap när någon kommer) 
 e-mobbing, näthat (rykten, förtal, hot eller trakasserier på olika forum såsom sociala medier, 

bloggar mm) 
 övriga former (beställa varor, göra ansökningar, skriva insändare och kontaktannonser i den 

mobbades namn, sprida den mobbades kontaktuppgifter). 
 
Sexuella trakasserier och övriga trakasserier - Viktigaste kännetecknet av trakasserier är att de är 
oönskade av den som utsätts för det och avgörande är den utsattes upplevelse och inte trakasserarens 
motiv. Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt.  
 
Sexuella trakasserier och övriga trakasserier kan vara: 

 oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av annan persons kropp eller händer 
 ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar 
 pornografiska bilder och texter 
 visslingar, blickar eller gester som är anstötande 
 ovälkomna kommentarer eller bilder på sociala medier 

 
När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i beroende ställning till en annan 
individ. Inom idrotten kan det till exempel gälla en adept som blir trakasserad av sin ledare eller tränare. 
Det behöver det dock inte vara utan det kan också gälla individer som utsätter andra individer.  
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Våldspyramiden 
Se nedan modellen som kallas för Våldspyramiden. Den hjälper dig att förstå hur lindrigt våld hänger 
ihop med grovt våld. 

 
 
 
Roller och ansvar 
 
Det alltid är de vuxna som bär ansvaret för att skapa och säkra trygga miljöer att vara och verka i. Vi 
skall därför alla oavsett roll i föreningen göra allt vi kan för att förebygga, förhindra, motverka och ingripa 
om fysiska och psykiska övergrepp, sexuella övergrepp och trakasserier, mobbing, kränkningar eller 
övriga trakasserier sker. 
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Styrelsen – styrelsen skall tillse att policys efterlevs och utvecklas i vår verksamhet för anställd 
personal. Styrelsen skall också tillse att personal erhåller utbildning och att information förs vidare ut i 
våra verksamheter. 
 
Verksamhetsansvariga och ledare – verksamhetsansvariga skall tillse att ledare i våra verksamheter 
erhåller utbildning och stöd i våra policys. Vi skall ständigt utbilda och vägleda våra barn, ungdomar och 
vuxna så att olika former av övergrepp eller trakasserier inte uppstår samt förebyggs. Om oegentligheter 
inträffar skall vi agera kraftfullt och omgående kontakta styrelsen för vidare beslut om åtgärder.  
 
Deltagare och medlemmar – alla har ett ansvar för att alla skall trivas och utvecklas inom föreningens 
alla verksamheter. Vi uppträder på ett schyst sätt, stöttar och uppmuntrar varandra och alla skall känna 
sig värdefulla och sedda i vår verksamhet. Vi är också ständigt vaksamma på om oegentligheter 
inträffar och agerar själva samt meddelar ledare eller verksamhetsansvariga om incidenter upptäcks. 
 
 
Handlingsplan 
 
Handlingsplan finns framtagen utifrån policyn för ”olycksfall och krishantering”, vilken vi hänvisar till 
även i denna policy. 
 
 
Förebyggande arbete i föreningen 
 
Föreningen har en tydlig värdegrund för att skapa en trygg och säker miljö för individer att verka och 
utvecklas i.  
 
Föreningen skall: 
 

 ständigt ta del av utbildning, information och riktlinjer som ges av myndigheter, förbund och 
Borås Stad som kan utveckla föreningens arbete inom området 

 begära ut registerutdrag från brottsregistret årligen på samtlig personal, styrelse och ledare. 
Syftet är att minska risken för att individer utsätts för övergrepp 

 ge information och utbildning om våra policys vid styrelse-, personal- och ledarträffar löpande 
under året 

 tillse att medlemmar, aktiva barn, ungdomar och vuxna informeras om gällande policys och 
riktlinjer som finns i föreningen löpande under året. 

 ständigt uppdatera och tillse att policys är tillgängliga på vår hemsida 
 Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp, ansvariga personer som ständigt ser över våra policys samt 

ansvarar för den mot Borås Stad gällande certifieringen.  
 arbeta för att ha en hög vuxennärvaro i samband med våra idrottsaktiviteter, till exempel som 

våra tränarteam där vi alltid är minst två ledare för att minska riskerna att någon blir utsatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

skelfsborg.com 

Uppföljning och utvärdering 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt interna arbete och 
genomlyser och utvärderar fastlagda policydokument regelbundet. För att följa upp och utveckla arbetet 
sätter vi också mål som följs upp årsvis och rapporteras till styrelsen. 
 
 
Källhänvisningar 
 
Riksidrottsförbundet, www.rf.se  
SISU Idrottutbildarna, www.sisuidrottutbildarna.se  
Bris, www.bris.se 
Rädda barnen, www.bris.se 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, www.hopp.org 
Vårdguiden, www.vardguiden.se  


