
 
Policy gällande kränkande särbehandling 

Dessa riktlinjer beskriver hur Skurus IK Handbolls policy gällande 
kränkande särbehandling. Skuru har en rad olika styrande dokument som 
tillsammans bildar den helhet som innebär att klubben har förutsättningar 
att nå sina mål. Detta dokument ska ses som en del i den helheten och 
kompletteras av övriga styrande dokument.   

Bakgrund   
Skuru Handbolls verksamhet ska präglas av en positiv människosyn, 
ömsesidig respekt för varandra och att hänsyn tas till var och ens rättmätiga 
krav på integritet.  

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier oavsett grund eller form är ett beteende som inte är tillåtna 
inom Skurus verksamhet. Sådant agerande är inte förenligt med de 
värderingar som gäller inom föreningen och utgör ett hot mot spelare, 
ledare och funktionärers glädje, engagemang, hälsa och möjligheter till 
utveckling. Kränkningar och trakasserier är känslomässigt påfrestande, 
obehagliga och kan i värsta fall leda till allvarlig psykisk ohälsa.  

Verksamheten inom Skuru Handboll innebär uttagningar till match, 
indelningar på träning samt återkoppling på prestation både på individ- 
och gruppnivå. Det kan mellan ledare och spelare och mellan spelare 
sinsemellan finnas olika åsikter och uppfattningar gällande prestation och 
agerande samt innehåll i den återkoppling som ges. Så måste det kunna 
vara men att kommunikationen sker på ett korrekt sätt fångas av 
innebörden i denna policy.  

Det är den som är utsatt för kränkning, trakasserier eller sexuella 
trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteenden kan 
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uppfattas kränkande av en person medan en annan inte alls behöver bli illa 
berörd.  

Policyn omfattar Skuru Handbollsverksamhet samt personal på Skuru IKs 
kansli som berörs av Skuru Handbolls verksamhet.  

Syfte 
Denna policy syftar till att beskriva hur du som ledare, spelare eller 
funktionär samt hur Skuru handboll som arbetsgivare och förening ska 
hantera situationer som innefattar diskriminering, kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier och de skyldigheter och rättigheter 
som gäller.  

Definitioner  

Diskriminering. Diskriminering är alla typer av särbehandling som direkt, 
indirekt eller i form av trakasserier missgynnar och/eller kränker någon. 

Det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: 

• kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

• etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

• funktionsnedsättning,  

• sexuell läggning  

• ålder.  

Detta gäller såväl befintliga som potentiella ledare, spelare eller 
funktionärer.  

Kränkande särbehandling. Att kränka någon betyder att genom ord eller 
handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli 
behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att 
riskera att hamna utanför truppens gemenskap.  

Tydliga exempel på kränkande särbehandling är att: 

•  bli medvetet förolämpad eller utfryst av de övriga i eller runt 
truppen 

• inte bli hälsad på  

• exkluderas från möten 

2



• bli undanhållen information som man borde få ta del av 

• bli orättvist anklagad eller personligt uthängd  

• bli kallad för elaka saker inför andra eller för förtal av dig som 
person.  

Det är den som är utsatt för kränkning, trakasserier eller sexuella 
trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan 
uppfattas som kränkande av en person medan en annan person inte alla 
blir illa berörd. 

Trakasserier. Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  

Trakasserier kan bland annat bestå i  

• att personer använder sig av förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller 
”etniska” egenskaper.  

• att någon blir kallad förlöjligande eller nedvärderande saker.  

• osynliggörande eller undanhållande av information som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig 
förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.  

Sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier innebär ett uppträdande av 
sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan vara att krav på 
sexuella tjänster eller förhållande ställs som villkor för något.  

Sexuella trakasserier kan också handla om:  

• tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag 

• ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester eller tilltalsord  

• ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel eller privatliv  

• runda ord, skämtmejl eller pornografiska bilder.  
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Rutiner vid kränkande särbehandling, trakasserier 
eller sexuella trakasserier 
Om du eller någon i din omgivning utsätts för någon form av kränkande 
särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska du omgående 
meddela personen som kränker att du uppfattar beteendet som kränkande 
och att det måste upphöra. 

Om kränkningarna inte upphör eller om du vill ha hjälp med att tala direkt 
med personen som kränker ska du omgående meddela lagledare och 
Skuru IK Handbolls Trygghetsansvarig tillika ansvarig för 
ungdomskommittén. 

Om den som kränker eller trakasserar är lagledare i ditt eget lag ska du 
kontakta Skurus trygghetsråd. Gäller det ledamöterna i trygghetsrådet så 
kontaktar du istället ordföranden i Skuru IK Handboll. Vem som sitter i 
Skurus trygghetsråd framgår på webbplatsen skuruhandboll.se. Där finns 
också mer information om vårt arbete med att skapa en trygg miljö i vår 
verksamhet liksom länkar till Riksidrottsförbundet och Svenska 
Handbollförbundets arbete. 

Den som meddelas är skyldig att utan dröjsmål kalla till ett samtal, där de 
inblandade får redogöra för sin syn på händelsen. Vid samtalet fastställs 
vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra framtida kränkningar eller 
trakasserier.  

Den som ansvarar för samtalet dokumenterar samtalet på särskild blankett 
(bilaga 1) som lämnas till Skurus trygghetsråd för arkivering. Trygghetsrådet 
eller ordförande informerar styrelsen om ärendet.   

Uppföljning sker av berörd lagledare eller av styrelsen utsedd person 
senast sex månader efter aktivitetsplanens fastställande, se bilaga.  

Vid en anmälan om kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella 
trakasserier ska lagledare, Skurus Trygghetsansvarig eller ordförande 
initiera en utredning för att undersöka, riskbedöma och åtgärda eventuella 
brister. Särskild blankett finns för denna utredning (bilaga 2).  

Vid misstanke om brott t ex sexuellt ofredande ska polisanmälan göras (se 
Riksidrottsförbundets policydokument).  

Kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier kan också 
anmälas via Skurus visselblåsningssystem. Visselblåssystemet är att ett 
förseglat kuvert tillsänds kansliet med Trygghetsansvarig eller ordförande 
som mottagare. Anonyma anmälningar kan dock begränsa möjligheterna 
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att vidta åtgärder varför en kontakt med lagledare, Trygghetsanvarig eller 
ordförande är att föredra.   

Ikraftträdande och ansvar för denna policy 

Instruktionen fastställas av styrelsen för Skuru Handboll. Styrelsens 
ordförande är ansvarig för att policyn uppdateras årligen. Policyn träder i 
kraft när den fastställts. I ansvaret ingår att publicera fastställd instruktion på 
Skuru Handbolls hemsida samt att arkivera varje version. 

Information om denna policy  
Respektive kommittéordförande ansvarar för att göra denna policy känd 
inom verksamheten. Respektive lagledare ansvarar för att göra policyn känd 
i det egna laget.  

Varje spelare, ledare och funktionär har ett eget ansvar att efterleva denna 
policy. 

Policyn gällande kränkande särbehandling är beslutad av Skuru IK Handbolls 
styrelse 11 januari 2021. Frågor om policyn ställs i första hand till sportchef 
eller Ungdoms- och utbildningsansvarig. 
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Bilaga 1  

Dokumentation av upplevd kränkande särbehandling, 
trakasserier eller sexuella trakasserier 

Bakgrundsinformation 

Person som upplevt kränkningen 

Person som utfört den kränkande handlingen 

Beskrivning av kränkningen 

Åtgärder för att förhindra framtida kränkningar  

Underskrifter 

Lag:

Medverkar:

Datum: Klockslag:

Plats:

Beskrivning av händelsen:

Aktivitet Ansvarig för 
genomförande

Aktivitet senast 
genomförd

Aktiviteten följs 
upp senast den
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Bilaga 2  

Handlingsplan 

 

Utredning gällande:

UNDERSÖK VAD

Vad har skett, 
undersök även 
bakomliggande 
orsaker.

RISK

Vilken/vilka 
risk/er medför 
det som 
inträffat?

ÅTGÄRD

Vilken/vilka 
lösningar 
finns på 
problemet?

UPPFÖLJNING

Hur, när och av 
vem/vilka ska 
åtgärden följas 
upp?
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