
 STANSTAD ANTIMOBBINGPOLICY 

 
Idrottens idé är att på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt. Detta gäller 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

Vi vill att Stanstads innebandy verksamhet ska följa de riktlinjer som ges av bland annat BRIS och 

Riksidrottsförbundet och som sammanfattas på följande sidor. 

 

1 - Jämställdhet 

Stanstad ska verka för att flickor och pojkar, kvinnor och män inom verksamheten ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar. 

 

� Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utöva sin idrott. 

 

� Kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. 

 

� Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ 

 

� Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka 

idrottens utveckling 

 

� Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora 

möjligheter att medverka. 

 

2 - Riktlinjer för alkohol och tobak 

 

� Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med vår 

idrottsverksamhet - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 

 

� Föreningsarbetet ska bedrivas i rökfria miljöer 

 

� Vi ska göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på 

individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar. 

 

3 - Integration 

 

Stanstad ska bidra till att integrera nya barn i det svenska samhället.  

Människor av olika nationalitet och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära 

känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar 

främlingsfientlighet och rasism. 

 



 

4 - Antimobbing 

Styrelsen och ungdomskommittén är ytterst ansvarig för en nolltolerans mot mobbing och kränkande 

handling men det vilar även ett tungt ansvar på aktiva och på alla andra vuxna i föreningen att 

tillsammans verka för att mobbing inte uppstår. 

 

Stanstads mål är en verksamhet fri från mobbing. En plats som präglas av respekt och tolerans för 

den enskilda individen. 

 

� Tränare, aktiva och andra vuxna i verksamheten ska arbeta förebyggande för att motverka 

mobbing. 

 

� Såväl ledare, aktiva som vuxna ska vara goda förebilder. 

 

� Alla ska bry sig och ingripa vid allt dåligt beteende, från suckar, miner, skratt och 

kommentarer till knuffar och våld. 

 

� Tränare ska regelbundet hålla "Utvecklingssamtal" med de aktiva i förebyggande syfte. 

 

� Utbildade tränare (ungdomskommittén) håller vid mobbing "Enskilda Samtal" med de 

inblandade – tränare, aktiva och föräldrar. 

 

 

5 - Sexuella trakasserier och diskriminering pga. sexuell läggning 

 

Vad är 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 eller annat 

uppträdande grundat på kön eller sexuell läggning, som kränker flickor och pojkar, kvinnor 

och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. 

 

� Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som 

utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. 

 

� Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara 

fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, 

ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska 

bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat 

uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller 

sexuell läggning. 

 

� Sexuella trakasserier handlar inte om en ömsesidig flirt (självklart är detta tillåtet) utan om 

att någon utsätts för en ovälkommen handling med koppling till kön och/eller sexuell 

läggning. 

 

När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i en beroendeställning till en 

annan individ.  

Inom idrotten kan det t ex gälla: 

• En tränare eller en ledare som trakasserar en aktiv 



• Det kan också gälla barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar. 

 

Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att 

såra, trycka ned eller förnedra.  

 

En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från en annan. Det kan t 

ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra. 

 

� Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund 

av 

könstillhörighet eller sexuell läggning 

 

� Ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering accepteras 

 

Läs mer på www.rf.se eller www.bris.se/idrott/start/ 


