
 
 

 

 

 

Riktlinjer för en trygg studentidrott och nolltolerans mot trakasserier 
– Antagen av förbundsstyrelsen 2019-01-26 –  
 
Alla uppdrag inom studentidrotten ska vara trygga och säkra! Inom Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter och behov och ser 
olikheterna som en tillgång. Vi respekterar inte kränkande särbehandling och vi utgår från 
de sju diskrimineringsgrunderna: 

• Kön – Biologiskt kön  
• Könsidentitet eller könsuttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

 
Syfte med riktlinjerna 
Dessa riktlinjer ska göra det enklare att anmäla missförhållande kring trakasserier och 
övergrepp inom svensk studentidrott. Vi uppmanar därför alla våra medlemsföreningar att 
använda riktlinjerna för att etablera egna rutiner för anmälan av missförhållande i 
föreningen om det inte redan finns på plats.  
 
Riksidrottsförbundet 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund står helt bakom Riksidrottsförbundets Policy och 
handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten som innehåller: 
Beskrivning av vad sexuella trakasserier är 
Vägledning när trakasserier ägt rum 
Åtgärder vid trakasserier 
 
Riksidrottsförbundets Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten hittar 
du här.  
 
Ansvar och möjliga vägar för att rapportera missförhållande 
Det är var och ens ansvar, såväl förtroendevald som ledare och medarbetare, att agera och 
säga ifrån om en själv eller någon annan bli utsatt för något oacceptabelt. Det finns flera 
sätt att gå tillväga för att rapportera missförhållande; internt i förbundet (se rutiner nedan) 
samt via Riksidrottsförbundets Idrottsombudsman samt Visselblåsarfunktion (se nedan). 
 
Vägledning när trakasserier 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.  

 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900


 
 

 

 

 

• 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 
 

 
Rutiner för att hantera trakasserier 

1. Har du blivit utsatt eller får du information om att någon inom organisationen utsatts 
för trakasserier eller kränkande behandling ska du alltid kontakta ordförande 
och/eller verksamhetschef eller annan person du känner förtroende för.  

2. Vederbörande ansvarar för att följa upp informationen och ta reda på fakta kring 
händelsen från samtliga involverade. Vederbörande har även ansvar för att informera 
den/de utsatta om var de snabbt kan få hjälp.  

3. Vad den som tar emot informationen ska göra 
 
Idrottsombudsmannen 
Den 15 november 2018 öppnade Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med 
telefonnummer 08-627 40 10 och mejl idrottsombudsmannen@rf.se.  
  
Idrottsombudsmannens uppgift är att: 

• Ta emot ärenden, ge råd och vägledning. 
• Utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om 

bestraffning). 
• Hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på 

barn- och ungdomsidrott. 
• Hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten. 

 
Visselblåsartjänst 
Den 15 november 2018 öppnade också Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. Syftet är göra 
det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett 
alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund, 
till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis 
handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. 
 
Frågor och kontakt på Sveriges Akademiska Idrottsförbund 
Ordförande Sture Espwall, sture.espwall@saif.se, telefon 070-657 50 23  
Generalsekreterare Johanna Olsson, johanna.olsson@saif.se, telefon 010-476 54 91 
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