Sexuella och könsbaserade
trakasserier inom idrotten
I samarbete: Finlands Olympiska Kommitté, Finlands centrum för etik
inom idrotten FCEI och Befolkningsförbundet

Trakasserier inom idrotten
• Trakasserier och mobbing förekommer även inom idrotten
• Riskfaktorer är bl.a. en auktoritär tränarstil och kraftiga stereotypier om könen
• En gemensam förståelse är viktig vid bekämpandet
•

Vad är tillåtet – vad är inte tillåtet

• Beröring tillhör olika idrottsgrenar på olika sätt
•
•
•

Olika sätt att vidröra: garantering av säkerheten, handledning och hjälp, uppmuntran
Att ge beröringen ord och fråga om lov
Rätt att säga nej till beröring

Ökade medel för idrottsföreningarna för att bekämpa trakasserier

Har er förening detaljerade regler för de vuxna
som arbetar med barn och unga?

3

Förhoppningsvis vågar
unga ﬂickor tala
öppnare om saker och
förhoppningsvis
besparas de alla typer
av trakasserier.

Jag upplevde trakasserierna
främst som sexuella vitsar och
osakliga kommentarer om sex
och min kropp. Största delen
brydde jag mig inte om eller
fäste ingen uppmärksamhet
vid, men det fanns även gånger
då de klart gick över linjen.

En ﬂicka i --landslaget
berättade hur
landslagstränare
n hade rört vid
rumpan och
också frågat om
hennes mens ---

Tränaren kommer för
nära till exempel under
träningen och rör vid en
på ett sätt som inte är
att t.ex. visa hur man
ska slå.

Till en början vågade jag
inte berätta för mina
kompisar och då jag hörde
att de också upplevt samma
sak berättade jag för
föreningens folk och för
förbundet, men ingen
reagerade.
Under tävlingar, träningar, resor. Inte

bara under ett år, varit närvarande mer
eller mindre under hela karriären.

Jag har hört och sett hur tränare
skickar störande meddelanden till
spelarna och med ord trakasserat
och antytt saker. Att kalla någon
hora är riktigt vanligt och sådana
fall har jag stött på många gånger.

Trots allt borde man
ingripa i detta [sexuellt
laddade kommentarer eller
vitsar] i vissa situationer,
särskilt då spelarna är yngre
och i en känslig ålder där de
ännu utvecklas.

Någon bad mig skicka
nakenbilder. Pojken var
äldre än jag. Han bad om
bilder ett par gånger, men
jag sa nej. Sedan frågade
han inte mer.

Vad är sexuella trakasserier?
Verbalt, ickeverbalt eller fysiskt oönskat
beteende av sexuell karaktär

Jag upplevde trakasserierna
främst som sexuella vitsar och
osakliga kommentarer om
sex och min kropp. Största
delen brydde jag mig inte
om eller fäste ingen
uppmärksamhet vid, men
det fanns även gånger då
de klart gick över linjen.

• Sexuellt antydande gester eller miner
• Sexuellt prat, dubbeltydiga vitsar, att kalla någon bög eller hora, anmärkningar
och frågor om kroppen, kläderna eller det intima privatlivet
• Sexuellt färgade meddelanden, e-postbrev, samtal, bilder och videor,
publikationer på de sociala medierna

Sexuella trakasserier riktade mot någon under 16 år kan uppfylla
brottskriterierna

Vad är könsbaserade trakasserier?
Icke-önskat beteende som gäller
könet, könsidentiteten eller
uttryckandet av könet
• Nedvärderande prat om någon
annans kön
• Mobbning då det gäller
mobbningsoffrets kön

Mina förmågor som
ishockeyspelare eller
idrottare överlag
ifrågasätts rätt ofta på
grund av mitt kön. Detta
hör jag främst från män.

Vad är ett sexuellt brott?
En gärning som kränker personens sexuella självbestämmanderätt eller
barnets normala utveckling
• Sexuellt utnyttjande av barn
•
•
•
•
•

att locka barnet till sexuella syften
att vidröra barnets bröst, könsorgan, rumpa eller lår
sexuella förslag, prat och meddelanden riktade till barn under 16 år
förevisande av sexuellt material för ett barn
samlag med någon under 16 år

• Sexuella trakasserier
• Våldtäkt

Trakasseriernas följder
Trakasserierna kan ha allvarliga följder

•
•
•
•
•
•

Depression
Ångest
Problem med självkänslan
Skuld
Stress
Svårigheter inom idrotten
(frånvaro, sämre prestationer)
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Uppmuntra till att berätta

Det är utmanande att berätta om
sexuella trakasserier särskilt på
grund av aktörens
auktoritetsställning (t.ex.
tränarförhållandet) samt den
upplevda skammen och rädslan för
följderna

--- jag ville undvika konflikter och
vara snäll för att inte se dålig ut.
Även medspelarna vill undvika
att den egna sporten eller det
egna laget ”stämplas” av
ogynnsamma berättelser.
Sporten är kär och vi vill få
hedrande uppmärksamhet och
därför slätar vi över och döljer
otrevliga saker (jag och andra
runt omkring mig har också gjort
så).

Alla aktörer inom idrottsföreningen bör veta
• Vad som är tillåtet och vad som är förbjudet
• Vilka verksamhetsmodeller det finns för ingripande i trakasserier
• Vem man ska berätta för och hur man ska agera vid osakligt beteende

• Hur föreningen ingriper i osakligt beteende
Uppmuntra till berättande till exempel genom att aktivt samla in respons av
idrottarna
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Extern beredskap

Förebyggande
verksamhetsmodeller

Granskning av de rekryterades
bakgrunder

Utbildning och ökad kännedom
bland tränare, idrottare och
föräldrar

Intern beredskap

Verksamhetsmodell för ingripande
i trakasserier
Situationsspeciﬁka
verksamhetsmodeller

Tydliga regler mot osakligt
beteende

Skydd av
idrottare
På förhand fastställda regler
och sanktioner
Praxis för klagomål och
oﬀentliggöranden
Resurser redo om det kommer
fram fall

Enligt Parents och Demers (2010) schema

Förebyggande åtgärder för osakligt beteende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrollera brottsbakgrunden
Gör upp gemensamma spelregler
Utse ansvarspersoner
Informera på webbplatsen om reglerna och ansvarspersonerna
Skapa en verksamhetsmodell för att ingripa i osakligt beteende
Utbilda personalen
Sprid information om trakasserierna som fenomen
Samla in respons om hur nöjda utövare, idrottare och de anställda är

Verksamhetsanvisningar vid misstanke om
trakasserier
1. Ta emot klagomålet och ta det på allvar
2. Bestäm vem som behandlar fallet
3. Bedöm om det behövs en brotts- eller barnskyddsanmälan
Fråga polisen om råd om du är osäker

4.
5.
6.
7.

När det inte finns skäl att misstänka brott: Hör alla parter
Fatta beslut
Gör upp en skriftlig sammanfattning
Informera berörda personer om beslutet

Verksamhetsanvisningar vid misstanke om
sexualbrott
1. Anmäl till polisen
2. Gör en barnskyddsanmälan
3. Berätta inte vidare om en pågående utredning,
men ingrip i osakligt beteende
4. Ordna med samtalshjälp
Om du är osäker på om det finns skäl att misstänka sexualbrott ska du alltid
konsultera polisen eller fråga hjälp hos Brottsofferjouren eller
tjänsten Et ole yksin.

Underlag

2021-01-24

Saara Ruotsalainen /
saara.ruotsalainen@vaestoliitto.fi
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Befolkningsförbundet
Material för olika aktörer:
• Förebyggande åtgärder för
osakligt beteende inom
idrottsföreningarna
• Materialbank
• Webbutbildning (kommer i
december 2019)

Finlands
Olympiska
Kommitté
• Handboken Lupa välittää,
lupa puuttua (länk)
• Materialbank

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI
rf

• FCEI:s utredningar
• ILMO – rapportera en etisk överträdelse

19

Ta alltid saken på
allvar och agera

Känn ditt
ansvar

Tydliga regler skyddar alla och
hjälper till med att ingripa och
behandla situationen
Be om råd om du
är osäker

