
Bilaga till Styrelsens svar på motioner 

Handlingsplan när kränkningar skett: 

 Steg 1: Bemöt personen/rna som skapat/bidragit till kränkningen 

 Steg 2: Fånga upp personen som utsatts för kränkningar 

 Steg 2: Be personen/rna som skapat/bidragit till kränkningen att avlägsna sig från platsen 

Det är viktigt att arbete sker förebyggande för att inte kränkningar ska ske men inga rum är helt fria 

från risken att kränkningar sker och det är därför lika viktigt att ha en handlingsplan för när det sker.  

 

Det första steget är att bemöta personen som kränkt någon annan. Om en kränkning har skett, 

exempelvis genom olika typer av maktutövanden; sexism, rasism osv. är det viktigt att i stunden 

bemöta maktutövandet. När en situation uppstår bör detta steg ske direkt och tydligt. Det är inte den 

person som utsätts för en kränkning som ska behöva bemöta situationen. Det är viktigt att det är 

fastställt innan vem eller vilka som hanterar sådana eventuella situationer. Håll en dialog med 

personen ifråga där denne påminns om att beteendet inte är ok och att vi arbetar med att hålla så 

inkluderande och jämställda möten som möjligt. Det kan vara svårt att hålla ett sådant samtal utan 

att personen ifråga själv upplever sig utsatt för en kränkning, håll därför i åtanke att alltid visa 

respekt och tydligt hänvisa till mötets värdegrund. 

Genom att sätta upp gemensamma förhållningsregler för mötet i början av mötet så har den som ska 

hålla samtalet något att hänvisa till.  

 

Det andra steget är att fånga upp personen som utsatts för en kränkning. Den person som 

utsatts för kränkningar exempelvis genom verbala påhopp, fysiska kränkningar eller andra typer av 

härskartekniker är i en utsatt situation. Det är därför viktigt att så snart som möjligt efter det att 

kränkningen inträffat ha ett samtal med denna och fråga hur personen i fråga mår, om den vill prata 

om det som inträffat. Även här är det viktigt att det redan innan finns en ansvarig för denna typ av 

samtal.  

 

Det tredje steget är att be personen som skapat eller bidragit till kränkningen att lämna 

platsen. Detta är viktigt för att det inte ska vara personen som utsätts för kräniningen som ska bli 

tvungen att lämna platsen. Att be någon lämna platsen är en åtgärd som tas ifall den kränkning som 

skett innebär att andra känner sig fortsatt utsatta av att personen i fråga finns kvar på platsen, eller 

under aktiviteten. Det är alltid en svår situation att tvingas hantera sådana händelser. Därför kan det 

vara bra att det är två personer som delar på det ansvaret, där det finns tydliga riktlinjer kring hur 

situationen ska hanteras.  



 

Här kan exempelvis en värdegrund vara bra att kunna luta sig tillbaka på där en kan känna att denne 

har mandat och befogenheter att agera i sådana situationer.  Denna värdegrund bör fastslås av 

styrelsen och vara generell för hela organisationen. På så vis blir det också en värdegrund som är 

förankrad och beslutad om i hela organisationen.  

 


