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Policy och riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier 

inom SMC Västra Götaland 

Inledning 

”Alla anställda, medlemmar och ideella krafter inom SMC ska behandlas med respekt och alla former 

av kränkande särbehandling är helt oacceptabla. Ingen inom SMC ska särbehandlas på grund av kön, 

ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller 

uttryck, funktionshinder (såväl psykiskt som fysiskt) eller etnisk tillhörighet. Klimatet inom SMC ska 

präglas av ömsesidig respekt och hänsyn och en positiv människosyn.” 

”Kränkande särbehandling är ovälkommet uppträdande som påverkar integriteten och kan definieras 

som  

• alla former av förnedrande eller förlöjligande  

• fysiska övergrepp  

Både män och kvinnor kan bli trakasserade av män och/eller kvinnor och det kan ske i alla led i en 

organisation.  

Det är den som utsätts för trakasserier som avgör om handlingen är önskvärd eller inte, oavsett vilket 

motiv den som trakasserar har för sitt beteende.” 

Detta är en del av den övergripande policy som gäller för hela SMC:s verksamhet (se Policy mot 

kränkande särbehandling - Sveriges Motorcyklister, SMC). Inom SMC Västra Götaland (SMC Väst) 

finns därutöver följande riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier inom 

vårt distrikt.  

Vad är kränkande särbehandling och trakasserier? 

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som 

utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa av den drabbade. 

Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är 

värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.  

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller 

några av diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

ålder, könsövergripande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder). Det kan till 

exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Trakasserier kan 

också vara av sexuell natur. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar 

eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och 

anspelningar.  

Kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskade. Det är den som 

utsätts som avgör om handlingen är önskvärd eller inte, oavsett vilket motiv den som kränker eller 

trakasserar har för sitt beteende. 

Den som kränker eller trakasserar måste förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om 

trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den 

som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen 

vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. 
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Vad kan du göra om du blir utsatt för kränkande särbehandling och/eller 

trakasserier? 

Inom SMC Väst har du rätt till en miljö som är fri från nedvärderande och kränkande särbehandling 

samt trakasserier. Om du ändå skulle drabbas så kan du använda följande rutiner: 

• Visa att beteendet är ovälkommet 

Tala om för den som utsätter dig att du upplever beteendet som kränkande och att du vill att 

beteendet upphör. 

• Berätta om kränkningen/trakasserierna för en funktionär eller annan person med 

förtroendeuppdrag inom SMC Väst. Av honom/henne kan du få råd och stöd utan att en utredning 

påbörjas.  

• Anmäl händelsen 

Det är viktigt att du gör din anmälan så fort som möjligt så att situationen kan lösas snabbt. När du 

gör en anmälan om trakasserier eller kränkande särbehandling kommer du ALLTID att bli tagen på 

allvar. Se vidare nedan under rutiner.  

 

Rutiner  

Inom SMC Väst handlägger en av årsmötet utsedd ”lekmannarevisor” alla ärenden (hädanefter 

benämnd utredare). Utredaren är en oberoende part utsedd att granska styrelsens och föreningens 

arbete och därigenom tillvarata medlemmarnas intressen.  

För att göra en anmälan krävs följande förutsättningar: 

• Händelsen måste ligga inom SMC Västs utövade verksamhet. 

• Funktionär eller annan person med förtroendeuppdrag inom SMC Väst måste vara en av 

parterna. 

• Minst en kärande (den som har blivit utsatt) och en svarande (den som påstås ha utfört 

kränkningen eller trakasserierna). Därutöver kan en tredje part finnas som har observerat 

händelsen/händelserna.  

• En tredje part kan göra anmälan men käranden måste vidhålla kränkningen.  

• Det får ej finnas anonymitet mellan kärande, svarande och en eventuell anmälande tredje 

part. Anmälan får alltså inte göras anonymt, både anmälaren och käranden måste ge sig till 

känna i anmälan.  

Anmälan kan göras personligen, via telefon eller skriftligen till styrelsen för SMC Väst eller enskild 

medlem av styrelsen. Styrelsen informeras och lämnar sedan över ärendet för handläggning enl. 

dessa rutiner. I samtliga fall måste dock en skriftlig anmälan enligt SMC Västs formulär bifogas, se 

bilaga till detta dokument. Anmälan lämnas snarast möjligt vidare till utredaren. 
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Anmälningsformuläret innehåller information om 

• Parter, d.v.s. svarande, kärande, ev. tredje part eller andra vittnen. 

• Situation – var, när och i vilket sammanhang händelsen inträffade. 

• Beteende – en objektiv beskrivning av vad som sades och/eller gjordes. 

• Påverkan – en (subjektiv) beskrivning av hur käranden upplevde svarandens beteende.  

(Det är den som är utsatt för kränkningen eller trakasserierna som avgör vad som är oönskat 

eller kränkande.) 

• Datum och underskrift av käranden. Då tredje part anmäler krävs även underskrift av 

anmälaren. 

Inledande undersökning 

Den inledande undersökningen består av att den som har anmält händelserna (käranden) får träffa 

SMC Västs utredare och berätta om händelserna. Utredaren kan här informera käranden om vad 

han/hon har att förvänta sig. Undersökningen blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Om den 

inledande undersökningen inte visar på någon förekomst av kränkande särbehandling eller 

trakasserier kommer ärendet att avslutas.  

Utredning 

Om den inledande undersökningen visar på att det kan ha förekommit kränkande särbehandling 

och/eller trakasserier kommer en utredning att inledas. I utredningen kommer svaranden få ta del av 

kärandens anmälan samt få träffa utredaren för att ge sin syn på händelserna. 

Resultat 

En utredning kan komma fram till olika slutsatser: 

• Händelsen kan inte betraktas som kränkande. 

• Händelsen kan inte betraktas som kränkande men däremot vara en konfliktsituation. 

• Händelsen är att betrakta som kränkande. 

Vad händer sedan? 

Utredningen hanteras med respekt för inblandade parter. Styrelsen informeras om alla fall, då 

ledamöterna tillsammans har ansvar för föreningens beslut, men är inte inblandade i sakfrågan. 

Utredaren fattar beslut vilket redovisas för de inblandade parterna och styrelsen inom SMC Väst. 

Sekretess gentemot övriga inom SMC Väst är normalfallet.   

Är händelsen allvarlig och en kränkning har påvisats, kan det innebära beslut om korrigerande 

samtal, disciplinpåföljd eller begäran om uteslutning ur föreningen.  

Utöver detta kan parterna ta till rättsliga åtgärder som att väcka talan i domstol, men detta görs i så 

fall utanför SMC Västs ansvar. 


