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Hur hanterar Vision sexuella trakasserier, kränkande 

särbehandling eller trakasserier som skett vid Visions 

aktiviteter? 

Utredning 

Då anmälan om sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller trakasserier vid, 

eller med anknytning till, någon av Visions aktiviteter inkommit till Visions 

förbundskansli startar Vision en utredning. Om anmälan inkommer från någon annan 

kontaktas den utsatte. I det fall denne bekräftar att hen känt sig utsatt påbörjas 

utredningen. Nedan beskriven process gäller inte i de fall Vision är arbetsgivare. 

När anmälan görs via det formulär som ligger på visions webbsida går den direkt till 

Visions kanslichef. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för hur frågan hanteras 

vidare.  

Utredningsprocessen 

Utredningens omfattning beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen 

genomförs av någon av Visions förbundsjurister. Utredningens syfte är att ta reda på 

vad som har hänt.  

• Samtal med de inblandade. Utredningen inleds med att samtal förs med både 

den som säger sig ha utsatts och den som har anklagats. Även eventuella vittnen 

kontaktas. 

• Avdelnings- eller klubbföreträdare. Det kan också finnas anledning att under 

utredningen kontakta avdelnings- eller klubbföreträdare, till exempel 

ordförande, om det bedöms att dessa kan ha tillgång till viktig information eller 

då åtgärder behöver vidtas omgående.  

• Snabbt och diskret. Inga uppgifter sprids utöver vad som är nödvändigt för att 

genomföra utredningen. Utredningsarbetet sker skyndsamt.  

• Information. Den utsatte och den utpekade ges löpande information om 

utredningsprocessen. Utredningens slutsatser kommuniceras tillbaka till den 

utsatte och den utpekade förövaren och dessa ges då också möjligheter att ge 

ytterligare kommentarer.  
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Åtgärder 

Om utredningen visar att det förekommit sexuella trakasserier, kränkande särbehandling 

eller trakasserier kommer Vision att vidta åtgärder för att förhindra att trakasserierna 

eller kränkningarna fortsätter och för att förebygga så att inget liknande sker igen. 

Förbundet vidtar inga åtgärder i bestraffande syfte. Den som utsatts för brott bör göra en 

polisanmälan.  

• Vilka åtgärder som är lämpliga och möjliga beror på det enskilda fallet. 

Avdelnings- eller klubbordförande eller någon annan visionsföreträdare 

underrättas om utredningsresultatet, om det bedöms att dessa behöver vidta 

åtgärder. Den utsatte och den anklagade underrättas i det fall en sådan kontakt 

kommer att tas och mer information än vad som bedöms nödvändigt delas inte. 

• Den som är utsatt tillfrågas om denne själv har förslag på hur situationen bör 

hanteras. Det är dock alltid förbundet som beslutar om åtgärder. 

• Den som utsatts för sexuella övergrepp uppmanas att göra en polisanmälan. 

• Den utsatte upplyses om att anmäla händelsen till sitt försäkringsbolag. 

Krisförsäkring med stöd vid trauman kan finnas både i till exempel 

hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Försäkringsskyddet nyttjas i första 

hand. Om försäkring saknas kan annat stöd från förbundet övervägas. 

Uppföljning 

Förbundet kommer att, för det fall där det inte är uppenbart obehövligt, följa upp 

situationen genom att kontakta den utsatte. Detta för att säkerställa att trakasserierna 

eller kränkningarna upphört. 

Visions förbundsledning följer upp antalet anmälningar och utredningar.  


