
  FOLKVETT 2017:4  7

VoF och #metoo

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER

Få kan ha missat det stora genomslag som rörelsen 
#metoo fått under hösten. Till en början använde sig 

människor, främst kvinnor, av hashtaggen för att dela med 
sig av sina personliga erfarenheter i sociala medier. I Sve-
rige skapades dock snart nätverk för kvinnor inom olika 
branscher, där hundratals, ofta tusentals, kvinnor skrev 
under upprop och delade med sig av sina erfarenheter 
från den specifika branschen. Exempel på dessa upprop 
är #medvilkenrätt, vilket bestod av 5965 kvinnor från ju-
ristbranschen och #vardeljus som undertecknats av 1362 
personer engagerade inom Svenska kyrkan. 

När detta skrivs har ännu inget upprop som rör svenskt 
föreningsliv publicerats. 
Detta innebär inte att vi 
inom föreningslivet gene-
rellt, eller Vetenskap och 
Folkbildning specifikt, är 
förskonade från sexuella 
trakasserier. 

Vetenskap och Folk-
bildning arrangerar pubar, 

Detta innebär 

inte att vi inom 

föreningslivet är 

förskonade från 

sexuella 

trakasserier. 
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föreläsningar och andra aktiviteter på lokal nivå och för-
eningens årsmöte brukar varje år samla några dussin med-
lemmar. Lokalstyrelser och riksstyrelsen har regelbundna 
möten och ibland bildas grupperingar för samarbete kring 
aktiviteter och projekt. 

Utöver fysiska aktiviteter anordnade av VoFs lokalav-
delningar och riksföreningen förekommer hela tiden in-
teraktioner mellan föreningens medlemmar och sympa-
tisörer via sociala medier. Facebookgruppens över 30 000 
medlemmar diskuterar olika ämnen relaterade till fören-
ingens syfte. Samtal och debatter mellan medlemmar förs 
i mindre chatgrupper, via privata meddelanden, på twitter, 
instagram och andra sociala medier.

Inom alla verksamheter där människor möts kan sex-
uella trakasserier, ofredanden och övergrepp förekomma. 
Omfattningen av detta har för de flesta av oss blivit påtag-
lig under hösten. Att det är vanligt att människor utsätts 
för kränkningar i dylika sammanhang innebär inte att det 
är acceptabelt. Det borde vara självklart att alla kan delta 
i våra aktiviteter, såväl fysiska träffar som på internet, utan 
att riskera att ofredas. Som styrelseledamöter kan vi föra 
diskussioner och fatta beslut som rör föreningen. För att 
få till stånd en förändring krävs dock att även medlem-
mar och sympatisörer bidrar till ett klimat där alla känner 
sig välkomna. Något du som medlem eller medverkande i 
VoFs aktiviteter kan göra är att säga ifrån om du uppfattar 
att någon utsätts för någon form av sexuella trakasserier, 
eller tycks befinna sig i en obehaglig situation. 

För att kunna skapa en tryggare miljö för alla inblan-
dade i föreningens aktiviteter behöver vi få kännedom om 
kränkningar som har inträffat. Om du har utsatts för oväl-
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kommet uppträdande av sexuell karaktär har du möjlig-
het att kontakta någon av de utpekade kontaktpersonerna 
mot sexuella trakasserier, eller någon annan förtroende-
vald du känner förtroende för. Den eller de du pratar med 
kommer att hålla din identitet hemlig om du själv inte 
önskar att den blir känd för styrelsen. Din berättelse kan 
bidra till att vi kan genomföra åtgärder för att förhindra 
att du eller andra utsätts i framtiden.

Sedan flera år tillbaka har VoF en policy mot sexuella 
trakasserier. En policy som inte är känd bland medlem-
marna är dock verkningslös. Här kan du därför ta del av 
Vetenskap och Folkbildnings policy mot sexuella trakas-
serier. På vof.se finns också en mer utförlig version. -

Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning
Linda Strand Lundberg, styrelseledamot och fd ordförande 

Vetenskap och Folkbildning

Utdrag ur vår policy mot sexuella 
trakasserier

Inom Vetenskap och Folkbildning ska alla människor 
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känna sig välkomna och trygga och ingen ska känna sig 
kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

Sexuella trakasserier är ovälkommet uppträdande av 
sexuell natur. Det viktigaste kännetecknet för sexuella tra-
kasserier är att de är oönskade av de som utsätts för dem.

Att motarbeta sexuella trakasserier inom VoF

• Det är allas ansvar att motverka trakasserier och reflek-
tera över sitt eget beteende

• Arrangörer och förtroendevalda har ett särskilt ansvar 
att förhindra sexuella trakasserier.

• Samtliga arrangemang ska ha en eller flera namngivna 
arrangörer som ansvarar för att denna policy upprätt-
hålls.

Åtgärder vid trakasserier

• Förtroendevalda inom VoF som får reda på att en 
kränkning ägt rum är skyldiga att ta kontakt med eve-
nemangets ansvariga, de nationella kontaktpersonerna 
eller på annat lämpligt sätt föra informationen vidare så 
att åtgärder kan vidtas.

• Den som upplever sig utsatt för trakasserier har rätt att 
markera genom att säga ifrån, eller be någon annan att 
säga ifrån.

• För den som utsatts är det alltid möjligt att vända sig 
till arrangören av ett VoF-arrangemang eller den ar-
rangerande lokalavdelningens styrelse.

• Såväl arrangörer som den som utsatts kan alltid kon-
takta de nationella kontaktpersonerna.

• Det är alltid den utsattas upplevelser som är avgörande, 
inte omgivningens tolkningar.
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Informell åtgärd

• Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av all-
varlig natur kan en informell lösning vara att föredra, 
exempelvis avhysning från ett arrangemang arrangerat 
av VoF eller ett samtal mellan parterna.

Formell åtgärd

• Om den informella hanteringen inte leder till någon 
förändring eller om det inträffade är av mer allvarlig 
natur bör mer formella åtgärder vidtas. Se den längre 
versionen av policydokumentet för vägledning.

• Om den utsatte så önskar bör trakasserier av brottslig 
karaktär polisanmälas.

Uppföljning

Oavsett vilka åtgärder som vidtagits är det viktigt att dessa 
följs upp för att kontrollera att trakasserierna upphört.

Nationella kontaktpersoner

Karin Karlsson, riksstyrelsen, karin.karlsson@vof.se, 
0760-00 39 04
Per Edman, per.edman@vof.se, 073 6-17 34 26

För vidare läsning rörande #metoo, se de svensk- respekti-
ve engelskspråkiga wikipediasidorna:

sv.wikipedia.org/wiki/Me_too
en.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(hashtag) 

Vill du läsa vår policy mot sexuella trakasserier i sin hel-
het så hittar du den här:  
www.vof.se/policy-mot-sexuella-trakasserier/ 
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