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EN TROVÄRDIG
TRAVSPORT

POLICY MOT SEXUELLA  
ÖVERGREPP I TRAVSPORTEN  
I takt med att travsportens ungdomsverksamhet växer – ökar även kraven 
på att vi erbjuder våra unga en trygg miljö där de bemöts med respekt. Den 
här policyn inriktar sig därför särskilt på skyddet av barn och ungdomar 
upp till 18 år.  

Syfte
Sexuella övergrepp är oförenligt med travsportens värderingar. Policyn syftar till att stärka 
skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom 
travsporten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

Vad är sexuella övergrepp?
Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en 
person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. En vuxen som tittar på utan att 
ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp. Om ett barn utsätts för 
eller tvingas till en sexuell handling räknas det alltid som ett sexuellt övergrepp även om barnet 
tycks vilja och kanske till och med själv upplever att det vill. I Sverige säger lagen att en äldre ton-
åring eller en vuxen aldrig får göra något sexuellt med ett barn som är under 15 år. 

Det behöver inte alltid vara ett övergrepp av fysisk karaktär, det kan även vara verbala övergrepp 
och då kan det handla om sexuella trakasserier istället. Läs mer om det i policyn för trakasserier i 
travsporten.

Vårt förhållningssätt
Alla travsällskap med barn- och ungdomsverksamhet bör forma sin egen värdegrund utifrån ett 
barnrättsperspektiv med syfte att säkerställa en kamratlig och trygg social miljö för alla unga i 
travsporten. Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en annan viktig ut-
gångspunkt. Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, inte förövarens motiv. När det 
finns uppgifter om sexuella övergrepp ska man agera snabbt, skydda barnet/ungdomen, inhämta 
relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion. Bedöms händelsen vara av 
brottslig karaktär ska en polisanmälan göras. 

Vad säger lagen?

ANMÄLNINGSPLIKT
Av 14:e kapitlet, 1 §, andra stycket i Socialtjänstlagen (2001:453) framgår att ”var och en som får 
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kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör 
anmäla detta till nämnden”. 

Bestämmelsen innebär att alla (var och en) som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Även sådana 
uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att barn kan vara i 
behov av stöd eller hjälp från socialnämnden. Det är därefter socialnämndens ansvar att under-
söka vilken grund som kan finnas för uppgiften samt utreda det eventuella behovet av åtgärder. 
Med ”kännedom” om att ett barn far illa, krävs inte att du med säkerhet vet att det är så. Det 
räcker med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa. I detta begrepp kan 
inräknas:

Att barnet berättar, att du ser tecken på att något är fel och inte får bra förklaringar från varken 
barnet eller förälder/annan vårdnadshavare, att barnet är skadat och att utseende inte stämmer 
med förklaringen du fått från barnet eller föräldern/vårdnadshavaren, att andra barn berättar för 
dig att de sett märken på en kamrat eller att barnet berättat för dem, att du hör talas om av andra, 
eller hör när barnen pratar med varandra. 

SVENSK LAG OM NÅGRA SEXUELLA BROTT: 
Våldtäkt: Den som genom våld eller hot tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla 
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berus-
ning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med 
hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Ett brott som anses som mindre 
grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Ett brott som anses grovt, döms för våldtäkt 
till fängelse i lägst fyra och högst tio år. (Brottsbalken kapitel 6 § 1). 

Sexuellt tvång: Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår en person att 
företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. Ett brott 
som anses som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år. (Brottsbalken kapitel 6 § 2). 

Sexuellt utnyttjande: Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom 
att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms 
för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år. Om brottet anses 
som grovt, döms personen till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. (Brottsbalken kapitel 
6 § 3). 

Våldtäkt mot barn: Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant 
barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständig-
heterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och 
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högst sex år. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn 
som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under 
fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. Ett brott som anses som grovt, 
döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. (Brottsbalken kapitel 6 § 
4). 

Sexuellt övergrepp mot barn: Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 
§ och 5 § med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år
och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för
sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt
övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. (Brottsbalken kapitel 6 § 4).
En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till
övergrepp.

Utnyttjande av barn för sexuell posering: Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under fem-
ton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering 
till böter eller fängelse i högst två år. 
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton 
år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Är brottet grovt, döms för 
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 
(Brottsbalken kapitel 6 § 8) 

Sexuellt ofredande: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett 
barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell 
innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den 
som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord 
eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. 
(Brottsbalken kapitel 6 § 10). 

Grooming: Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff 
föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande 
samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kom-
mer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år. 
(Brottsbalken kapitel 6 §10a)


