
Bajenmodellen version 2017-02-21   

       HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING/KRÄNKANDE BEHANDLING 

Föreningen tar avstånd från mobbning och handlingar som kan uppfattas som kränkande.  
Nedan följer föreningens handlingsplan: 

 
OM SPELARE UPPTRÄDER OLÄMPLIGT 

  
1. Samtal mellan berörd ledare och aktuell spelare. Akuta åtgärden kan bli att spelare 

skickas hem från träning, match eller cup. Inblandade spelares föräldrar skall kontaktas 
av berörd ledare.  

2. Berörd ledare samtalar med samtliga inblandade, tillsammans görs en överenskommelse 
om hur framtiden skall se ut. Inför detta skall lagets Sportchef kontaktas. 

3. Kvarstår problem beslutar Föreningschef om lämplig åtgärd. 
 

OM FÖRÄLDER ELLER ANNAN ANHÖRIG TILL SPELARE UPPTRÄDER OLÄMPLIGT 

 
1. Samtal mellan berörd ledare och aktuell person. Akuta åtgärden kan bli att personen 

avisas från träning, match eller cup.  
2. Berörd ledare samtalar med samtliga inblandade, tillsammans görs en överenskommelse 

om hur framtiden skall se ut. Inför detta skall lagets Sportchef kontaktas. 
3. Kvarstår problem beslutar Föreningschef om lämplig åtgärd. 

 
VIKTIGT! Att denna process, i den mån det går, inte påverkar spelarens förhållande till sin 
fotboll. 

OM LEDARE UPPTRÄDER OLÄMPLIGT 

 
1. Om någon uppmärksammar olämpligt uppträdande hos en Hammarbyledare skall 

ansvarig Sportchef kontaktas. 
2. Samtal mellan berörd ledare och Sportchef sker snarast möjligt. Tillsammans görs en 

överenskommelse om hur framtiden skall se ut.  
3. Kvarstår problem beslutar Föreningschef om lämplig åtgärd. 

 
DEN UTSATTE 

 
1. Om Trygghetsgruppen får in en anmälan om mobbning eller kränkande behandling 

kontaktas den utsattes föräldrar/vårdnadshavare. Det är den utsattes upplevelser som 

avgör om hon/han har blivit mobbad/kränkt.  

2. Trygghetsgruppen informerar berörda om vad som hänt. Om någon av de inblandade 

är en elev i fotbollsklass kontaktas även ansvarig på skolan. 

3. Om fler än tio spelare är inblandade i mobbningen så arbetar vi med hela laget. När vi 

träffas är det obligatorisk närvaro för alla. 

4. Om problem kvarstår och/eller går utanför våra kunskaper i området kopplar vi in 

experter inom området. 
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TRYGGHETSGRUPPEN 

Om du ser, hör eller misstänker att någon, mobbar eller blir mobbad eller på annat sätt blir 
kränkt vill vi att du kontaktar Trygghetsgruppen, mer info om trygghetsgruppen finns på denna 
länk http://www.hammarbyungdom.se/sida/?ID=126217    

 

http://www.hammarbyungdom.se/sida/?ID=126217

