
Idrotten som arena för 
förebyggande arbete









Utvecklingsresor
- tillsammans mot 2025

Fem prioriterade utvecklingsresor

• En ny syn på träning och tävling

• Inkluderande idrott för alla

• Jämställd för en framgångsrik idrott

• Den moderna föreningen engagerar

• Ett stärkt ledarskap



Trygg Idrott - vad är det?

❑ Att leda utifrån Barnkonventionen

❑ Trygga fysiska miljöer

❑ Att förebygga och står förberedd inför:

• Mobbing

• Trakasserier

• Sexuella övergrepp

• Våld



BARNKONVENTIONENS INNEHÅLL

Artikel 2:  Alla barn är 
lika mycket värda och 
har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som 
rör barn ska i första hand 
beaktas det som bedöms 
vara barnets bästa.

Artikel 6:  Alla barn har 
rätt till liv, överlevnad 
och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt 
att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn 
ska tas till barnets åsikter, 
utifrån barnets ålder och 
mognad.

Det finns också tre tilläggsprotokoll som handlar om:

1. barn i väpnade konflikter 

2. handel med barn, barnprostitution och barnpornografi

3. barns klagorätt

54 rättigheter med fyra grundläggande principer:



ARTIKEL 2

ALLAS RÄTT ATT FÅ VARA MED

• FRÅGOR KRING:

- Jämställdhet

- HBTQ+

- Socioekonomi

- Funktionsvariation

- Generell inkludering

• FRÅGOR FÖRENINGAR

• Vilka genusmönster finns i er förening?

• Hur hanterar ni barn och familjer som inte har råd?





ARTIKEL 3

ATT SÄTTA BARNETS BÄSTA I 
FRÄMSTA RUMMET

• FRÅGOR KRING:

- Balans mellan föreningslogik och tävlingslogik

- När tävlingslogiken sätts i främsta rummet finns risker
(selektion, utslagning, föräldrapress, resultat- och 
prestationshets)

• FRÅGOR FÖRENINGAR?

• När ni tar beslut – funderar och diskuterar ni konsekvenser 
ur barnperspektiv och ett barns perspektiv?

• Vad gör ni för att skapa balans mellan föreningslogik och 
tävlingslogik?



ARTIKEL 6

BARNS RÄTT TILL LIV OCH 
UTVECKLING

• FRÅGOR KRING

- Hantering av diskriminering, trakasserier, mobbing och 
övergrepp

- Förebygga skador och kunskap om träning-kost-
återhämtning

- Skydd för fysisk och psykisk skada

• FRÅGOR FÖRENINGAR

• Har ni en beredskapsplan i er förening?

• Vilket förebyggande arbete kring skador gör ni?

• Har ni ledare som är mer ansvariga för social kontakter och 
inte enbart fokuserar på det tränings- och tävlingstekniska?



ARTIKEL 12

ATT LÅTA BARNEN SJÄLVA KOMMA 
TILL TALS

• UTMANINGAR INOM IDROTT

- Barn uppfattar idag idrotten som vuxenstyrd

- Forum och verktyg för barns medlemsinflytande

• FRÅGOR FÖRENINGAR

• Vet ni hur barnen tänker om er verksamhet?

• Har ni system för att möjliggöra för barn att komma till tals?

• I vilka frågor i er förening saknar barn inflytande?



Vem bestämmer i er förening?

Presidenten!



FOKUS NU

▪ Utbildning, utbildning, utbildning

▪ Ekonomiskt stöd

▪ Stödmaterial med så praktisk anknytning 

som möjligt

▪ Personella resurser

▪ Reaktivt- & Proaktivt arbete

▪ Med mera…



Ramen för vårt 
trygghetsarbete

▪ Svensk lag

▪ Barnkonventionen

▪ RF:s Stadgar

▪ Idrotten Vill

▪ Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

▪ SF:ens Stadgar & Policys



Reaktivt arbete

▪ Barnidrottsombudsmannen

▪ Visselblåsarfunktion

▪ 5 st Reaktiva distrikt

▪ Ansvarsstege

- Lag/Grupp

- Styrelse

- SF/SDF/RF-SISU Distrikt

- RF - BIO



Proaktivt Arbete

RF-SISU 

Distrikt

19 personer

RF

Malin Träff

SF

72 personer

Idrotts-

konsulenter

+200

Kommuner

BRIS

Friends

Rädda Barnen

UNICEF

Barnrätts-

strateger



Genomgång av:

Mobbning, trakasserier, sexuella 

övergrepp och våld.

-Definition

-Varför det uppstår inom idrotten

-Hur kan det förebyggas

Förebyggande arbete:

• Värdegrundsarbete (samsyn)

• Norm- och jämställdhetsarbete

• Ledare och tränare (utbildning)

• Identifiera riskzoner

• Nätverk – internt och externt

• Handlingsplan

• Utdrag ur belastningsregister

• Referenstagning

• Uppföljning

• Stödfunktioner

Genomgång av:

-Anmälan till socialtjänst

-Polisanmälan

-IOM & Visselblåsartjänst





Tack för er tid!

Martin Eliasson
Idrottskonsulent – Sakkunnig barn- och ungdomsidrott

0708-54 44 58

martin.eliasson@rfsisu.se


