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Trygg barn- och 
ungdomsidrott 
I det här passet pratar vi om en idrott fri från mobbning, trakasserier, 
hot, våld och övergrepp. För att vi ska få en trygg idrottsmiljö 
behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen 
gemensamt kommit fram till. 
Hur kan er förening skapa en trygg miljö på många olika plan och 
vad kan det ge er i framgångar och fler som stannar kvar.

Utbildare RF-SISU Småland:
Jonas Andersson och Susanna Hansson Öberg

Presentation 
Vilken idrottsförening, roll och namn?

Varför valde jag blocket?

Vad har jag för förväntningar på eftermiddagen
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• Idrottens stadgar, styrdokument och 

idédokument

• Barnkonventionen

• Skapa trygga idrottsmiljöer

• Hitta rätt om värdegrunden bryts

• Arbetsmaterial, stödmaterial och tips

Trygg idrott

• En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, 
hot, våld och övergrepp.

• En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får 
delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
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Idrotten vill
Idrotten Vill är namnet på idrottsrörelsens 
idéprogram - den samlade idrottsrörelsens sätt 
att beskriva vår vision och vår idé om hur vi vill 
bedriva vår verksamhet, idag och i framtiden. 

Idrottens värdegrund:

• Glädje och gemenskap

• Demokrati och delaktighet

• Allas rätt att vara med

• Rent spel

Demokrati och delaktighet

Vad innebär detta för er förening?
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Rent spel

Vad innebär detta för er förening?

Allas rätt att vara med

Vad innebär detta för er förening?
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Glädje och gemenskap

Vad innebär detta för er förening?

RF:s Stadgar

Beskriver hur RF som organisation är uppbyggd 

I RF:s stadgar finns villkor för idrottsföreningar, till 

exempel grundläggande villkor för medlemskap i ett 

specialidrottsförbund (SF), och regler för enskilda 

föreningsmedlemmar, som grundläggande 

rättigheter och skyldigheter vid medlemskap i en 

förening samt bestraffningsregler.
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RF:s nya riktlinjer för barn-
och ungdomsidrott

Riktlinjer för barn-
och ungdomsidrott
- ett förtydligande av idrottens stadgar

I svensk idrotts verksamhetsidé (i RF:s 
stadgar) står att vi bedriver idrott i föreningar 
för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet. Där beskrivs också att barnidrott 
ska utgå från lek. 

Riktlinjerna beskriver hur idrottsrörelsen ska 
bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet.

Varje förbund ska arbeta fram sina riktlinjer.
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5 riktlinjer för barn- och 
ungdomsidrott
1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Målgrupper 
• Organisationsledare

• Aktivitetsledare

• Vårdnadshavare

• Aktiva

Specialförbunden beslutar om hur de vill forma sin 
verksamhet. Ska inte uppfattas som en regelbok 
och detta berör åldersgruppen 0-19 år.
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Idrottsrörelsens 
uppförandekod

- anvisningarna till värdegrunden

Är ett stöd till idrottens värdegrund, ett sätt att 

förtydliga svensk idrotts värdegrund. 

Dokumentet beskriver ett önskat beteende 

och förhållningssätt till värdegrunderna, hur 

tillämpar vi värdegrunden samt överträdelser 

och konsekvenser när värdegrunden inte 

följs. 

PAUS
Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en 
mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus 
på utveckling gör att fler blir motiverade att 
hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla 
chansen att nå sin fulla potential.
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Barnkonventionen
Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. 

Sedan tidigare står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för 
barn ska utgå från just barnkonventionen. 

Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. 
Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att 
verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med 
barnkonventionen. 
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Fyra grundläggande principer, 
artikel 2
Alla barns lika värde och rättigheter. 

Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som 
befinner sig i ett land som har ratificerat den.

• Är alla barn välkomna i vår verksamhet?

• Vilka är med, vilka saknar vi?

• Hur välkomnar vi barn?

Fyra grundläggande principer, 
artikel 3
Alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa.

Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats 
mer än något annat begrepp. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 
enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

• Hur gör vi för att fatta beslut och driva verksamheten som är bäst för barn

• Vad är vi bra på?

• Vad kan vi utveckla?
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Fyra grundläggande principer, 
artikel 6
Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också 
om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

• Är vår verksamhet trygg för barn?

• Vet vi hur barnen upplever det?

Fyra grundläggande principer, 
artikel 12
Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 

När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

• Kring vilka saker kan och får barn vara med och bestämma?

• Hur ger vi barn inflytande och delaktighet?
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Barnkonventionen, tips!

1. Säkerhetsställ att föreningens styrdokument utgår ifrån RF:s 
stadgar och Idrotten Vill.

2. Läs och diskutera RF:s anvisningar barn- och ungdomsidrott. 
Är föreningens verksamhet i linje med dessa?

3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges 
möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara 
delaktig i utformandet av verksamheten. 

Begränsat registerutdrag

• Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som 
tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening.

• Från 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och 
idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag 
för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.
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Skapa trygga idrottsmiljöer
Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av 
mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både 
barn, ungdomar och vuxna ska kunna idrotta utan att riskera 
att utsättas för detta.

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och 
övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland 
ledare, aktiva och i styrelserummet. 

Föreningens 
bärande dokument
• Stadgar

• Värdegrund

• Policydokument 

• Utbildningsplan

• Övriga dokument
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Stadgar

Är föreningens skelett och ryggrad, 

fungerar och kan beskrivas som föreningens regler. 

Värdegrund

• Idrottens

• Föreningens 

• Träningsgruppen/Laget
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Policydokument

• Trygghet

• Krishantering

• Alkohol och droger

Utbildningsplan

• Introduktion av nya ledare

• Folkbildning – långsiktigt, kortsiktigt

• Ledarutbildningar

• Aktivutbidning

Sörskogens IF:s Utbildningsplan
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Övriga dokument
• Vad kan ingå här?

• Information till föräldrar

Frågor att ta med sig till sin 
förening – vad är ert nästa steg?
1. Arbetar vår förening för att skapa en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar i vår 

förening? Om ja, hur kan det arbetet utvecklas. Om nej, boka en första träff med er 
förenings idrottskonsulent för att starta arbetet i er förening.

2. Vilka värdegrunder har vi i vår förening och hur efterlevs dom?

3. Har vi egna anvisningar för vår barn- och ungdomsverksamhet i vår förening och hur 
efterlevs den?

4. Har vi en egen uppförande kod i vår förening och hur efterlevs den? 
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Frågor att ta med sig till sin 
förening – vad är ert nästa steg?
5. På vilket sätt följer och lever vår förening barnkonventionen?

6. På vilket sätt behöver vår förening organisera oss för att begära in registerutdrag?

7. Har vår förening en handlingsplan/krisplan i fall något skulle hända tex om en ledare 
skulle begå ett övergrepp på ett barn?

8. Vet våra barn och ungdomar om sina rättigheter, pratar vi med dom om idrottens 
värdegrunder och skapar vi plattformar för deras delaktighet?

Hitta rätt om värdegrunden bryts

• Är man orolig för någonting i sin förening är det föreningens styrelse man ska vända sig till i 
första hand .

• Finns det hinder att vända sig till föreningens styrelse, kan man kontakta 
sitt specialidrottsförbund (SF).

• Det går även att ta kontakt med RF-SISU Småland där det finns sakkunniga i barn- och 
ungdomsidrott.
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Hitta rätt om värdegrunden bryts

• Kan ärendet inte hanteras av förening, SF eller RF-SISU:s distrikt kan 
idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se kontaktas.

• Vill eller vågar man inte vända dig till idrottsombudsmannen direkt man använda den 
anonyma och krypterade visselblåsartjänsten.

• Gör en orosanmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa 
(kan göras anonymt).

• Kontakta polisen vid brott.

Arbetsmaterial, stödmaterial 
och tips 
• Idrotten vill

• Idrottsrörelsens uppförandekod

• RF:s Riktlinjer för barn- och 
ungdomsidrott

• RF:s Stadgar

• Guiden om Barnkonventionen

• SF:s Riktlinjer mm.

• Skapa trygga idrottsmiljöer

• Barnkonventionen och 
föreningsidrotten

• Barnens spelregler 

• Bris stödlinje till idrottsledare 

• Lathund registerutdrag

Läs mer på: 
www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
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Skapa trygga 
idrottsmiljöer

Arbetsmaterialet är uppbyggt på fyra 
områden: 

• Mobbing

• Trakasserier

• Sexuella övergrepp och trakasserier 

• Våld

Skapa trygga 
idrottsmiljöer
Föreningen får hjälp och stöd i form av 
checklista och handlingsplan.

• Har er förening en plan för om något 
skulle hända?

• Var i er förening finns det risk för att 
mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp 
och våld skulle kunna uppstå?
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Jobba med RF-SISU Smålands 
Värdegrundskortlek

Värdegrundsarbete för 
de yngre barnen

• För barn om gruppkänsla och att vara en bra 
kompis

Genom att läsa, skriva, rita, klippa och klistra lär 
du dig bland annat att vara en bra kompis och att 
bygga en fungerande grupp med gemensamma 
spelregler.
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Barnens spelregler
• Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en 

tryggare barn- och ungdomsidrott.

Materialet ”Barnens spelregler” tar upp barns 
rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är 
en bra start till diskussion om rättigheter och 
värderingar i idrotten för alla föreningars aktiva 
barn och ungdomar!

Barnens spelregler.se 

1) Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt

2) Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

3) Alla barn har rätt till stöttande vuxna

4) Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp 

5) Inget barn ska bli utsatt för våld

6) Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

7) Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening
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BRIS
RF har även ett samverkansavtal med Bris. 
Det omfattar såväl kunskapshöjande som 
rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för 
barn, vuxna och idrottsledare:

• Bris – telefonlinje för barn 116 111

• Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, 
öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00

• Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Barn och unga på nätet
• Trygg idrott, ”Barn och unga på nätet” – ett samarbete mellan RF-

SISU Småland och Maria Dufva.

• RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans 
med Maria Dufva, kriminolog och författare, för att öka tryggheten 
hos barn och unga i våra idrottsföreningar och arbeta 
brottsförebyggande. Målet med satsningen är att öka kunskapen 
hos barn, unga och vuxna kring vad som kan hända på nätet och 
rusta alla att veta vad man bör göra om något händer.
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Barn och unga på nätet

Arbetsmaterialet består av:

• Informationsblad – presentation av 
arbetsmaterialet, syfte med satsningen och 
en sammanfattning av filmerna.

• 4 filmer – introduktionsfilm, aktiva 8-12 år, 
aktiva 13-18 år och viktiga vuxna.

• Samtalsunderlag – fortsatt arbete efter 
filmerna, hur gör vi i vår förening? 

Bra jobbat!
Fika finns utanför och sen finns möjlighet att besöka hotellets spa. 
Gemensam middag kl. 19.00

Program söndag
07.00 Frukost
09.00 Föreläsning Karin Torneklint 

allt. eget arbete
12.00 Lunch
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