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Gymnastikförbundets efterlevnad kring värdegrundsfrågor 

 
Vad har skett sedan 2013: 

 Stierska utredningen, som genomfördes på uppdrag av Gymnastikförbundets 
styrelse presenterades i november 2012. Utifrån resultatet har en mängd olika 
aktiviteter initierats och nya strukturer finns på plats. 

 Två särskilda utbildningar på området riktade mot elittränare samt föreningar 
med elitverksamhet har genomförts. Totalt har ca 400 deltagare medverkat. 
Styrdokument för tävlingsverksamheten generellt och landslagsverksamheten 
specifikt har bearbetats. 

 Sedan april 2014 har gymnastiken en uppförandekod. Grunden i koden är att 
gymnastiken ska vara en säker och trygg idrott på alla plan och består av åtta 
riktlinjer för hur ledare och föreningar ska agera och reagera.  

o http://www.gymnastik.se/Om-oss/Uppforandekod/ 

 Sedan april 2014 har gymnastiken en gemensam utvecklingsmodell med 
tillhörande nyckelfaktorer. Modellens nyckelfaktorer anger 10 områden som 
gymnastiken står för och förhåller sig till i verksamheten. 

 Två nya instanser finns, Gymnastikombudsmannen och Juridiska nämnden. 
o http://www.gymnastik.se/Om-oss/Gymnastikombudsman/ 
o http://www.gymnastik.se/Om-oss/Juridisknamnd/ 

 Två fall har särskilt på eget initiativ utretts under våren 2015 
o I början av året 2015 kom två ärenden in till Gymnastikombudsmannen 

(GymO) som förbundet genom beslut av GS valde att utreda. Då 
frågorna var komplexa och förbundet vill öka sin kunskap inom området 
togs hjälp av ett externt bolag, Ethos International, för att pröva 
uppförandekodens efterlevnad i de två aktuella fallen. Arbetet inleddes 
under våren. 

o Undersökningarna visade att det i båda fallen fanns beteenden som 
tydligt bryter mot uppförandekoden. I det ena fallet har bristande 
värdegrundsarbete medfört att det, trots goda intentioner, har tillåtits en 
osund ledarkultur i den aktuella föreningen. Det andra fallet handlar om 
en osund ledarkultur i tävlingssammanhang. I båda fallen tar nu 
föreningarna ansvar för att ta fram handlingsplaner kring 
problemområdena. 

 Gymnastikförbundet har nåtts av en anmälan från en legitimerad psykoterapeut 
gällande en tränare som finns inom gymnastiken. Innehållet var av så allvarlig 
karaktär att förbundets generalsekreterare valde att göra en polisanmälan. 
Förundersökning blev senare nedlagd av åklagaren men åklagaren meddelar 
också att den kan komma att återupptas. 

 Till förbundsmötet 2016 kompletterades uppförandekod och tillhörande 
arbetshäfte med två åtgärdstrappor en för förbundet och en för föreningarna. 
Det är ett verktyg som har efterfrågats av medlemsföreningarna som ett stöd 
när svåra situationer uppstår. 

 Problem i Åkeshovshallen i Stockholm har uppmärksammats och en utredning i 
samarbete med Stockholms stad, har på initiativ av Gymnastikförbundet med 
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anledning av och genom rekommendation av en av utredningarna 2015, 
sjösatts och som nu pågår i relation till föreningar med verksamhet i relation till 
hallen samt i samverkan och under operativ ledning av Gymnastikförbundet 
region Öst.  

 Ifrågasatt tränare inom gymnastiken: 
o Gymnastikförbundet fattade redan i januari 2014 beslut om att en 

ifrågasatt tränare inte längre var aktuell för uppdrag inom förbundet. 
Ansvaret för tränaren och därmed efterlevnad av uppförandekoden har 
legat på föreningen. 

o Gymnastikförbundet har haft löpande dialog med föreningen som 
tränaren var aktiv i. Vi har vid ett flertal tillfällen mött dem med ett kritiskt 
förhållningssätt och varit transparanta med den information som vi fått 
från olika håll. 

o I februari 2016 har föreningen meddelat Gymnastikförbundet att den 
aktuella tränaren har sagt upp sig med omedelbar verkan. 

 På Gymnastikforum i oktober 2015 handlade ett pass om värdegrundsfrågor 
samt ett pass om vårt förhållningssätt till barnrättsperspektivet. 
Gymnastikombudsmannen och juridiska nämnden beskrev sitt arbete. 
Professor Karin Redelius, GIH, delade med sig av sina kunskaper inom 
barnrättsområdet.(http://www.gymnastik.se/For-foreningen/Gymnastikforum17-
18okt2015/Foreningspresentationer/). Många viktiga och svåra frågor togs upp 
under seminariet. 

 Under det senaste året har gymnastikens föreningar beställt ett par tusen 
exemplar av arbetshäftet Gymnastikens Uppförandekod, där merparten av dem 
har genomfört konkret arbete med vad uppförandekoden innebär för föreningen 
som helhet, dess medlemmar, föräldrar, arbetet i styrelserummet och 
ledaruppdraget, samt hur det ska efterlevas. 
(http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_18697/cf_418/Gymnastikens_uppf
-randekod_8.PDF) 

 Med hjälp av stöd från RF och sponsorer kommer vi ta tag i den medicinska 
frågan. Det medicinska området handlar om att öka kunskapen kring 
skadeförebyggande frågor och i förlängningen nå ut med information och 
kunskap till våra gymnastikföreningar och aktiva. Men det handlar också om att 
bygga upp en struktur och ett nätverk inom vården, så att gymnaster kan få 
snabb och professionell hjälp när det behövs. 

 Vi har tagit fram en ny strategi för tävling, baseras på utvecklingsmodellen och 
de tillhörande nyckelfaktorerna.  

 Vi har tagit fram nya riktlinjer för landslagsverksamheten med målet att skapa 
hållbara och långsiktiga landslag.  

 Med stöd av våra interna utredningar har förbundsstyrelsen under våren 2016, 
nekat ett föreningsinträde, som ett sätt att möta en problematik med att en 
tränare/ledare lämnar befintliga strukturer för att starta upp i ny regi genom att 
bilda ny förening. Detta hade inte varit möjligt om inte utredningen genomförts.  

 Vi har genomfört ett förbundsmöte april 2016, där ett av de organiserade så 
kallade förforumen handlade just om värdegrundsarbetet, vad vi lärt oss, vägen 
framåt och där även åtgärdstrapporna presenterades. Ytterligare ett förforum 
behandlade nyckelfaktorernas värde och betydelse. 
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