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Med fokus på 
trygga 
idrottsmiljöer

Barn och unga idrottare i en tryggare, mer 

positiv och utvecklande idrottsmiljö – är 

självklart bra även för vuxna!

Helen Alpstig Sakkunnig i Barn- och ungdomsidrott
Samordnare för Värdegrundsfrågor





HANDBOK FÖR IDROTTSLEDARE
Syftet är att inspirera fler 
idrottsledare till att diskutera och 
skapa verksamhet som är 
trygg och bra för barn. 

Handboken finns att ladda ner och 
beställa på unicef.se



VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR

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.

• Är alla barn välkomna till 
vår verksamhet?

• Vilka är med? 
Vilka saknar vi? 

• Hur välkomnar vi barn? 
• Behövs särskild 

anpassning? 
• Vem är ansvarig för hur vi 

når ut och möter barn?

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

• Vad är vi bra på? 
Vad kan vi utveckla? 

• Vem är ansvarig för att 
besluten blir bäst för barn? 

• Vad gör vi om vi tycker olika?

• Är vår verksamhet trygg 
för barn?

• Hur ser det ut i vår verksamhet 
vad gäller kränkningar och 
övergrepp?

• Vet vi hur barnen upplever det?
• Finns det saker vi behöver ta 

reda på? 
• Hur gör vi när vi får kännedom 

om att barn far illa? 
• Vem ansvarar för åtgärder?

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

• Hur ger vi barn inflytande och 
delaktighet? 

• På vilket sätt lyssnar vi på 
barn? 

• Vem är ansvarig för att samla 
in barns röster och åsikter?



• Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och 

utveckling



”Vi bedriver idrott i föreningar för 

att ha roligt, må bra och 

utvecklas under hela livet.”

Idrottsrörelsen efterlever FN:s 

deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s konvention om 

barnets rättigheter och FN:s 

internationella konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.

Idrotten Vill



1. Barnrättsperspektivet

2. Barnperspektiv

3. Ett barns perspektiv. 

Ett barn är varje människa under 18 år. 

Kärnan i barnkonventionen är respekten för varje barn som individ med egna 

rättigheter. 

Barn är inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. 

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och 

vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 



Hur stöttar du barns utveckling?



• Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. 

Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela 

livet.

• Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmar har lika värde. 

Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 

verksamhet. 

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

• Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, samt 

fysiska och psykiska förutsättningar, 

får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

• Rent Spel – och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. 

Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot 

fusk, dopning och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld så väl på som utanför 

idrottsarenan. 

Idrottens värdegrund



• Glädje och gemenskap- är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva 

vår idrott och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra 

och prestera mera. 

• Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla 

medlemmar har samma värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får 

vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati 

och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

• Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska kunna vara med 

utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 

ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, samt fysiska och 

psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet. 

• Rent Spel – och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. 

Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god 

etik och moral. Att verka mot fusk, dopning och en osund ekonomi, mot 

mobbning, trakasserier och våld så väl på som utanför idrottsarenan. 

Idrottens värdegrund



• Självbestämmande teorin (SDT)
Tre grundläggande Psykologiska behov som skapar motivation

• Alla har behov att känna:

• Autonomi  - Kan jag göra självständiga val? 

• Kompetents – Kan jag känna mig duktig på det jag gör? 

• Tillhörighet– Kan jag känna gemenskap i min grupp? 

Ni kan hjälpa barn & unga att bli nyfikna, 
modiga och trygga.

Self-Determination Theory



Ni kan hjälpa barn & unga att bli nyfikna, 
modiga och trygga.

Self-Determination Theory

Självbestämmandeteorin (SDT)
Tre grundläggande Psykologiska behov inom idrotten som 
skapar motivation

Alla har behov att känna:

Autonomi - kan jag göra självständiga val? 

Kompetens - Kan jag känna mig duktig på det jag gör? 

Tillhörighet - Kan jag känna gemenskap i min grupp? 



Kontrollerande motivation är förenat 
med rädsla för att misslyckas, upplevd 
ångest, minskat välbefinnande, 
utbrändhet, avhopp från idrotten, samt 
sämre idrottsprestationer. 

När pressen blir för hård och stödet saknas



Förebygga 
• Mobbing
• Trakasserier
• Sexuella övergrepp

Sexuella trakasserier
• Våld

Checklista förebyggande arbete

När det oönskade har hänt
Handlingsplan i fem steg
1. Skaffa en bild av läget.
2. Är det ett brott? 
3. Identifiera vilka behov av 

stöd. 
4. Identifiera vilket behov av 

information. 
5. Följ den handlingsplan 

som ni tog fram i det 
förebyggande arbetet



Ledarrollen är ett förtroendeuppdrag som enbart kan innehas av 

den som andra, det vill säga de som utser och de som ska ledas, 

har förtroende för. 

Att vara ledare är ingen rättighet – det är en roll som ledaren 

tilldelas i förtroende. 

Om förtroendet av någon anledning förbrukats och bedömningen är 

att det inte går att återskapa, ska ledaren skiljas från sitt uppdrag. 

När ledarrollen handlar om ledarskap för barn är det vuxnas ansvar 

att säkerställa att ledarna har det förtroende som krävs. 







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

”Artikel 3 är ett sätt att se till att alla artiklar uppfylls, 

eller om det finns brister”



Att inte agera är också ett agerande. 



Art 31 Barn har rätt till lek, vila och 
fritid.

Rörelseförståelse


