
Värdegrund samlade nyheter 2020 och tidigare 

Gymnastikförbundet välkomnar 
debatten och tar kraftfullt avstånd från 
osunt ledarskap 

Allt fler gymnaster inom den internationella gymnastiken har under 
sommarmånaderna valt att träda fram och berätta om sina negativa 
erfarenheter från vår idrott. Med anledning av detta vill Gymnastikförbundet 
återigen markera att vi tar kraftfullt avstånd från och aldrig kommer att 
tolerera att barn, ungdomar och vuxna far illa eller utsätts för ett osunt 
ledarskap. Gymnastiken ska vara en utvecklande, rolig och trygg plats 
oavsett på vilken nivå man tränar eller tävlar. Vi är fast beslutna att vi vill ha 
en öppenhetskultur, inte en tystnadskultur. 

  

Omfattande förändringsarbete 

År 2012 fick Gymnastikförbundet information om att ledarskapet inom 
Svensk Gymnastik hade stora brister. Utifrån en oberoende studie 
genomförd av Jonas Stier vid Mälardalens Högskola, sattes ett omfattande 
förändringsarbete igång med målet att få en utvecklande ledarkultur inom 
Svensk Gymnastik. Vi har arbetat på flera olika fronter, där utbildning, 
regelverk, tävlingsstrukturer, medicinska frågor, landslagsverksamheten 
samt att stärka föreningsledningarna är några områden. Nedan följer en 
lista på ett antal åtgärder som genomförts sedan 2012: 

• Gymnastikförbundets utvecklingsmodell med tillhörande 
nyckelfaktorer har arbetats fram och gemensamt beslutats av 
förbundsmötet 2014. Modellen har sin grund i barnkonventionen och 
idén om rörelse hela livet. 

• Sedan juni 2014 har Svensk Gymnastik en uppförandekod. 
Uppförandekoden omsätts i utbildningsverksamheten och revideras 
vid behov. 

• En Gymnastikombudsman samt en Juridisk nämnd finns på plats 
sedan 2014. 

• Gymnastikförbundet motionerade till Riksidrottsmötet 2018 om att 
införa en Etisk kod, idrottsombudsman samt förlängd preskriptionstid 
vid osunt ledarskap för hela idrottsrörelsen. De två första har inrättats 
och preskriptionstiden har infriats avseende grova kränkningar. 

• Gymnastikförbundet har tagit fram en ny strategi för tävling, som 
baseras på utvecklingsmodellen med de tillhörande nyckelfaktorerna. 

https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/Utvecklingsmodellen/
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/uppforandekod/
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/Gymnastikombudsman/
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/juridisknamnd/
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/styrande-dokument/tavling-strategi-2016-2020.pdf


• Gymnastikförbundet har genomfört flera mötesplatser de senaste 
åren i syfte att föra dialog med föreningar, föreningsstyrelser, 
förtroendevalda, anställda, föreningstränare och aktiva kring dessa 
frågor. 

• Med hjälp av stöd från RF och samarbetspartners har vi förbättrat 
det medicinska området. Det har handlat om att öka kunskapen kring 
skadeförebyggande frågor och i förlängningen kunskap hos 
föreningar och aktiva. Men det handlar också om att bygga upp en 
struktur och ett nätverk kopplat till vården, så att föreningar, tränare 
gymnaster kan få snabb och professionell hjälp när det behövs. 

• Gymnastikförbundet har det övergripande utbildningsansvaret och 
har genomfört ett omfattande förnyelsearbete. Som exempel har vi 
samarbetat med en av de främsta experterna i världen, Keith Russell 
(Professor Emeritus), samt att Susanne Meckbach (doktor i 
idrottsvetenskap) leder arbetet kring ledarskap. Ett nytt och 
omfattande utbildningsmaterial har arbetats fram för de föreningar 
som har en prestationsinriktad verksamhet. 

• Inom alla landslag finns idag en systematisk dialog mellan aktiva och 
ledare samt att hälsoundersökningar genomförs årligen i proaktivt och 
förebyggande syfte. 

Efter att ha läst rapporten från den internationella forskningsgruppen 
International Socio-Cultural research group on Women’s Artistic Gymnasics 
kan vi konstatera att vi har kommit en bra bit på rätt väg. Den punktlista 
som presenteras påvisar att det finns mer att göra och dokumentet ger oss 
värdefull kunskap i det framåtriktade arbetet. Gymnastikförbundet har sitt 
ansvar men föreningsstyrelser, ledare och föräldrar behöver ta sitt ansvar 
så att eventuella brister kan identifieras och hanteras omgående när 
incidenter uppstår. Vi är fast beslutna att vi ska ha en öppenhetskultur, inte 
en tystnadskultur. 

Läs gärna rapporten här 

 

 

Efter samlad bedömning återkallar 
Gymnastikförbundet licenser från 
ledare 

Den 15 maj 2020 beslutade Gymnastikförbundet att tills vidare dra in 
licenser hos en ledare inom Svensk Gymnastik. Bakgrunden till beslutet var 
att förbundet fått kännedom om allvarliga brister i tränarens ledarskap som 

https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/foreningsutveckling/foreningsmiljo/prestationsinriktadforeningsmiljo/
https://www.oru.se/globalassets/oru-en/research/projects/hv/iscwag/iscwag_manifesto_19.08.2020.pdf?fbclid=IwAR037r_Sp3906PVYjXDQInv3strfavaTwXs2sfDRxVJo9xbKX8HlsZ-uYK8


direkt strider mot Gymnastikförbundets uppförandekod och 
utvecklingsmodellens grundprinciper. 

  

Beslutet i maj gällde i avvaktan på resultat från den utredning som 
Gymnastikförbundet skulle genomföra med en extern oberoende part med 
professionell kompetens inom området, vilken genomfördes under augusti 
månad med hjälp av en utbildad socionom. 

  

Samlad bedömning 

Gymnastikförbundet har gjort en samlad bedömning utifrån vittnesmål, 
historiska händelser, möten, samt den nyligen genomförda utredningen. 
Bedömningen tar sin grund i utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik, 
uppförandekoden och det ledarskap som Svensk Gymnastik står för. 

  

Utifrån den samlade bedömningen har generalsekreterare Pelle Malmborg 
beslutat att återta ledarens licenser. Både den aktuella ledaren och 
föreningen där ledaren är aktiv har fått skriftlig och muntlig information om 
den samlade bedömningen och beslutet. Det är däremot upp till föreningen 
att avgöra hur de väljer att fortsätta samarbeta med ledaren inom ramen för 
föreningens samlade verksamhet. Inom Svensk Gymnastik är det 
föreningen som ger förtroende till en tränare för medverkan inom 
verksamhet som inte kräver behörighetslicenser. 

  

Gymnastikförbundets rekommendation till föreningen att tränaren inte ska 
träna barn och unga kvarstår. Generalsekreteraren ser inte att det är 
lämpligt att genomgå någon utbildning från Gymnastikförbundet förrän 
tidigast våren 2022 för att återfå licenserna och behörigheter. Inför en 
eventuell anmälan till utbildningar ska ny utvärdering genomföras för att 
säkerställa att aktiva åtgärder skett för att utveckla de brister som 
framkommit. 

  

Värnar om enskildas integritet 

Liksom i tidigare fall kommenterar Gymnastikförbundet inte vem ledaren är 
och vilken förening det handlar om. Detta för att säkra både de aktivas samt 



den berörda ledarens integritet. Men berörda individer är givetvis 
informerade om beslutet som fattats. 

 

 

Maria Persson är Gymnastikförbundets 
nya GymO 

 

Vi välkomnar Maria Persson som Gymnastikförbundets nya 

Gymnastikombudsman. 

Maria Person efterträder vår tidigare GymO Emila Carlsten och påbörjar sitt 
uppdrag här och nu. Inläsningen är i full gång och under kommande vecka 
planeras ett besök på Gymnastikförbundets nationella kansli i Stockholm. 

  

- Jag är så glad över denna rekrytering! Med sina erfarenheter kommer 
Maria att bli ett värdefullt stöd för aktiva och föreningar som behöver hjälp i 
frågor kopplat till vår uppförandekod och hur vi lever upp till Svensk 
Gymnastik Vill, säger Pelle Malmborg GS på Gymnastikförbundet. 

  



Vår nya GymO bor i Malmö och jobbar sedan fyra och ett halvt år på 
stiftelsen Friends. Friends är en barnrättsorganisation som bildades 1997 
och som jobbar för att motverka mobbning och kränkningar. Initialt riktades 
insatserna mot skolan men stiftelsen har utvecklats till att även inkludera 
förskola, idrotten och i vissa fall även näringslivet.   

  

Maria arbetar som sakkunnig med koppling mot idrotten och som 
projektledare för partnersamarbeten. I rollen som sakkunnig träffar hon ofta 
föreningsföreträdare inom idrotten. Hon håller föreläsningar och driver 
workshops, där de flesta handlar om att sprida kunskap och stötta 
föreningar i arbetet med att skapa trygghet och arbeta förebyggande med 
likabehandlingsfrågor. Friends arbetar sedan flera år i ett projekt 
tillsammans med Svenska Ridsportförbundet där Maria sitter i styrgruppen 
och hon ingår också i ett nätverk kopplat till idrotten, vilket innebär att hon 
har ett väl upparbetat kontaktnät. 

  

Den egna idrottsliga bakgrunden finns inom judon, både som aktiv, ledare 
och i styrelsearbete. Maria är utbildad folkhälsopedagog och brinner 
förutom för barnrättsfrågorna för fysisk aktivitet. 

  

- Jag ser uppdraget som GymO som ett bra komplement till det jag gör i 
vardagen. Där har jag ett väldigt brett arbetsområde. Nu kommer jag få 
koncentrera mig på en idrott och verkligen försöka förstå hela 
sammanhanget och de utmaningar som finns inom just gymnastiken, 
berättar Maria. 

  

Vad tror du framförallt att du kommer bidra med? 

- Jag har en stor erfarenhet av att jobba med och förstå målgruppen jag 
även nu kommer vara i kontakt med. Sen har jag såklart med mig 
sakkunskapen kring barnrättsfrågor, likabehandling och olika typer av 
kränkningar och jag tror de två erfarenheterna kommer fläta ihop det på ett 
bra sätt. 

  

Ser du själv någon nackdel med att du inte kommer från gymnastiken? 



- Jag tror det finns en fördel. Jag kan med opartiska och ofärgade ögon ta 
mig an frågor och förhoppningsvis kunna ge ett annat och nytt perspektiv 
på frågor säger Maria och fortsätter: 

  

-Förhoppningsvis kan jag i rollen som GymO se strukturer och hitta en röd 
tråd i de frågor som kommer in och slussa det vidare till förbundet. De kan i 
nästa steg ta fram nya verktyg för att utveckla vissa områden eller frågor 
utifrån den analysen. 

  

Liksom tidigare når du GymO via denna mailadress: 

gymnastikombudsman@gymnastik.se 

  

Läs mer om funktionen här. 

  

Avslutningsvis vill vi tacka Emilia Carlsten som har gjort ett strålande arbete 
som vår GymO under cirka ett års tid. Hon har fått ett nytt jobb på 
Regeringskansliet som inte tillåter den här typen av sidouppdrag och vi 
önskar henne all lycka på nya jobbet. 

 

mailto:gymnastikombudsman@gymnastik.se
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/Gymnastikombudsman/

