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Ungefärligt upplägg för dag 1

• Inledning 

• Barnkonventionens grundprinciper

• Workshop utmaningar



Inledning

Föreningskunskap 

RF:s stadgar 

Strategi 2025



Riksidrottsförbundets stadgar 

1 kap. Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

• Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen 

och värdegrunden. 

• Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

Skyldigheter för alla medlemmar i 
Riksidrottsförbundet



14 kap. RF:s stadgar
Bestraffningsärenden

2 § Förseelser 
Bestraffning kan ådömas

8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till 
skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person 
eller som hotat eller allvarligt kränkt någon

13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav 
skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas

Idrottsrörelsens uppförandekod 



Svenska ridsportförbundets 
disciplinnämnd







Resan mot 
framtidens idrott

Den svenska idrottsrörelsen har enats om en gemensam 

kraftsamling – Strategi 2025. Gemensam vision, gemensamma 

mål och gemensamma förändringsresor

Vision

-Svensk idrott världens bästa

Strategiska målområden

-Livslångt idrottande

-Idrottens värdegrund är vår styrka

-Idrott i förening

-Idrotten gör Sverige starkare



Elvaårspuckeln 



Självbestämmandeteorin (SDT)
– skapa motivation

Tre grundläggande psykologiska behov som skapar motivation inom 
idrotten 

Alla har behov att känna:

Autonomi (regel 1)

Kan jag göra självständiga val? 

Kompetens (regel 2 och 3)

Kan jag känna mig duktig på det jag gör? 

Tillhörighet (regel 6 och 3)

Kan jag känna gemenskap i min grupp? 



Kontrollerande motivation är förenat med 
- rädsla för att misslyckas, 
- upplevd ångest, minskat välbefinnande

och utbrändhet,
- avhopp från idrotten, samt 
- sämre idrottsprestationer. 

När pressen blir för hård och stödet 

saknas



• https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/till-utbildningen/

• E-utbildningen Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Den syftar till 

att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. 

Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga 

som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

• E-utbildningen erbjuds kostnadsfritt och är öppen för alla att ta del av. Den är uppdelad i fyra delar och tar ca en dryg 

timme att genomföra i sin helhet. Efter avslutad utbildning finns en länk till en kort utvärderingsenkät. När man har 

besvarat frågorna finns möjligheten att ladda ner och skriva ut ett diplom.

• Innehållet i utbildningen är utvecklat i samråd med Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor och sakkunniga, samt i dialog med berörda ideella organisationer och ungdomar.

Ledare som lyssnar – en e-utbildning 
om psykisk hälsa

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/till-utbildningen/










Barnkonventionens 
grundprinciper

Presentation

Workshop: Finns det utmaningar för din 

förening att följa Barnkonventionens fyra 

grundprinciper? 



Barnkonventionen



https://unicef.se/barnkonventionen

Grundprinciperna i 
barnkonventionen

Artikel 12
Barn har rätt att uttrycka sin 

mening och 
höras i alla frågor som rör 

barnet*.

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 vad 

som bedöms vara 
barnets bästa.

Artikel 6
Barnets rätt till
liv, överlevnad 
och utveckling

*Hänsyn ska tas till barnets åsikter, 

utifrån barnets ålder och mognad

https://unicef.se/barnkonventionen


Tre perspektiv på barns rättigheter



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
https://unicef.se/rapporter-och-
publikationer/barnkonventione
n-och-foreningsidrotten-
handbok-for-idrottsledare

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare








Barnens idrott



• Diskussion i lärgrupper

Redovisning i storgrupp om artikel 2 och 3 

• Diskussion i lärgrupper

Redovisning i storgrupp om artikel 6 och 12

Finns det utmaningar för din förening att 
följa Barnkonventionens fyra 
grundprinciper?



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?



Ungefärligt upplägg för dag 2

• Repetition och presentation om Idrottens värdegrund, Barnens spelregler 

och Skapa trygga idrottsmiljöer (kl.13-14.30)

• Workshop om att förebygga sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, våld 

samt mobbing och trakasserier (kl.14.30-16)

• Summering och avslut (16-17)



Värdegrund och 
förebyggande 
arbete

Idrottens värdegrund 

Förebygga mobbing, trakasserier, sexuella

övergrepp, sexuella trakasserier och våld 



• 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



Idrott för barn ska vara lekfull, 
allsidig och bygga på barnens 
egna behov och förutsättningar 
samt ta hänsyn till variationer i 
utvecklingstakt.

Artikel 31
Barn har rätt till vila, fritid, lek och 
rekreation anpassad efter hans eller 
hennes ålder och mognad. 

”Rekreation” omfattar hela skalan av 
frivilliga aktiviteter i syfte att ha roligt, till 
exempel sport, kreativa konstformer, 
scenkonst, hantverk och teknik. 



Vi utformar vår idrott så att

de som deltar får vara med och 
bestämma om och ta ansvar för 
sin verksamhet.

Artikel 12

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



1. Barnrättsperspektivet

2. Barnperspektiv

3. Ett barns perspektiv

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

rättigheter. 

Barn är inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. 



För en trygg barn- och ungdomsidrott



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







https://www.ridsport.se/Omoss/Tryggiridsporten/

Filmer om mobbing och sexuella 
trakasserier i stallet

https://www.schysststall.se/om-

sexuella-trakasserier-och-overgrepp

https://www.ridsport.se/Omoss/Tryggiridsporten/
https://www.schysststall.se/om-sexuella-trakasserier-och-overgrepp




Frågor att fundera på om 
sexuella trakasserier





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 19 i Barnkonventionen

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, 

övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan 

som har hand om barnet.



Frågor att fundera på om 
våld





Frågor att fundera på om 
mobbing och trakasserier

• v



Utmaning Lösning Ansvarig




