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Författarna

Karin Redelius är docent i pedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm och forskar kring den föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten. I 

bidraget Idrottens barn – fria från kränkningar? En internationell utblick om 

idrott och FN:s barnkonvention ger hon en översikt av internationell forskning 

på områden där barn riskerar att fara illa och riktar sedan uppmärksamheten mot 

svenska förhållanden.

Kajsa Gilenstam är medicine doktor i idrottsmedicin och lektor vid Umeå uni-

versitet. Hon disputerade år 2010 med avhandlingen Gender and Physiology in 

Ice Hockey: a Multidimensional Study. Genus, den skillnad mellan män och kvin-

nor som samhället skapar, är en central utgångspunkt i hennes forskning. I Idrot-

tens struktur – natur eller kultur? analyserar hon idrotten ur ett genusperspektiv 

med ishockey som exempel. 

Kim Wickman är filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Umeå universitet 

och forskar kring idrott och funktionshinder ur ett genusperspektiv. I sitt bidrag 

till antologin Flickor och pojkar med funktionsnedsättning - rättigheter och möj-

ligheter till ett aktivt idrottsliv diskuterar hon bland annat kring skillnaderna 

mellan handikappidrotten och den övriga idrotten.

Eva Jansson är professor i klinisk fysiologi och arbetar vid Institutionen för la-

boratoriemedicin vid Karolinska institutet. Hon har under många år forskat kring 

skelettmuskulaturens anpassning till träning, inaktivitet, sjukdom, kost och ålder. 

I hennes bidrag till antologin ställer hon sig frågan: Är barns tillväxt och mognad 

en selektionsfaktor inom idrotten?

Jonny Hjelm är professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstu-

dier vid Umeå universitet. Sedan 2008 har han arbetat med ett forskningsprojekt 

om den så kallade tävlingsidrotten. I antologibidraget Fotboll på lek och allvar 

behandlar han möjligheterna att ha en idrott utan mellanmänskliga, värderande 

jämförelser med ett visst mått av allvar, också när det gäller barn och ungdomar.
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 F ö r Fat ta r n a

Ulrika Berg är medicine doktor, legitimerad läkare och specialiserar sig inom 

barn- och ungdomsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Hon har 

länge intresserat sig för fysisk aktivitet som ett verktyg för att främja hälsa och 

behandla sjukdom. I Barns behov av och rätt till fysisk aktivitet för en god hälsa 

sammanfattar hon aktuella forskningsrön om hälsoeffekter av fysisk aktivitet och 

idrott hos unga.

Eva Nylander är professor i klinisk fysiologi vid Linköpnings universitet och 

forskar på hjärtats funktion, såväl hos det normala hjärtat som vid hjärtmuskel-

sjukdomar och klaffel. I bidraget Hjärtats anpassning till träning och risker hos 

barn och unga beskriver hon vad som är känt om träningens påverkan på hjärtats 

struktur och funktion hos barn, och diskuterar kring potentiella risker ur hjärt-

synpunkt.

Inger Eliasson är filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Umeå universitet. 

Hon disputerade år 2009 med avhandlingen I skilda idrottsvärldar: Barn, ledare 

och föräldrar i flick- och pojkfotboll. I bidraget Barns perspektiv på barnrätts-

perspektivet ger hon barnen en röst i intervjuer med 12-åriga flickor och pojkar 

som spelar fotboll och ishockey.

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. 

Hästsport är ett viktigt tema i hennes forskning, inte minst galoppsportens his-

toria i Sverige under 1900-talet. I antologibidraget Den som i leken går… Barn-

perspektiv på idrotten med fokus på arbete använder hon debatten kring en ryt-

tarförening i södra Sverige för att analysera fenomenet barnarbete inom idrotten.

Gunnar Elvin är projektledare hos Barnombudsmannen och arbetar med kom-

munikationsprojekt och barns rättigheter inom idrotten. Barnombudsmannen är 

en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och 

intressen utifrån barnkonventionen. I Möjligheternas dokument skriver Gunnar 

Elvin om konventionens möjligheter och vad ett barnrättsperspektiv innebär i 

praktiken.
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Förord

”Barns bästa, det måste väl ändå vara att barn får bestämma ibland vad man ska 

göra.” Det anser 12-årige Oskar i idrottspedagogen och forskaren Inger Eliassons 

bidrag till den här antologin.

Att betrakta idrott ur ett barnrättsperspektiv innebär att sätta barnets bästa i 

första rummet och att utgå från Oskars och alla andra barns rättigheter och lika 

värde. Rättigheterna finns beskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Där fastslås att alla barn har rätt att utvecklas, uttrycka sina 

åsikter och att få dem beaktade i alla frågor som berör dem.

På senare tid har barns rättigheter blivit alltmer uppmärksammade inom idrot-

ten. Barnrättsperspektivet är en viktig del i de idrottspolitiska målen och finns 

inskrivet i regeringens förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet liksom i 

idrottsrörelsens idéprogram, Idrotten vill.

Centrum för idrottsforskning (CIF) ska följa upp effekterna av statens idrottspoli-

tik. Under 2010 ingick att göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrot-

tens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv. 

Den här boken är en del av det arbetet. Men den är inte enbart skriven till politiska 

beslutsfattare. Boken vänder sig även till dig som är verksam inom idrottsrörelsen 

eller i skolan, eller som arbetar med barn- och ungdomsidrott i en kommun. Den 

vänder sig också till dig som studerar och som planerar att arbeta med barn- och 

ungdomsidrott i framtiden.

Textförfattarna representerar olika forskningsdiscipliner och tillhör högskolor 

och universitet från olika delar av Sverige. Ambitionen är att bidra till en fortsatt 

debatt om barnets bästa inom idrotten genom att lyfta fram aktuell forskning och 

nya perspektiv, men också att ge underlag åt politiska beslut som i förlängningen 

påverkar Oskar och varje enskilt barn.

Per Nilsson

Ordförande, Centrum för idrottsforskning
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Inledning

Tio författare ger i den här boken varsitt perspektiv på barnrättsperspektivet inom 

idrotten. Antologin inleds med en översikt av det internationella forskningsläget 

om barns rättigheter. Barnkonventionen blir sedan utgångspunkt för ett antal 

analyser av barns lika värde i förhållande till tävlan och selektion, behov av fysisk 

aktivitet, hälsorisker, barns rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på samt 

barns rätt till fritid. 

Boken avslutas av Gunnar Elvin, projektledare hos Barnombudsmannen. Enligt 

Elvin erbjuder barnkonventionens artiklar inte entydiga och enkla lösningar för 

varje tänkbar situation inom barn- och ungdomsidrotten. Däremot understryker 

den att det är viktigt med ett reflekterande ledarskap med fokus på varje barns 

välbefinnande och långsiktiga utveckling snarare än kortsiktiga idrottsliga segrar 

genom exempelvis toppning och selektion. 

Barnkonventionen säger inte att alla barn måste behandlas på samma sätt. Den 

ger inte heller stöd för att alla matcher måste sluta oavgjort. Idrottens innersta 

väsen är trots allt lusten att tävla, utvecklas och att spränga gränser. Barnkon-

ventionen är därför ingen regelbok – den är ett förhållningssätt. Budskapet i kon-

ventionen, liksom i den här antologin, är att alla vuxna och ledare inom idrotten 

alltid måste tänka till och betrakta verksamheten utifrån det enskilda barnets per-

spektiv. Eller som Gunnar Elvin uttrycker: Det är först när konventionen omsätts 

i praktisk handling som den på allvar börjar förändra villkoren för barn och unga. 
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Karin Redelius

Idrottens barn 
– fria från kränkningar?
En internationell utblick om idrott och 
Fn:s barnkonvention

Inledning
Sveriges regering har under 2000-talet satsat extra stora resurser för att så många 

barn som möjligt ska kunna delta i föreningsidrott, och för att fl er ska vilja vara 

kvar längre upp i åldrarna. Skälet till denna idrottspolitiska satsning är att barns 

idrottsdeltagande anses föra med sig positiva ting som både gagnar det enskilda 

barnet och samhället i stort. Denna uppfattning delas av idrottsrörelsen som i det 

gemensamma idéprogrammet Idrotten vill sätter barnet i centrum och understry-

ker att barnets behov, intresse och mognad ska vara normgivande för verksam-

heten. Betyder det att den idrott som bedrivs i landets tusentals föreningar alltid 

utformas med barnets bästa för ögonen? 

I den statliga Idrottsstödsutredningens betänkande Föreningsfostran och täv-

lingsfostran konstateras att det råder ”en tydlig diskrepans mellan idrottsrörel-

sens vision om den goda barn- och ungdomsidrotten och forskarsamfundets bild 

av idrottens praktik”. Retoriken i idéprogrammet omsätts med andra ord inte all-

tid i praktisk handling. I Idrotten vill betonas till exempel att leken ska stå i för-

grunden, men studier visar att det allvarsamma och seriösa inte sällan dominerar 
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över det lekfulla. De specifika krav som idrotten ställer, i fråga om till exempel 

träningsintensitet, verkar också ibland te sig viktigare att möta, än de behov som 

det enskilda barnet har. Att regeringen nyligen beslutat att all barn- och ungdoms-

idrott som erhåller statligt stöd måste bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, är en 

signal om att barns rättigheter måste säkerställas bättre. 

Idrottsrörelsen har inte varit sen att anta den utmaningen. Vid Riksidrottsför-

bundets stämma 2009 beslutades enhälligt att det ska föras in i Idrotten vill att 

svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa 

FN:s barnkonvention. Å ena sidan kan man tycka att det tog relativt lång tid innan 

barnkonventionen uppmärksammades av den svenska idrottsrörelsen. Å andra 

sidan har andemeningen i barnkonventionen, att barnets bästa alltid ska komma 

i främsta rummet, varit den rådande principen i de riktlinjer för barn- och ung-

domsidrott som funnits sedan idéprogrammets tillkomst 1995. 

Sverige är inte det enda land som riktat uppmärksamhet mot hur barns rättigheter 

tillgodoses i samband med idrottsutövande. Flera andra nationer har infört lik-

nande rekommendationer. I vårt grannland Norge har man dock inte stannat vid 

att ge riktlinjer och rekommendationer. Där har beslut även fattats om dels Idrot-

tens barnrättigheter, som utgörs av sju punkter med direkt bäring på de viktigaste 

artiklarna i barnkonventionen, dels Bestämmelser om barnidrott, som utgörs av 

åtta regler som måste efterföljas av de idrottsförbund och föreningar som orga-

niserar idrott för barn. En regel är exempelvis att det inte är tillåtet att tävla an-

nat än på lokal nivå före elva års ålder. I bestämmelserna framkommer också att 

reglerna är absoluta och att Norges Idrottsförbund inte medger några dispenser. 

Dessutom är det möjligt att tillämpa sanktioner mot föreningar som inte följer 

bestämmelserna, även om den möjligheten sällan utnyttjas. Istället är det främst 

föräldrar som använder bestämmelserna för att peka på vad som ska gälla, om de 

är missnöjda med hur en förening bedriver idrottsverksamhet för barn.

Även i England har uppmärksamhet riktats mot barnkonventionens innehåll och 

barns idrottsdeltagande. År 2001 beslutades att alla idrottsorganisationer som er-

håller statligt stöd måste ha utarbetat en ”Child Protection Action Plan”, en hand-

lingsplan för hur barn ska skyddas från att komma till fysisk eller psykisk skada 

vid idrottsutövande samt hur organisationen ska tillgodose barns rättigheter. Att 

det dröjde fram till 2000-talet innan riktlinjerna utfärdades i England berodde 

enligt forskare på att det fanns ett allmänt motstånd hos många mot att ens tänka 

tanken att barn kunde fara illa inom den egna idrottsorganisationen. Dessutom 

befarades att handlingsplanen kunde ge dålig publicitet och att föräldrar skulle 
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välja en annan fritidsaktivitet åt sina barn om det fanns misstankar om att de unga 

kunde fara illa av att utöva idrott. I en nyligen genomförd utvärdering har det dock 

visat sig att regleringen, när den väl infördes, haft stor betydelse. Föreningar har 

blivit bättre på att arbeta förebyggande och därigenom har färre barn utsatts för 

kränkningar. Den inställning som tidigare dominerade – att idrott för barn enbart 

är av godo och att inget ont kan hända barn som utövar idrott – har också antagit 

mer realistiska proportioner. Men föreställningen om idrottens positiva inverkan 

och fostrande betydelse som så länge varit den rådande i många kulturer anses 

samtidigt ha bidragit till att det tagit tid innan frågor som handlar om barns rät-

tigheter i idrott har blivit uppmärksammade i någon större omfattning. 

Vad är det då för negativt som kan hända? Utformas inte idrottsverksamheten 

med barnets bästa för ögonen? Följer inte idrottsorganisationer och idrottsledare 

barnkonventionens principer? Enligt de två kanadensiska forskarna Peter Don-

nelly och Leanne Petherick som gjort omfattande studier om barns rättigheter i 

idrott, är så inte alltid fallet. Istället hävdar de att barns rättigheter kränks i de 

flesta länder som organiserar idrott för barn. De anser att överträdelser sker, till-

fälligtvis eller rutinmässigt och både direkt och indirekt, av närmare hälften av de 

cirka 40 artiklarna i konventionen. Men vilka rättigheter är det då som inte tillgo-

doses och vad är det för problem som kan drabba idrottens barn? 

I detta kapitel är syftet att försöka besvara ovanstående frågor genom att diskutera 

några områden som det internationella forskarsamfundet uppmärksammat som 

problematiska när det gäller barns rättigheter vid idrottsutövande. Genom att be-

lysa vilka barnrättsfrågor som diskuteras internationellt, är syftet även att rikta 

uppmärksamheten mot den svenska barn- och ungdomsidrotten och att i någon 

mån problematisera frågorna ur ett svenskt perspektiv. De teman som tas upp i 

kapitlet ska ses som exempel på företeelser inom den organiserade idrotten där 

barnrättsperspektivet har studerats eller diskuterats. Fokus är riktat mot idrotts-

specifika situationer där barns rättigheter riskerar att överträdas. Att synliggöra 

överträdelserna eller kräkningarna är alltså det centrala. Läsaren bör därför hålla 

i minnet att den negativa bild som delvis målas upp måste sättas i relation till att 

föreningsidrott allmänt sett utgör en positiv uppväxtmiljö för barn. 

Den litteratur som ligger till grund för kapitlet består av vetenskapliga artiklar och 

böcker (se referenslistan) som framför allt skrivits av västeuropeiska eller norda-

merikanska forskare, men som likväl kan beröra barns rättigheter i övriga delar 

av världen. Den forskning som genomförts på området är växande men ännu inte 

särskilt omfattande, och alla artiklar bygger inte på empiriska studier utan är även 
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av ett resonerande slag. De områden som uppmärksammats har också blivit be-

lysta i olika hög grad. En del företeelser som onekligen har med idrott och barns 

rättigheter att göra, har ännu inte varit föremål för något vetenskapligt intresse 

varför de heller inte blir berörda här . De sökord som använts för att hitta relevant 

litteratur är främst ”youth sport” eller ”sport” i kombination med till exempel ”hu-

man rights”, ”child rights”, ”child protection”, ”child abuse” eller ”child labour”. 

Enligt barnkonventionen är alla människor upp till 18 år barn, och det är också 

den definitionen som företrädesvis används i den här texten, även om Riksidrotts-

förbundet skiljer mellan barnidrott (idrott till och med tolv år) och ungdomsidrott 

(idrott mellan 13 och 20 års ålder). Men, bortsett från den givna ålderskategorise-

ringen, vad utmärker egentligen ett barn?

Vad är ett barn?
Under hela 1900-talet har frågor som rör barns beskydd och rättigheter ökat i 

omfattning. I Sverige såväl som i andra länder har det tillkommit flera lagar med 

syfte att försvara och beskydda barn, exempelvis lagen mot barnarbete samt för-

budet mot aga. Flera forskare anser att idrotten inte riktigt har hunnit med i denna 

process, vilket de antar beror på både tävlingsmässiga och ekonomiska faktorer 

liksom på den allmänna konservatism som karakteriserar idrottskulturen. Ett an-

tal länders idrottsorganisationer och förbund har numera bestämmelser, rekom-

mendationer eller policydokument för att säkra barns rättigheter i idrott, men det 

finns också länder som inte alls uppmärksammat barnkonventionens artiklar. Att 

så är fallet kan ha fler orsaker. Ett skäl kan vara att vikten av att tillgodose barns 

rättigheter inte har samma prioritet i alla länder, vilket i sin tur kan relateras till 

att synen på barn och barns behov skiljer sig åt mellan olika kulturer. Även om alla 

utom två av världens länder (USA och Somalia) har ratificerat barnkonventionen 

finns det inte en universell och enhetlig syn på vad som konstituerar ett barn. 

Detta märks inte minst när det gäller juridiska frågor. En jämförelse av ålders-

gränser uppvisar exempelvis stora skillnader mellan länder för vid vilken ålder 

det är lagligt att ingå giftermål, bruka eller inhandla alkohol, ha sexuellt umgänge, 

ta körkort eller delta i allmänna val. Gränsen mellan barndom och vuxenliv är 

således flytande och beroende av vilken syn på barn och barndom som dominerar. 

Inte heller inom idrotten finns en enhetlig uppfattning om när barn blir vuxna, vil-

ket tydliggörs av att åldersgränsen för att räknas som junior eller senior kan skifta 

mellan olika idrotter. Vad som utmärker ett barn och vilka behov och skyldigheter 

barnet har kan med andra ord variera, inte bara mellan kulturer utan också mellan 

olika sociala sammanhang. 
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Barnkonventionens principer
Skiljer sig då barns rättigheter från vuxnas rättigheter – räcker det inte att till-

försäkra alla människor deras mänskliga rättigheter? FN:s barnkonvention är en 

konsekvens av att människor under 18 år anses vara extra utsatta och därmed i 

behov av särskild behandling. Essensen i barnkonventionen anses ofta vara de tre 

”P” som på engelska står för: ”Provision – Protection – Participation”, det vill säga 

att barn har rätt till:

• Resurser (till exempel hälsa och utbildning).

• Skydd (till exempel mot diskriminering, övergrepp och kränkningar).

• Delaktighet (och att få göra sina röster hörda i alla frågor som rör dem). 

Konventionens utgångspunkt är alltså inte att barn enbart är passiva och sårbara 

objekt i behov av beskydd, utan att de tvärtom i högsta grad är aktiva subjekt som 

kan och vill utöva sina rättigheter. De principer som anses vara de viktigaste, de 

så kallade huvudprinciperna, fångas i fyra av konventionens 41 sakartiklar: Arti-

kel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får 

diskrimineras. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barnet, (vad som är barnets bästa måste dock 

avgöras i varje enskilt fall). Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva 

och utvecklas (såväl fysiskt som andligt, moraliskt, psykiskt och socialt). Och arti-

kel 12 rör barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i alla frågor 

som berör honom eller henne, med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad.

Så även om – eller kanske på grund av – att synen på barn och vad som utmärker 

ett barn varierar, är barnkonvention tänkt att ge en universell definition av vilka 

rättigheter som borde råda för alla barn i hela världen. De fyra huvudprinciperna 

ska alltid vara vägledande när de andra artiklarna tolkas. Definitionen av rättig-

heterna ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag, och 

den handlar om det enskilda barnets rättigheter. 

I Barnkonventionen nämns ingenting explicit om idrott. Ändå anser forskare att 

nästan samtliga 41 sakartiklar har bäring på barns medverkan i idrott. Vilka rät-

tigheter är det då som riskerar att inte bli tillgodosedda inom den organiserade 

barnidrotten?
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Barns rättigheter i idrott
När barns rättigheter i idrott nu ska belysas handlar det inte om några andra 

rättigheter än de som konventionen uttrycker, men de kan sättas in i ett idrottsligt 

sammanhang för att bli mer konkreta. Så här beskriver exempelvis en forskare 

barns idrottsliga rättigheter. Det kan handla om: 

The right not to be harmed; The right to participate at an appropriate 

level; The right to be heard, and for the child who is capable of for-

ming his or her own view, the right to express those views; The right to 

knowledge (ie, the right to know what they are getting into); The right 

to have an equal opportunity to strive for success; The right to properly 

qualified coaches and leadership; The right to be treated with dignity 

and respect.

Forskare anser att ett antal fundamentala frågor som rör barns involvering i idrott 

sällan eller aldrig ställs, trots att de borde ställas,: Finns det några risker förknip-

pade med att barn utövar tävlingsidrott? Är det någon skillnad mellan det arbete 

som högintensiv elitinriktad träning innebär och den form av barnarbete som är 

reglerad i lag? Är det försvarbart att låta sexåringar träna flera timmar per dag? 

Ska en tonåring som är 1,30 centimeter lång och väger 30 kilo bedriva intensiv 

gymnastikträning? Är sexuellt utnyttjande av barn vanligare inom idrotten än 

inom andra verksamheter? Och hur är det med ätstörningar, är de mer frekvent 

förekommande bland barn som idrottar? Är det rimligt att unga talangfulla fot-

bollsspelare jagas av agenter eller fotbollsklubbar och lockas att skriva kontrakt 

som de inte till fullo förstår vidden av? Och har elitsatsande barn någon egen tid 

för vila, lek och rekreation utanför idrotten och skolan? Har de någon barndom? 

Forskare tillägger att frågor som dessa inte bara måste ställas – de måste också 

besvaras ur ett barnrättsperspektiv eftersom ett sådant perspektiv kan vara till 

hjälp och stöd för idrottsledare med ansvar för unga idrottare. 

De områden som vetenskapssamhället har riktat uppmärksamhet mot och som 

nu ska belysas handlar om tidig elitsatsning bland barn, barn som idrottsliga han-

delsvaror, barnarbete samt sexuellt utnyttjande av barn inom idrotten. 

tidig elitidrottssatsning för barn
Sedan 1970-talet har elitidrotten successivt professionaliserats och kommersia-

liserats så att den i dag är en del av en multinationell marknad. Professionalise-
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ringen har otvivelaktigt inneburit att idrottare fått möjligheter till bättre tränings- 

och tävlingsförberedelser, men också att elitsatsningen har krupit längre ner i 

åldrarna. Under 1970-talet började det bli vanligare att utsätta också unga utövare 

för mer systematisk och intensiv träning i till exempel gymnastik, konståkning, 

simning, tennis och ishockey. I gymnastik sjönk medelåldern för de tre bästa eu-

ropeiska gymnasterna bland kvinnor från 25 år 1965 till 18 år 1972. När Nadia 

Comaneci från Rumänien vann olympiskt guld i Montreal 1976 var hon bara 14 

år. Hon kom därmed att symbolisera det som i den internationella litteraturen 

benäms ”baby-trained sports champion”. 

Den situation som nu råder i många länder karakteriseras av tidig talangidenti-

fiering, selektering och specialisering. Det senare innebär att barn tidigare och 

tidigare riktar in sig på en specifik idrott och utövar intensiv träning i unga år. 

Tidig selektering innebär att vissa barn väljs ut av föreningen och blir föremål för 

en särskild satsning. Situationen röner kritik och har ifrågasatts i flera decennier, 

så även i Sverige. Debatten handlar dock främst om huruvida det är positivt eller 

negativt och nödvändigt eller onödigt, att barn tränar hårt redan vid låg ålder för 

att nå framtida elitprestationer. Kritikerna anser att barn riskerar att tröttna om 

de börjar för tidigt, liksom att idrotten kan gå miste om värdefulla talanger om 

selekteringen görs vid alltför unga år. Vad som uppfattas som talang, förväxlas 

nämligen inte sällan med tidig fysisk mognad. Att problematisera en tidig eliti-

drottssatsning ur ett barnrättsperspektiv, det vill säga att diskutera satsningen 

med barns rättigheter för ögonen, är mer sällsynt men det är en sådan diskussion 

som är fokus i detta avsnitt. 

Först är det emellertid på sin plats är klargöra vad som avses med elitsatsning. 

Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av elitidrott och följaktligen inte 

heller av vad tidig elitsatsning innebär, är detta dock lättare sagt än gjort. Att klar-

göra begreppen försvåras också av att skilda idrotter ställer olika krav, vilket gör 

att det som framstår som en lämplig ålder för elitsatsning i en idrott är olämplig 

i en annan. Ett riktmärke som anges i litteraturen är att en elitsatsning sker då 

barnet genomför organiserad intensiv träning (alltså inte lekbetonad träning med 

kamrater eller andra utanför idrottsverksamheten) minst en till två timmar om 

dagen i minst fem dagar i veckan. Ett annat kännetecken för en elitsatsning är att 

det idrottsliga resultatet står i den absoluta förgrunden (kanske inte alltid på kort 

men på lång sikt).

Är det inte en risk att olika rättigheter står mot varandra när en tidig elitsatsning 

bland barn diskuteras? Den frågan måste också beröras. Hård elitidrott i unga år 
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har förvisso visat sig kunna leda till att barns rättigheter överträds, till exempel 

rätten till bästa möjliga hälsa (artikel 24) samt rätten till vila, fritid, och rekrea-

tion (artikel 31). Men vad ska man säga om den princip som uttrycks i artikel 6: 

”Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”? Om ett barn har en unik talang, 

borde han eller hon inte ges möjlighet att ta tillvara och utveckla denna talang? 

Föräldrar och tränare är ofta oroliga för att ett ”normalt” liv skulle förhindra ett 

barn från att till fullo utveckla sin talang. Barnet riskerar att missa chansen att 

vara med i ett olympiskt spel eller bli professionell idrottare om idrottssatsningen 

inte är tillräckligt intensiv. Forskare anser att det är en svår balansgång mellan att 

satsa helhjärtat och att ha en ”normal” barndom, och att den balansgången sällan 

lyckas. Studier visar att en överbetoning av ett barns talang kan leda till problem 

som överträning, utbrändhet och stressfrakturer, eftersom de talangutvecklings-

modeller som tillämpas sällan utgår från barnets bästa, utan tar avstamp i vad en 

framtida idrottsframgång anses kräva. Den kanadensiske forskaren Peter Don-

nelly är särskilt kritisk till den modell som tillämpas i hans hemland. Hans slutsats 

är att de som når landslagsnivå gör det trots – och inte tack vare – den talangut-

vecklingsmodell som tillämpas. Han anser också att vi måste sluta att offra våra 

barn på det idrottsliga altare som bärs upp av kommersiella idrottskrafter. Sam-

mantaget menar således forskare att elitsatsningar snarare tenderar att kränka 

barns rättigheter än att tillgodose deras behov av utveckling. 

Elitidrott handlar om att träna hårt, vara fokuserad och dedikerad, göra uppoff-

ringar och att vara utsatt för höga förväntningar och stor press – och unga elitsat-

sande idrottsutövare utgör inga undantag. De negativa aspekter som kan uppstå 

då barn deltar i alltför intensiv och elitinriktad idrottsverksamhet är därför av 

flera slag, och kan summeras på följande sätt:

• Barnen tillåts sällan att vara barn och att utvecklas i sin egen takt. 

• Barnen kan gå miste om viktiga sociala kontakter och att göra erfarenheter som 

andra barn i regel gör.

• Barnen riskerar att offra ett normalt familjeliv.

• Barnen är utsatta för stor psykologisk och fysiologisk påfrestning och stress. 

• Barnen riskerar att missa adekvat utbildning.

• Barnen kan bli så involverade i idrott att de känner sig främmande i andra sam-

hällssituationer och får svårt att klara ett liv utanför idrotten när elitkarriären 

är över. 



19

I d r o t t e n s  b a r n  –  f r I a  f r å n  k r ä n k n I n g a r ? 

Flera forskare påtalar att en satsning vid låg ålder är särskilt problematisk. Barnet 

har kanske tillfrågats om och ställt sig positiv till att träna på daglig basis. Han el-

ler hon har dock sällan förmåga eller tillräcklig mognad för att kunna inse vidden 

av vad ett sådant beslut innebär, med följden att barnet inte kan ge den form av 

informerat samtycke som det ofta är frågan om. En av huvudprinciperna (artikel 

12), som handlar om barnets rätt att uttrycka egna åsikter och att göra sin röst 

hörd, riskerar således att överträdas om satsningen påbörjas alltför tidigt. Fors-

kare ifrågasätter därför om det är förenligt med barns rättigheter att, såsom det 

beskrivs i litteraturen, sexåringar utövar intensiv och hård gymnastikträning och 

att de regelbundet deltar i tävlingar, tioåringar spelar upp till 90 ishockeymatcher 

på en säsong eller att tolvåriga konståkningsflickor genomför fem träningspass 

per dag. 

Exemplet från konståkning är hämtat från en amerikansk studie där två fors-

kare deltog som observatörer under en längre tränings- och tävlingsperiod och 

intervjuade såväl barn och föräldrar som tränare. De två flickorna de följde var 

tio respektive tolv år. Båda hade fått plats på vad som anses vara den bästa trä-

ningsanläggningen för konståkning i USA och de hade även tillgång till de mest 

kvalificerade tränarna. Men satsningen var inte gratis. En av familjerna hade flyt-

tat från sin hemstad för att flickan skulle kunna få optimala träningsmöjligheter, 

vilket också innebar att syskonen tvingats flytta. Familjen hade dessutom tagit 

banklån för att ha råd med tränare, istider, skridskor, träningsdräkter och resor 

till tävlingar. Mamman följde med flickan vid varje träningspass, och stod i ishal-

len och väntade till dess att passet var över. Flickan hade åkt konståkning sedan 

treårsåldern och visste inget annat liv. Hon höll kontakten med sina gamla klass-

kamrater i sin hemstad via Internet, men hade inte mycket tid att utveckla nya 

kamratrelationer. De andra flickorna i träningsgruppen såg hon i första hand som 

konkurrenter och i andra hand som vänner. Forskarna ställer sig frågande till hur 

en ung människa ska kunna hantera de krav och förväntningar som omgivningen 

ställer, inte minst mot bakgrund av de uppoffringar som den övriga familjen har 

gjort för hennes skull. I vilken mån är valet att fortsätta hennes eget? Och i vilken 

mån sker satsningen i barnets intresse och inte i tränarnas eller föräldrarnas in-

tressen? De två forskarna är också kritiska till den rådande tendensen att enbart 

det faktum att ett barn visar sig talangfull verkar kunna rättfärdiga de mest ex-

trema former av satsningar och uppoffringar för att nå ett idrottsligt mål. Förvisso 

finns det barn som börjat elitsatsa vid tidig ålder som så småningom slår igenom, 

når toppen och blir välbetalda stjärnor, men chansen att nå ända fram är försvin-

nande liten. Forskare manar därför till eftertanke och besinning när det gäller 

hård elitsatsning vid tidig ålder. 
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Barn som idrottsliga råvaror och trafficking 
I den vetenskapliga litteraturen är uppmärksamhet även riktad mot den ökade 

förekomsten av handel med barn (trafficking) i idrottsligt syfte. Framför allt två 

former röner internationell publicitet. Den ena handlar om att barn, eller mer spe-

cifikt små pojkar, kidnappas eller säljs för låga belopp i företrädesvis Bangladesh 

eller Pakistan för att tränas upp till kameljockeys i Förenade Arabemiraten. I väs-

terländska öron kan det kanske låta som en exklusiv och marginell företeelse med 

lopp mellan kameler som rids av barn, men det är en populär och ofta förekom-

mande aktivitet på den arabiska halvön. Kamellopp lockar också till ett omfattan-

de spelande i många arabiska länder. De pojkar som tränas som jockeys hämtas 

ofta från fattiga länder. Föräldrarna får en begränsad summa pengar och pojkarna 

förs därefter till ett land de inte känner till och vars språk de inte talar. För att vara 

så lätta som möjligt sätts de på svältkost och många utnyttjas även i andra syften. 

Denna barnhandel har väckt stora protester och även resulterat i regeländringar 

och hårdare lagstiftning. Redan 1993 bestämdes exempelvis att tävlande jockeys 

måste vara över 14 år och väga mer än 45 kilo. Flera studier visar dock att de nya 

reglerna inte har följts och att unga pojkar även efter de nya bestämmelsernas 

införande säljs, kidnappas och utnyttjas. Först 2005, när straffsatserna skärptes 

med böter eller fängelse, mattades handeln med barn av, även om uppgifter gör 

gällande att verksamheten inte helt har upphört. 

Den andra formen av barnhandel eller trafficking som förekommer, och som upp-

märksammats av både internationella organisationer och av forskarsamhället, är 

att unga fotbollsspelare (främst pojkar) hämtas från länder i Afrika, Sydamerika 

och till viss del från Östeuropa för att spela i professionella fotbollsklubbar i Eu-

ropa. Handeln karakteriseras av att utländska proffsagenter tecknar avtal med 

föräldrar till unga talangfulla spelare. Spelarna avbryter därefter sin skolgång och 

förs till laget i fråga. Om den unge spelaren så småningom lyckas väntar rikedom 

och ära, men det är få av de tusentals pojkar som hämtas som senare tar en plats i 

A-laget. Istället väntar ofta problem. I Belgien, som utmålas som ett av de ledande 

länderna när det gäller import av unga spelare från Afrika, har det uppmärksam-

mats att de pojkar som inte lyckas teckna ett kontrakt med en proffsklubb ofta inte 

har rätt att vistas legalt i landet. Eftersom de inte har pengar för att återvända till 

sitt hemland hamnar en del istället på gatan där kriminalitet eller prostitution är 

det enda sättet att överleva. Kritiker i både Belgien och Frankrike har kallat denna 

handel av unga pojkar för den nya slavhandeln. Trots olika åtgärder, exempelvis 

införandet av åldersgränser för köp av spelare, fortgår handeln alltjämt. 
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Att barn behandlas som en handelsvara innebär dock inte bara trafficking. I över 

20 års tid har forskare i främst Kanada och Tyskland uppmärksammat att barns 

deltagande i elitidrott kan betraktas som barnarbete. Forskare visar i sina analyser 

att barn blir utsatta för förhållanden som aldrig skulle tolereras om det rörde sig 

om utbildning eller arbetsliv. Här följer en beskrivning av ännu en negativ aspekt 

som rör barns utövande av elitidrott. 

Inte bara idrottens ökade kommersiella potential utan också det faktum att idrott 

används i politiska syften anses leda till en tidig elitsatsning för barn. Tidigare 

bidrog det kalla kriget till en tävling mellan öst och väst om vilket block som skulle 

ta flest medaljer i de stora mästerskapen, och flera forskare pekar på att det blev 

barnen som offrades i den jakten. Inte minst gällde detta i forna Sovjetunionen 

och i de länder som tillhörde det gamla östblocket där tusentals barn som ansågs 

talangfulla tidigt skiljdes från sina föräldrar och skickades till speciella idrotts-

skolor, där de utsattes för hård träning. Senare uppdagades också att många unga 

blev utsatta för systematisk doping. I dag framstår Kina som den stat som kan-

ske tydligast använder elitidrott i politiskt syfte. Forskaren Fan Hong anser att 

det inte är någon hemlighet att det kinesiska idrottsundret bygger på ett system 

som omvandlar små barn till idrottsstjärnor, men han ifrågasätter om medaljerna 

är värda sitt pris. Över 400 000 kinesiska barn går i speciella idrottsskolor. Dis-

kussionen i den vetenskapliga litteraturen om barnarbete inom idrotten handlar 

bland annat om hur dessa skolor fungerar. 

Målet med det kinesiska idrottssystemet är att på ett systematiskt och effektivt 

sätt producera idrottsutövare som kan ta medalj i de stora mästerskapen. Från 

fem till sex årsålder selekteras barn till idrottsskolor och där väntar hård träning. 

En vanlig dag på en kinesisk idrottsskola börjar med tidig väckning, följt av upp-

värmning, löpning och lättare träning i knappt två timmar. Efter frukost fortsätter 

träningen i fyra timmar fram till tolv. Därefter är det lunch och vanligt skolarbete 

fram till middagen. På kvällen väntar ännu ett träningspass på två timmar. Yngre 

barn tränar i regel sex till åtta timmar om dagen, och för de äldre kan tränings-

mängden uppgå till tio timmar per dag. 

Så kan en dag se ut för de tusentals barn i Kina som går på idrottsskolor, oavsett 

om träningen inriktas mot volleyboll, fotboll, bordtennis, simning, badminton, 

gymnastik eller någon annan idrott. Systemet förutsätter att barnen lägger all sin 

energi och all sin tid på att träna och prestera. De arbetar långa dagar och tränar 

under stor psykisk, fysisk och social stress. Dessa barn tillåts inte vara barn. De är 

utestängda från ett normalt familjeliv, viktiga erfarenheter och sociala relationer. 
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De har förlorat sina rättigheter att leka. Och, påpekar Fan Hong, de är för unga för 

att kunna hävda sina rättigheter eller försvara sig när de utnyttjas sexuellt. Där-

med är vi inne på nästa område som forskningen har uppmärksammat: sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn som utövar idrott.

sexuellt utnyttjande av barn inom idrott
Sexuella övergrepp på barn är inte någon ny företeelse, men det är förhållandevis 

nytt att beröra företeelsen i relation till idrott. Vissa forskare menar att det beror 

på att ämnet är tabubelagt och svårt att resa i många sammanhang och idrot-

ten utgör inte något undantag. Tvärtom har idrott länge betraktats som en fredad 

zon, vilket har att göra med den tidigare nämnda inställningen: idrott anses vara 

en i grunden god och nyttig aktivitet, en slags moralisk oas, där inget ont kan 

hända barn. Den autonomi och frivillighet som idrottsorganisationer traditionellt 

innehar innebär också att idrotten inte lyder under samma lagar och heller inte 

blir utsatt för samma externa granskning som myndigheter och andra samhälls-

institutioner. Exempelvis har svenska förskolor som ska anställa personal rätt att 

begära ut ett begränsat registerutdrag från polisen för att säkerställa att den bli-

vande anställde inte dömts för sexualbrott, något en idrottsförening inte har rätt 

att göra. Noteras ska dock att i Norge har idrottsföreningarna den möjligheten.

Löper då barn som utövar idrott större risk än andra att drabbas av sexuella över-

grepp? Övergrepp förekommer dessvärre, i vårt land liksom i andra länder, och 

forskare har skäl att tro att mörkertalet är stort. Om det skulle innebära större risk 

för barn att delta i idrott än i andra organiserade verksamheter finns det dock inte 

tillräckligt med underlag för att uttala sig om. Hittills har bara en studie genom-

förts där man jämfört förekomsten av sexuella övergrepp och trakasserier utanför 

och inom idrottskontexten. Studien gjordes i Norge och resultaten är oroväck-

ande: dubbelt så många idrottsutövare som icke-utövare hade upplevt sexuella 

trakasserier från en vuxen person som de stod i beroendeställning till. I en dansk 

pilotstudie rapporterade en fjärdedel av de tillfrågade idrottarna som var under 

18 år att de själva eller någon de kände hade blivit utsatt för sexuella kränkningar, 

trakasserier eller övergrepp av en tränare eller ledare. 

I forskares analyser framgår att idrottsmiljön är en tacksam miljö för personer 

med onda avsikter. Barn är lättåtkomliga och relationen mellan tränare, barn 

och föräldrar baseras oftast på förtroende. De unga ser upp till sina tränare och 

hamnar lätt i beroendeställning. Tränaren har makt och förmåga att kontrollera 

barnets liv, om inte helt så till stor del. Forskaren Celia Brackenridge, som fördju-
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pat sig i denna problematik, skriver om en ung idrottsflicka som blivit utsatt för 

övergrepp av sin tränare under lång tid. Flickans känsla var att tränaren hade all 

makt i hennes liv och under flera års tid agerade tränaren som om han ägde henne. 

I självbiografier av kända idrottsutövare, till exempel den australiensiska friidrot-

taren Cathy Freeman och Olga Korbut, gymnast i dåvarande Sovjetunionen, fram-

kommer liknande beskrivningar av att ha blivit sexuellt utnyttjade av tränare. 

I många fall är det manliga tränare som utnyttjar unga kvinnliga adepter, vilket 

också är i linje med rådande föreställningar om att det handlar om manliga förö-

vare och kvinnliga offer. Unga pojkar är dock precis lika sårbara som unga flickor, 

och forskare menar att den stereotypa föreställningen om att det främst är flickor 

som är i riskzonen har bidragit till att övergrepp mot pojkar (utförda av både män 

och kvinnor) är än mer tabubelagda och även grovt underrapporterade. När Shel-

don Kennedy, en välkänd kanadensisk ishockeyspelare som spelat professionellt 

i NHL under många år, offentligt berättade om vad han blivit utsatt för av en trä-

nare under sina år som junior, väckte det stor uppståndelse. Han utgör ytterligare 

ett exempel på en idrottare som efter karriären berättat om övergrepp. Kennedy 

fungerar numera som talesperson för unga idrottare som blivit utsatta. För drygt 

tio år sedan åkte han inlines över hela Kanada för att dra in pengar till en fond 

för unga offer samt för att öka medvetenheten om problematiken med sexuella 

övergrepp inom idrott. 

Många experter anser att en del av problemet ligger i den maktobalans som finns 

mellan tränaren och den aktive, och att den unga utövaren måste stärkas för att 

få mandat att våga göra sin röst hörd och stå upp för sina rättigheter. Ett sådant 

mandat är också en central del i bankonventionen där barns rättigheter att ut-

trycka sin vilja och sin mening betonas. Att ge större makt åt unga utövare skulle 

dock kräva, anser den engelska forskaren Brackenridge, att hela idrottssystemet 

genomgår en radikal förändring, då en sådan maktordning går stick i stäv med 

den nu rådande. 

Celia Brackenridge konstaterar också att intresset för barnrättsfrågor ökat under 

senare år samtidigt som intresset för kvinnors rättigheter inom idrott minskat. Om 

sexuella övergrepp bara betraktas som problematiska när de rör barn men inte när 

de rör kvinnor, anser hon att det råder en skenhelig uppfattning om vilka rättig-

heter som ska förknippas med idrott. Att använda ordet barn istället för idrottare 

kan därför göra att diskussionen om att säkerställa mänskliga rättigheter – som 

rör alla människor – vid idrottsutövande riskerar att inte tas på allvar. Hennes 

poäng är att ett hierarkiskt rättighetsperspektiv i slutändan inte gynnar någon. 
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Hur ska barns rättigheter säkerställas? 
Vilka mått och steg kan då nationer och idrottsorganisationer ta för att säker-

ställa barns rättigheter vid idrottsutövande? Flera forskare pekar på vikten av att 

införa åldersgränser för att förhindra att barn kommer till skada. Så har också 

skett till en del. Redan på 1980-talet började röster höras som ifrågasatte om det 

verkligen var hälsosamt för unga barn att träna hårt. Kritiken växte, bland annat 

efter OS i Barcelona 1992 då det uppdagades att många av de unga amerikanska 

gymnasterna led av ätstörningar och depressioner liksom av stressfrakturer och 

andra skador. Så småningom höjdes åldersgränsen vid internationella tävlingar i 

gymnastik till 16 år. Andra idrotter, som konståkning och tennis (där flera fall av 

utbrändhet bland unga tennisflickor uppmärksammats), följde efter. Studier gör 

dock gällande att höjningen inte haft någon reell effekt, åtminstone inte i bedöm-

ningssporter. Då inga ändringar har gjorts i bedömningskriterierna och inga re-

kommendationer har införts rörande barnens hälsa, näringsintag, bentäthet eller 

vikt, så kan den höjda gränsen istället ha förvärrat problemet. Att försöka behålla 

en lätt kropp så länge som möjligt trots den höjda åldersgränsen är fortfarande 

eftersträvansvärt i många idrotter. Ändå anser forskare att tydliga åldersgränser 

är ett viktigt instrument för att förhindra att barn blir utsatta för alltför hård och 

intensiv träning. Den norska bestämmelsen, som nämndes inledningsvis, om att 

barn inte får tävla utanför regionen eller utanför landets gränser innan en viss ål-

der, är också ett försök till att dämpa kraven i unga år. I övrigt är forskare ense om 

att det vetenskapliga intresset runt barns rättigheter i samband med idrottsutö-

vande ännu bara är i sin linda, och att fler studier behövs om vi ska kunna säker-

ställa att idrott verkligen är den goda uppfostringsmiljö som så ofta görs gällande. 

Föreningsidrott i barnets intresse?
Hur stort är då problemet? Förekommer det att barns rättigheter kränks i någon 

större omfattning? Är det ändå inte fråga om relativt extrema fall? Och är det 

överhuvudtaget ett bekymmer i Sverige? De frågorna är svåra att besvara men 

siffror som nämns i litteraturen är att uppskattningsvis 70 procent av de barn som 

utövar föreningsidrott mår bra och påverkas positivt av sitt utövande. 20 procent 

befinner sig i riskzonen för att utsättas för övergrepp, kränkningar eller på andra 

sätt fråntas sina rättigheter medan resterande tio procent är offer för någon form 

av kränkning eller övergrepp. Hur relevanta de siffrorna är och om de ger en rätt-

visande bild av situationen i Sverige är svårt att ha en uppfattning om, men frågan 

om elitsatsande barns väl och ve förtjänar ända att tas på största allvar. Om det så 
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bara är ett enda barn som kommer till skada är det ett för mycket, och även i vårt 

land visar studier att det finns barn som känner sig pressade att prestera av såväl 

föräldrar som tränare. Och även om de inte kan räknas i tusental så förekommer 

det att unga idrottare väljer bort eller avbryter gymnasiestudier för att satsa på en 

idrottskarriär. Många börjar tidigt och ägnar all sin kraft åt en enda idrott, vilket 

ibland innebär att dörren stängs för att prova andra idrotter. Tiden finns inte, 

och så småningom heller inte förmågan. Vilken ishockey- eller konståkningsföre-

ning tar emot en tolvåring som vill vara med men som inte kan åka skridskor? 

Viken tennisförening har plats för en ung tonåring som tycker tennis verkar kul, 

men inte vet hur man slår för att träffa bollen? Och även i Sverige kan träningen 

och matchningen av unga utövare vara väl så intensiv. Själv har jag vid studier 

av den svenska barnidrottens utformning kommit i kontakt med tolvåriga flickor 

som spelar upp till 100 basketmatcher på en säsong, och med en pojke vars högsta 

önskan på julklappslistan var – att få sluta spela ishockey!

Idrottens barn är inte fria från kränkningar. Mot den bakgrunden är det ett steg i 

rätt riktning att regeringen beslutat om att all barn- och ungdomsidrott som erhål-

ler statligt stöd måste bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. I idrottsrörelsens poli-

cydokument sätts också barn och deras rättigheter i centrum. Även i den praktiska 

föreningsverksamheten intar barn en central roll, men inte alltid för att de har ett 

värde här och nu. Den syn som istället tycks dominera inom idrotten i dag är att 

barn främst har ett värde som de individer de kan komma att bli. Barn ses med 

andra ord som råmaterial som med rätt förädling kan utvecklas till framtida eliti-

drottare. Deras idrottsträning har med en sådan utgångspunkt inget egenvärde, 

utan är en investering för framtiden – värdet ligger i de idrottsprestationer de kan 

komma att utföra eller de pengar de kan komma att generera. Andemeningen i 

barnkonventionen är dock en annan. Barndomen är inte enbart en förberedelsefas 

för det som komma skall och, oavsett utvecklingspotential och eventuella talang, 

är varje barn värdefullt här och nu.
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