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Ledare osäkra om 
barns rättigheter 
Hur ser ledare på barns rättigheter? Svaren från närmare 
200 ledare visar att många är ovana att resonera i termer av att 
idrottande barn har rättigheter och att kunskapen om barn-
konventionens innehåll är låg.

Sv e r i g e S  r e g e r i n g  har bestämt att ”all 
barn- och ungdomsverksamhet som får 
statligt stöd ska bedrivas ur ett barnrätts-
perspektiv”(1). Ett sådant perspektiv utgår 
från FN:s konvention om barnets rättig-
heter, den så kallade barnkonventionen. 
Känner barn- och ungdomsledare till det 
regeringsbeslutet? Har de kunskap om 
vad det innebär att ta utgångspunkt i ett 
barnrättsperspektiv? Och vilka rättigheter 
anser ledare att idrottande barn har? 

De här frågorna behandlas i studien 
Idrottsledarna och barnkonventionen (2). 
Syftet med undersökningen var att 
studera idrottsledares syn på idrottande 
barns rättigheter, med särskilt fokus på 
barns rätt till delaktighet och att få 
komma i främsta rummet. Frågeställning-
arna rör ledares syn på vilka rättigheter 
och skyldigheter idrottande barn har, vad 
barn kan vara delaktiga i och bestämma 
över, vad det innebär att utgå från barnets 
bästa, och vilket barns bästa som avses. I 
den här artikeln är fokus särskilt riktat 
mot den första frågan: Vilka rättigheter 
och skyldigheter anser ledare att idrot-
tande barn har? Barnkonventionen utgör 
den fond mot vilken resultaten tolkas och 
det är också konventions definition av 
barn, alla människor under 18 år, som 
används i studien (3).

Idrotten vill – inte bindande 
Regeringen är alltså tydlig med att idrott 
för unga ska utgå från barnkonventionen, 
men vad anser idrottsrörelsen? På Riksi-
drottsförbundets stämma år 2009 beslu-
tades att utformningen av all barn- och 

ungdomsidrott ska utgå från barnkonven-
tionen, och att så ska föras in i idépro-
grammet Idrotten vill. Skrivelsen inleder 
nu de riktlinjer och rekommendationer 
som sedan programmets tillkomst år 1995 
stipulerar hur idrott ska utformas för barn 
och unga (4). Idrottsrörelsens officiella 
hållning överensstämmer alltså med 
regeringens beslut, men idrottsrörelsen 
består av självständiga förbund och 
föreningar och även om Idrotten vill utgör 
ett styrdokument har den ingen bindande 
funktion. Utvärderingar har också visat 
att Idrotten vill inte har särskilt stor 
genomslagskraft på föreningsnivå (5). Hur 
idrott ska utformas för barn och unga 
verkar det med andra ord finnas olika och 
delvis motstridiga uppfattningar om. Det 
är därför angeläget att studera vilka 
föreställningar idrottsledare har om barns 
rättigheter, liksom vilken förståelse 
ledarna har om vad ett barnrättsperspek-
tiv konkret kan innebära. Det senare är 
också en förutsättning för att perspektivet 
ska kunna omsättas i den praktiska 
idrottsverksamheten, vilket påpekas i 
regeringens proposition (1). 

Idrottsledares dubbla uppdrag
En utgångspunkt för studien är att ledares 
handlingsutrymme är beroende av det 
sammanhang som ledaren ingår i. Med 
detta menas, enkelt uttryckt, att ledare 
inte enbart agerar efter eget huvud, utan 
att deras agerande är betingat av den 
situation de befinner sig i. I det här fallet 
utgörs situationen av en idrottslig praktik 
där det både finns uttalade och outtalade 
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regler för och förväntningar på hur en 
idrottsledare ska uppträda. Hur en ledare 
handlar, hur han eller hon utformar och 
organiserar idrottsverksamheten, är 
påverkat av ledarens egna kunskaper och 

erfarenheter av idrott men också av hur 
dessa kunskaper och erfarenheter tas 
emot av omgivningen (6). 

Den speciella miljö som barn- och 
ungdomsidrotten utgör är också betingad 
av det som Tomas Peterson kallar för 
idrottsledares dubbla uppdrag: dels 
föreningsfostran, vilket är det uppdrag 
som kommer från samhället, dels täv-
lingsfostran, vilket är idrottens eget 
uppdrag (5). Det förra handlar om att 
utveckla demokratiska tanke- och hand-
lingsformer och att ge barn och ungdomar 
möjligheter att idrotta och att vara 
delaktiga i och ta ansvar för sin egen 
idrottsutövning. I uppdraget ingår att ta 
hand om alla dem som vill vara med och 
att låta var och en utvecklas på sina 
premisser. Genom att barn och ungdomar 
får en föreningsfostran uppfylls en del mål 
som inte nödvändigtvis handlar om idrott, 
men som är viktiga ut ett samhälleligt per-
spektiv. 

Det andra uppdraget däremot, tävlings-
fostran, handlar om att uppfylla idrottens 
mål. Denna fostran innebär att lära de 
unga att handskas med vinster och 
förluster, medtävlare och motståndare 
samt att förbereda barn och ungdomar för 
att kunna prestera så bra som möjligt i ett 
idrottsligt tävlingssammanhang. Målet är 
med andra ord att bli bra i idrott, och i 
detta fostransuppdrag ingår att ge alla en 
grenspecifik utbildning och att utveckla 
barn och ungdomar till duktiga idrotts-
utövare. Även om förenings- och tävlings-
fostran inte behöver utesluta varandra, 
präglas ledaruppdraget av dessa delvis 
motstridiga mål. 

Vilka ledare tillfrågades?
Två olika datainsamlingar ligger till grund 
för studien. Den första består av inter-
vjuer med tolv idrottsledare, åtta män och 
fyra kvinnor. Ledarna är mellan 22 och 52 

år och de verkar som tränare för barn och 
ungdomar i föreningar i Mälardalen och i 
Stockholmsområdet. De representerar 
idrotterna badminton, bordtennis, fotboll, 
gymnastik, ishockey, karate och konståk-
ning. Ledarna är verksamma i både lag- 
och individuella idrotter och de represen-
terar både bredd- och mer elitinriktade 
föreningar. 

Den andra datainsamlingen består av 
enkätsvar från 160 ledare. Av dessa är 111 
män (70 procent) och 49 kvinnor (30 
procent). Den äldsta ledaren är 64 år och 
den yngsta 15 år. Medelåldern är 33 år. De 
flesta har varit ledare i minst fem år, men 
några gjorde sin första säsong. Var femte 
ledare har varit ledare i tolv år eller mer. 
Knappt 40 procent har egna barn bland 
dem de tränar. Åldersspannet på de barn 
och ungdomar de är ledare för varierar 
mellan 5 och 18 år. Ledarna representerar 
ett trettiotal olika idrotter. 

Få känner till idrottens idéskrift
I idrottsrörelsens gemensamma idéskrift 
Idrotten vill finns de övergripande 
riktlinjerna för hur barn- och ungdomsi-
drott ska bedrivas. Dokumentet är ett 
viktigt styrinstrument, men frågan är 
vilken kunskap ledarna har om skriften. 
Drygt hälften (55 procent) av ledarna 
svarade att de inte känner till Idrotten 
vill. En fjärdedel sa att de har hört talas 
om dokumentet och tio procent svarade 
att de har bläddrat i det. Knappt sju 
procent (eller elva personer) svarade att 
de har läst Idrotten vill. 

Regeringen beslutade relativt nyligen 
om att enbart den barn- och ungdoms-
verksamhet som bedrivs i enlighet med ett 
barnrättsperspektiv ska erhålla statligt 
stöd. Har beslutet ändå nått fram till 
verksamma idrottsledare? Av de ledare 
som besvarade enkäten, anger majorite-
ten (80 procent) att de inte känner till 
regeringsbeslutet. I en öppen fråga 
ombads ledarna ge exempel på vad det 
kan innebära att utgå från barnkonventio-
nen när man utformar idrott för unga. 
Drygt 70 procent svarade att de inte visste 
vad det kan innebära medan resterande 
andel ledare formulerade olika förslag.

Vilka rättigheter har barn?
I enkäten ställdes frågan: Har de barn/
ungdomar som du leder några rättighe-

”Drygt hälften svarade 
att de inte känner till 
Idrotten vill.”
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ter? En stor andel ledare (70 procent) 
svarade ’Ja’ på den frågan. Resterande 
andel svarade antingen att idrottande 
barn inte har rättigheter (cirka 10 pro-
cent), eller att de åtminstone inte har 
några som de kan komma på (cirka 20 
procent). Ledarna beskrev också med 
egna ord cirka 150 olika exempel på vad 
rättigheterna kan bestå av. I stort kan de 
kategoriseras i sex skilda områden, det vill 
säga barns rätt: 

Svarsbilden var dock inte enhetlig utan 
kännetecknas istället av stor spridning. 
Att dessa kategorier går att mejsla ut 
bland svaren betyder alltså inte att alla 
ledare gav exempel på samtliga, eller ens 
på någon, av ovanstående rättigheter. 

Rätten att få säga sin åsikt och att bli 
lyssnad på, som är en viktig princip i 
barnkonventionen, var en av de vanligast 
förekommande. Ändå var det inte fler än 
ett tjugotal av de cirka 150 exempel som 
gavs som handlade om barns rätt att få 
komma till tals. Rätten att bli respekterad 
och bemött på ett bra sätt när man 
idrottar förekom också i ett tjugotal svar. 
Många av svaren var kortfattade och 
knapphändigt formulerade, vilket inte är 
så konstigt med tanke på att frågan skulle 
besvaras skriftligt i en enkät. Låt oss 
därför vända blicken mot de ledare som 
intervjuades och se hur de besvarade 
frågan om idrottande barns rättigheter.

Är rättigheterna självklara?
Då frågan ställdes i intervjuerna var det 
tydligt att många ledare först inte förstod 
den. En av dem, en konståkningstränare, 
begrundade frågan länge och sa sedan: 

”Oj, vad svårt … [lång paus]. Jag kan ju bara tala 

om konståkning och där kan jag inte komma på 

någonting… faktiskt. Näe, har du något förslag 

eller någon ledtråd?” 

Andra ledare behövde också fundera en 
stund, och uttryckte sig sedan lite tvek-

Det har stormat ordentligt kring 
gymnastiksporten den senaste tiden. 
Tidiga elitsatsningar har kritiserats 
hårt, inte minst i en artikelserie i 
Dagens Nyheter. Flera före detta 
gymnaster har beskrivit tränings-
klimatet och vittnat om en osund 
tränarkultur.

1. Att delta. 
2. Att bli behandlade väl, respekt-
    erade och sedda.
3. Att få säga vad de tycker och bli   
    lyssnade på.
4. Att få utvecklas i sin idrott.
5. Att få bestämma (vissa) träningar 
    och övningar.
6. Att ha utbildade, kunniga och   
    engagerade ledare.
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samt, som om det var något lurt med 
frågan: ”Ja… det ska de väl ha… nu är jag 
inte riktigt säker på var du vill komma?” 
Att det för många var ovanligt att tänka i 
termer av idrottande barns rättigheter, 
bekräftades även mot slutet av intervjun. 
Ledarna ombads då reflektera över om 
det var något som behandlats i intervjun 
som de inte tänkt på tidigare. En ledare 
svarade:

”Ja, det här med barns rättigheter … den hade 

jag inte ens lagt en tanke på. Jag tror att det lätt 

blir att man tänker på vad de har för skyldighe-

ter. När du sa rättigheter, då kunde jag inte 

komma på något. Jag har inte ens funderat kring 

den frågan alls… faktiskt. Och det tror jag inte 

bara gäller mig.”

Flera var inne på samma spår, så 
ledarens fundering ovan stämmer. En 
tränare hade dock inga svårigheter med 
att formulera sig. En badmintontränare 
för tonåringar svarade snabbt:

”Om de har några rättigheter? Ja … jag tvingar 

de aldrig. De är här på egen fri vilja. Jag säger så 

här: Jag kan inte tvinga er och jag vill inte tvinga 

er. Ni får gå hem precis när ni vill, och så får ni 

komma tillbaka nästa gång. Jag kommer inte att 

tvinga er, men jag kommer att driva er till saker. 

Det är mitt jobb. Jag kommer att driva er till 

utveckling!”

I ovanstående citat låter det nästan 
som att barn också har en skyldighet att 
utvecklas, och frågan är vad ledare anser 
om barns skyldigheter. Den frågan utgör 
den andra sidan av myntet och säger 
indirekt också något om barns rättighe-
ter.

Vilka skyldigheter har barn?
Både i enkäten och i intervjuerna fick 
ledarna besvara frågan om idrottande 
barn har några skyldigheter. När det 
gäller den frågan redovisas intervjusva-
ren först. Vi fortsätter därför med den 
badmintontränare som citerades ovan. 
När han talar om barns rättigheter, 
framhåller han att han aldrig tvingar 
barn. På följdfrågan, som handlar om 
huruvida barn som idrottar har några 
skyldigheter, återkommer han till frågan 
om tvång kontra frihet:

”Skyldigheterna är att de ska vilja! När de 

kommer till min träning så måste de vilja vissa 

saker; de ska vilja driva sin kropp. Det finns 

inget tvång. Tvånget är att de ska försöka, men 

det är det enda. […]. Det finns inget tvång, jag 

kan inte tvinga dom till någonting. Men jag kör 

ju med krav, jag kör med hot, jag kör med… alla 

de saker som alla ledare gör.”

Att döma av ovanstående utsaga 
handlar barns skyldigheter om att de 
måste vilja. Enligt tränaren är det viljan 
att driva sin kropp hårt och viljan att 
alltid försöka som räknas, och som det 
enligt honom är barns skyldighet att leva 
upp till på träningen.

Flera andra ledare talar i intervjuerna 
om vikten av att vara fokuserad och om 
att barnen måste göra sitt bästa. Ledarna 
framhåller att det förvisso är en rättighet 
för barn att få idrotta, men i samtalen blir 
det tydligt att när barnen väl är på en 
träning, då har de också en skyldighet att 
göra det de är där för, nämligen träna och 
göra som tränaren säger. En fotbollsträ-
nare som har hand om tioåriga flickor, 
säger: 

”Ibland är de ju ofokuserade, så otroligt 

ofokuserade och vi tycker att vi lägger ner tid 

dels på att lägga upp en träning, dels på att vara 

där… och då kan de ju inte hålla på och flamsa, 

de måste ju lyssna på vad vi säger.”

När fotbollstränaren uttrycker sig på 
det viset handlar vikten av koncentration 
om att barnen ska vara fokuserade för 
ledarnas skull. Ledarna har ansträngt sig 
och lägger ner tid, oftast ideell sådan, på 
sitt uppdrag. Då måste de också få 
utdelning i form av uppmärksamma barn 
som beter sig så som ledarna vill och 
önskar. 

Vi ska nu närmare granska enkätsva-
ren. Drygt 20 procent av ledarna menade 
att idrottande barn inte har några 
skyldigheter (eller åtminstone inga som 
de kan komma på). Resterande andel gav 
med egna ord exempel på vad idrottande 
barns skyldigheter kan bestå av. Liksom i 
fallet med rättigheter är det ingen 
enhetlig svarsbild som tonar fram, utan 
exemplen är många och av olika karaktär. 
När ledarna själva ger exempel på 
skyldigheter kan det låta som följer: 

 ”Passa tiden, vara tysta när andra pratar, räcka 

upp handen om de vill säga något, respektera 

alla i laget”. (manlig fotbollstränare)
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”Vara en god kamrat och engagerad i träningen”.

(manlig simtränare)

”Kämpa på träning och match”. 

(manlig handbollstränare)

”Närvara på träningar och följa programmet”.

(kvinnlig baskettränare)

”Komma i tid, höra av sig om de inte kan komma, 

vara vänliga mot andra”. (kvinnlig gymnastik-

tränare)

”Hålla tider, vara ordningssam, normala 

skolregler”. (manlig brottningstränare)

De enskilt vanligaste skyldigheterna som 
anges är att komma i tid till träningen 
respektive att höra av sig om man inte 
kommer (cirka 25 svar vardera). De 
framhåller även vikten av att följa över-
enskomna regler. Och precis som en 
tränare uttrycker det i sista citatet ovan, 
så är det i mångt och mycket skolans 
regler som ledarna anser vara idrottande 
barns skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter
En kort sammanfattning av resultaten ger 
vid handen att skriften Idrotten vill i stort 
sett är okänd. Åtminstone sett till hur 
många som de facto anger att de läst 
skriften, men andemeningen kan natur-
ligtvis vara känd bland ledarna. Merpar-
ten av ledarna har inte hört talas om 
regeringens nya riktlinjer rörande det 
statliga stödet. En majoritet kan heller 
inte ge exempel på vad det kan betyda att 
ha barnkonventionen som utgångspunkt 
då idrottsverksamhet för barn och unga 
ska utformas. Dessutom är många ledare 
ovana att tänka i termer av och att tala om 
idrottande barns rättigheter. Flera menar 
att frågan om barns rättigheter sällan 
berörs inom idrotten, vilket dock inte är 
detsamma som att barns rättigheter inte 
tillgodoses i den praktiska idrottsverk-
samheten. När ledarna ombeds ge exem-
pel på vad rättigheterna kan bestå av, är 
det inte en enhetlig bild som tonar fram. 
Det kan både bero på att det finns många 
rättigheter att framhålla, och att det inte 
finns någon samstämmig uppfattning 
bland ledarna om vad idrottande barns 
rättigheter kan bestå av. Att beskriva 
idrottande barns skyldigheter, verkar för 
ledarna te sig något lättare. 

Frågan om rättigheter och skyldigheter 

är komplex. Nästan samtliga av de 
kategorier svar som identifierades som 
barns rättigheter, går att återfinna som 
skyldigheter: Barn har rätt att delta i 
idrott men de har också har skyldighet att 
träna, komma i tid och att meddela 
frånvaro. Barn har rätt att bli bemötta väl, 
respekterade och sedda men de har också 
skyldighet att ha ett gott uppförande, 
respektera andra och vara en bra kompis. 
Barn har rätt att komma med synpunkter 
och att bli lyssnade på men de har också 
skyldighet att lyssna på andra, vara tysta 
när ledarna pratar och att följa instruktio-
ner. Barn har rätt att utvecklas i idrott 
men de har också skyldighet att ha rätt 
inställning, vara fokuserade och göra sitt 
bästa. En tolkning av att idrottande barns 
rättigheter och skyldigheter framstår som 
två sidor av samma mynt, går att hänföra 
till idrottsledares dubbla uppdrag. De har 
rätt att vara med, känna delaktighet och 
må bra (föreningsfostran), men de har 
också en skyldighet att träna så att de 
utvecklar sina färdigheter och att ha rätt 
inställning (tävlingsfostran). 

Barnkonventionen – ett stöd!
Att barnkonventionen ska vara en 
utgångspunkt om föreningen ska få 
statligt stöd, känner alltså få ledare till. 
Skulle konventionen, om den var mer 
känd och bearbetad, kunna vara ett stöd 
då ledarna balanserar mellan att låta alla 
vara med och att utveckla vinnare? 
Gunnar Elvin, som arbetar på Barnom-
budsmannen och som har erfarenhet som 
idrottsledare, är övertygad om att barn-
konventionen är ett användbart redskap 
(8). Han uppfattar barnkonventionen som 
möjligheternas dokument, och menar att 
konventionen inte ska ses som en samling 
regler utan som ett förhållningssätt. För 
att vara säker på att man som idrottsle-
dare har ett förhållningssätt där barnets 
bästa är i fokus, finns det ett par enkla 
kontrollfrågor som man som ledare kan 
ställa sig: Varför finns vi som förening? 
Vem är verksamheten till för? Om man 
inom föreningen eller enskild ledare på 
allvar reflekterar över de frågorna, är det 
svårt att komma fram till något annat svar 
än att det är utövaren, alltså barnet, som 
verksamheten är till för. Med ett sådant 
förhållningssätt blir frågan om idrottande 
barns rättigheter lätt att besvara. 
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