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Barnkonventionen i korthet
Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3 
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör   
barn.

Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få  
den respekterad.

Artikel 19
Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller  
psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller  
utnyttjande av föräldrar eller annan som har  
hand om barnet.

I FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen en människa som inte fyllt arton år.



Artikel 2:  Alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

• Är alla barn välkomna till vår verksamhet?

• Vilka är med? Vilka saknar vi? 

• Hur välkomnar vi barn? 

• Behövs särskild anpassning? Eller är det barnen 
som får anpassa sig? 

• Vem är ansvarig för hur vi når ut och möter barn?



Hur välkomnar vi barn? Behövs särskild anpassning? 

Vem är ansvarig för hur vi når ut och möter barn?

Är alla barn välkomna till vår verksamhet?



Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla beslut som rör 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?
Vad tycker barnen är roligast? 



Artikel 6:  Alla barn har rätt till liv, överlevnad 
och utveckling.

• 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?



Artikel 12:  Varje 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.

• 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?

- Barnens rätt är inte innebär inte att barnen alltid har rätt



Hur gör ni?



Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt 
eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande 
av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Hur kan vi skapa trygga miljöer där vi minskar riskerna och ökar 
möjligheten att tidigt uppfatta signaler om att något inte är som det 
ska? 



• Värdegrundsarbete – Värdegrunden är kort och gott ”hur vill vi att 
vår verksamhet ska vara”. 

-> Lev och lär istället för att producera dokument 

• Ha en plan för hur ni arbetar med jämställdheten i verksamheten, 
flera ledare om det är möjligt  

• Skapa en handlingsplan kring hur ni ska hantera en eventuell 
händelse/kris.

• Titta över vilket nätverk som kan vara bra att ha i händelse av en 
kris. Exempelvis kontaktperson på kommun, specialidrottsförbund, 
polis etc.

• Ledare och tränare – begränsade registerutdrag, förstå uppdraget
• Att vara ledare är ett hedersuppdrag, inte en rättighet 

• Utbilda på alla nivåer i trygghetsfrågor

• Följ upp arbetet regelbundet

Vad kan klubben göra? 



Krav på registerutdrag

• Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska 
arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära 
kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag 
från Polisen. Ansök om registerutdrag på Polisens 
webbplats.

• Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska 
begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för 
den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har 
direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i 
kraft den 1 januari 2020.
Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

• Gäller inte ledare som är under 15år





Om idrottsombudsmannen

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. 
Idrottsombudsmannens uppgift är att:

• ta emot ärenden, ge råd och vägledning
• utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser 

enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
• hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till 

exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
• hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 
08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. 



Om visselblåsartjänsten

Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom 
idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning 
inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en 
person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis 
handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden 
behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara 
anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när 
en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. 
Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att gemensamt avgöra 
visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd anmäla misstänkt 
brott till polis anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till 
socialtjänsten. 



• Att göra en anmälan kan kännas obekvämt 
• Har jag rätt information?

• Jag kanske missuppfattade?

• Men vad är alternativet, kanske ett barn som far illa

• Hellre en anmälan för mycket än en för lite, barnen 
är allas ansvar

• Finns massor med hjälp och råd

Orosanmälan till socialtjänsten 


