
Förebygga osunda idrottsmiljöer för unga  
(Källor: föreläsning RF-SISU + rapport: idrottens riskzoner)


Mål?


Bli bättre på att få syn på, förstå, förändra och förebygga osunda 
idrottsmiljöer (”de fyra f:en”) och därmed i förlängningen kunna 
motverka dessa och i stället främja sunda miljöer.


En god idrottsmiljö har positiva effekter på motivationen och i sin 
förlängning på prestationerna hos utövarna, medan en osund miljö 
reducerar motivationen och ger sämre prestationer.


Vad är en idrottsmiljö?


Idrott är en global företeelse, i ett samhälleligt och mellanmänskligt 
sammanhang: mötet mellan barn, unga och vuxna. Bygger på 
organisering, kultur, normer, ideal, idéer, etik, krav, kontroll, konformitet: 
vi bär med oss detta, bygger upp kollektiva handlingsmönster och tyst 
kunskap, som kan vara svårt att få syn på när man är mitt i det. Man blir 
”hemmablind”. Utgår från relationer och hur vi kommunicerar med 
varandra: maktstrukturer, tydliga roller, en hierarkisk arbetsfördelning 
och föreställningar.


Osund?


”För mig har idrotten varit så dubbel; så kul, utmanande och gett mig så 
mycket positivt som kamratskap, motion och motivation. Samtidigt har 
jag gråtit mycket och känt mig nedtryckt av taskiga kommentarer och 
utskällningar från ledare och tränare och blivit bortsorterad. (Janne)”


Osunda miljöer kan finnas i alla idrotter, på alla nivåer, i Sverige och i 
andra länder, utan att det för den skull betyder att all barn- och 
ungdomsidrott dras med dessa problem. Likväl finns det risker och 
missförhållanden i barn- och ungdomsidrott. Missförhållanden kan ofta 
uppstå gradvis och kan vara svår att se på en gång. Risker för 
osundheter antas vara som mest accentuerade i elitinriktad barn- och 
ungdomsverksamhet i slutna miljöer. Ju mer special-, prestations- och 
elitinriktad verksamheten är, desto större torde riskerna för unga 
utövare vara.




Beror på?


Krav på fokusering, tidig sortering och nivåindelning leder ofta till en 
hög grad av social kontroll, höga lojalitetsanspråk och en vi och dom-
känsla hos de unga – och knyter vårdnadshavarna till de ”utvalda” 
idrottsutövarna närmare ledare och föreningar. Kraven på att prestera 
och lyckas, hård träning, fokus och prioriteringar i vardagen gör att 
idrotten tar en allt större del av de ungas liv. De känner också då själva 
en större press på att leva upp till förväntningar och krav från 
omgivningen. Även för ledare blir pressen större, då deras prestationer 
och karriärmöjligheter bedöms utifrån de ungas prestationer. Lyckas 
adepterna, blir ledarna framgångsrika och ”erkända”. Skulle adepterna i 
stället misslyckas försvinner dessa utsikter. Detta gör också att det 
finns en konkurrens mellan ledare om att få träna de unga som anses 
vara ”talanger” eller ”framtidslöften”, då dessa blir en väg till prestige, 
status och kanske ett jobb i en välrenommerad förening.


Risker?


I fokus står möjliga risker som, om de inte uppmärksammas och 
hanteras, kan yttra sig i bristande insyn, favoriserande, vikthets, 
kränkningar, konflikter, fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Några av 
dessa är tydligt reglerade i lag, andra är om inte olagliga så etiskt 
oacceptabla eller belägna i en etisk gråzon. Gemensamt är att de har 
negativa och i vissa fall allvarliga konsekvenser för barn och ungdomar.


Riskområden?


Slutna och täta idrottsmiljöer. Täta relationer med lite insyn, slutna 
grupper som ofta präglas av närhet, hög grad av social kontroll, tydliga 
hierarkier, höga konformitets- och lojalitetskrav, starka normstrukturer, 
begränsad insyn för utomstående och tunnelseende. Exempelvis: 
vårdnadshavare, har en låg grad av delaktighet och insyn i det som sker 
i ”hallen” och inte får vara med på träning eller följa med på tävlingar. 
Ledare kräver att barnen och ungdomarna endast får kommunicera 
med dem själva om träningsupplägg, målsättningar, tävlingar eller 
uppkomna problem, och detta utan vårdnadshavarnas kännedom. Kan 
leda till tystnadskultur och kollektiv bestraffning.


Kommunikation: Genom att kommunicera motiverar, uppmuntrar och 
entusiasmerar ledare idrottsaktiva barn och ungdomar. En god 
kommunikation främjar också gemenskap och sammanhållning. 



Kommunikationen kan också innebära risker. Den kan användas för att 
osynliggöra, förminska, trycka ner, förlöjliga (till exempel med öknamn), 
kritisera, håna, nedvärdera, förminska, skälla på, kränka, ignorera, frysa 
ut eller möta ett barn eller en ungdom med likgiltighet. Exempel på 
konsekvenser: osund kommunikationskultur, tystnadskultur, aggressivt 
och kränkande språk, glömmer att man pratar med ett barn och unga,  
oetiska värderingar och normer, stänger ute andra vuxna från träningar 
och matcher, kollektiv bestraffning.


Ledare och personkult: auktoritära roller och personkult som vilar på 
den vuxnes tidiga prestationer och resultat. En karismatisk ledare som 
”vet bäst”, har osunda ideal, lutar sig mot normer och värderingar samt 
”sanningar” om kropp, kön, mat, skador, prestation, träning - som 
saknar stöd i forskning, stänger ute andra vuxna från träningar och 
matcher, tillämpar kollektiv bestraffning för att få sin vilja igenom. I en 
elitinriktad verksamhet är det inte ovanligt med konkurrens och rivalitet 
mellan ledarna, om status, prestige, resurser och talanger. Sådan 
rivalitet kan göra att de ibland agerar utifrån egenintresse eller leda till 
avundsjuka, ryktesspridning om kollegor, ovilja att släppa in andra 
ledare samt nedvärdering av deras kunnande.


Relationen mellan ledare, barn och ungdomar: Asymmetriska 
relationer där vuxna har makt, inflytande och tolkningsföreträde. 
Outtalade förväntningar på lydnad, en odemokratisk kultur, präglad av 
militärisk disciplin, bestraffningar och krav på absolut lojalitet med 
tränaren. Risk att ledare kommer för nära, blir för mycket kompisar eller 
för starkt knyter de unga till sig som skapar en extrem individualism, 
vilket skapar en grogrund för favoriserande och känslomässiga 
övergrepp samt konkurrens och rivalitet i gruppen. Favoriserande kan 
manifesteras i att vissa aktiva får mer tid vid träningsmoment, 
utförligare instruktioner, mer beröm eller gehör för sina synpunkter 
alternativt väljs ut till tävlingar. Hos vissa ledare kan det vara fråga om 
en avsiktlig strategi – för att utöva social kontroll över, underblåsa 
konkurrens mellan eller knyta barn och ungdomar närmare sig.


Reaktioner?


Reaktioner från omgivningen kommer successivt. miljön är oftast svår 
att precisera eller beskriva vid första anblicken, den som klagar har fel 
och blir problemet. Det blir en tystnadskultur: oetiska och t.o.m olagliga 
handlingar lyfts inte fram pga rädsla.




Av rädsla för att stöta sig med ledarna och förlora dessa i verksamheten 
är föreningar inledningsvis ofta ovilliga att undersöka signaler om 
missförhållanden eller olämpligt beteende. Kritik avfärdas som 
inkorrekt, överdriven, ogrundad, felriktad eller tystas ner av föreningen, 
förbundet eller Riksidrottsförbundet. Även vårdnadshavare väljer att tiga 
(framför allt om det inte gäller deras egna barn).


Kritik mot företeelser, händelser eller personer uppfattas inte sällan som 
en omotiverad kritik mot idrotten som helhet. Med andra ord: det är inte 
ovanligt att de som blivit illa behandlade möts med misstro, tystnad 
eller misskrediterande när de vittnar om sina upplevelser eller påtalar 
brister. Misstron mot den klagande är påtagligt större än mot den som 
sägs ha agerat olämpligt. Av dessa skäl blir barnen och ungdomarna 
dubbelt utsatta – först genom att bli illa behandlade, kränkta eller 
bestraffade, för att därefter inte bli trodda, bli avfärdade (”inte ha det 
som krävs”), bestraffade för bristande lojalitet eller anklagade för att ha 
”besvärliga föräldrar”.


Ett skäl till detta kan vara att idrottens kollektiva självbild, liksom 
samhällets bild av barn- och ungdomsidrotten, är att den är bra, god 
och rättvis där dess livsluft sägs vara kämparanda, prestation, 
kamratskap, framgång och erkännande. Alternativa berättelser 
(motberättelser) uppfattas och hanteras av idrottsrörelsen själv (bland 
annat med hjälp av medieträning) därför som hot mot dessa bilder och 
bekämpas, medvetet eller omedvetet.


Vad göra?


Barn- och ungdomsidrotten ska leva upp till idrottens värdegrund, 
Barnkonventionen och övrig lagstiftning och därför kräver en högre 
grad av kontroll och insyn.


Värdegrundsarbete är inte ”bara ord” utan en proaktiv identitetsprocess 
som stärker gemenskapen, formulerar och tydliggör målbilder och ger 
verksamheten en trygg bas. Värdegrundsarbetet ger även ramar för vad 
som är lämpligt, etiskt och acceptabelt i en verksamhet, liksom för att 
hantera sådant som faller utanför det acceptabla.


Vårdnadshavare bör kräva insyn och ifrågasätta kontraktsformuleringar 
där de utestängs från barn och ungdomars idrottande. De bör kräva att 
få närvara vid träningar eller följa med på tävlingar – naturligtvis 



förutsatt att de uppträder lämpligt och respekterar ledares, domares 
och funktionärers arbete


En professionell distans bör alltid finnas mellan ledare och barn och 
ungdomar, med tydliga roller och förväntningar, där den ene således är 
vuxen ledare och den andra idrottsutövande barn eller ungdom


Om ett barn blir utsatt för något olämpligt eller kränkande bör ledare 
och vårdnadshavare påtala detta, oavsett vems barnet är.


En ledares karisma eller framgång innebär inte nödvändigtvis att en 
person är empatisk, etisk, ärlig, inte agerar i egenintresse eller värnar 
om sin omgivning. Därför viktigt att vara sunt skeptisk, och försöka se 
personens prestationer och insatser bortom skimret av status och 
berömmelse. Att inse att människor gör fel, att olämpliga personer 
återfinns i alla delar av samhället och att en persons framgång inte är en 
garanti för arbete i enlighet med idrottens värdegrund. Att påminna sig 
om att ingen står över idrottens styrdokument, Barnkonventionen eller 
övrig lagstiftning.


Ledare bör främja en god kommunikationskultur och identifiera 
tongivande personer vars kommunikation är oförenlig med idrottens 
värdegrund och styrdokument. De bör inte acceptera verbalt aggressiv 
kommunikation, respektlöst eller kränkande språk eller ”hackande” i 
gruppen – varken från barn, ungdomar, kollegor eller vårdnadshavare.


Ledare ska respektera alla barn, även om de gör saker som är mindre 
bra, samt att man ska tillrättavisa och sätta gränser på ett vänligt sätt.


Bygger våra ”sanningar ” på forskning, beprövad erfarenhet eller ”bara” 
egna upplevelser och anekdotiska ”bevis”?


Avfärda inte heller en tränar- eller ledarkollega eller vårdnadshavare 
som påtalar missförhållanden som rättshaverist, tänk i stället att han 
eller hon kanske är en visselblåsare.


Ledare har ansvar för samtliga utövare och kulturen. Reflektera: vilket 
klimat har och vill vi ha? Kan jag lyfta saker som är mindre bra? Bör jag 
ifrågasätta tränarkollegan när hen gör eller säger så? Värnar jag alla 
barn - även om de inte är mina favoriter? Vad grundar sig mina beslut i 
som ledare?


