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”Alla matcher behöver
 inte sluta oavgjort”

Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra barn- och ungdomsidrotten. 
För att få bidrag av staten måste idrotten bedriva sin verksamhet 
utifrån barnkonventionens principer. Konventionen ska däremot inte 
ses som en regelbok utan som ett förhållningssätt, visar Centrum för 
idrottsforsknings rapport om barns rättigheter.

År 2010 u p p g i c k  det totala statliga 
idrottsstödet till drygt 1,8 miljarder 
kronor. Sedan år 2009 ska bidraget stödja 
verksamhet ”som bedrivs ur ett barnrätts-
perspektiv”. Med den formuleringen 
markerar regeringen principen att statligt 
understödd barn- och ungdomsidrott ska 
vara förenlig med FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Barnkonventionen 
som den kallas definierar barns univer-
sella rättigheter. Konventionen täcker 
såväl barnets rätt till skydd mot utnytt-
jande, övergrepp och diskriminering som 
dess rätt till inflytande och delaktighet.

Stark ställning i ungas liv
Idrott tillhör utan tvekan en av de mest 
populära fritidsaktiviteterna hos barn och 
unga. Detta beläggs inte minst av statistik 
rörande idrottsrörelsens storlek och 
sammansättning. Enligt Riksidrottsför-
bundets årliga enkätstudie Svenska 
folkets tävlings- och motionsvanor hade 
idrottsrörelsens år 2009 cirka 2,3 miljo-
ner aktiva medlemmar. Av dessa uppskat-
tades 856 000 personer vara i åldern 7–19 
år. Det motsvarar en dryg tredjedel av 
samtliga aktiva inom idrottsrörelsen och 
hela 60 procent av den totala ålderspopu-
lationen. Till detta kommer alla de unga 
som tidigare tillhört en idrottsförening 
men som av olika skäl valt att sluta. Dessa 
utgör av allt att döma en stor majoritet av 
de som finns utanför idrotten. Som 
exempel visade en ungdomsundersökning 
genomförd av Riksidrottsförbundet 2005 
att hela 90 procent av alla ungdomar vid 
något tillfälle tillhört en idrottsförening. 

Andra studier har gett liknande resultat. 
Föreningsidrott är följaktligen en fritidsak-
tivitet som engagerar mycket stora ung-
domsgrupper och som de allra flesta unga 
har egna erfarenheter av.

De flesta unga gör dessutom idrottsde-
but i tidiga år. Detta framgår i en studie av 
ungdomars föreningsidrottande som Mats 
Trondman genomförde 2005 på uppdrag 
av Ungdomsstyrelsen. Undersökningen 
visade att närmare 7 av 10 ungdomar börjar 
träna i en idrottsförening före åtta års 
ålder. Nästan var fjärde börjar redan vid 
fem års ålder eller tidigare. De allra flesta 
väljer dessutom att pröva på olika idrotter. 
Nästan 9 av 10 (88 procent) sade sig 
nämligen utövat mer än en föreningsidrott 
och närmare hälften (45 procent) uppgav 
sig ha varit aktiva i minst fyra olika idrot-
ter.

Ytterligare ett mått på idrottens stora 
popularitet är att unga själva brukar 
framhålla idrott som en mycket uppskattad 
aktivitet. Som exempel visade Per Nilsson i 
rapporten Fritid i skilda världar (1998) att 
idrott tillhör de fritidssysselsättningar som 
unga tycker mest om att göra och som 
dessutom har hög status i den egna ung-
domsgruppen. Detta bekräftades därefter i 
Trondmans studie där 58 procent av 
tillfrågade ungdomarna ansåg att idrotten 
hade stor betydelse i deras liv och ännu fler 
– 68 procent – ansåg att det även gav hög 
status hos unga att vara duktig i idrott.

Det kan således konstateras att fören-
ingsidrott utgör en både omfattande och 
populär aktivitet hos barn och ungdomar. I 
analyser av barns rättigheter inom idrotten 
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CIF:s regeringsuppdrag
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tenderar sökljuset att riktas till idrottsliga 
inslag eller aspekter som är problema-
tiska. Det är både naturligt och viktigt. Att 
idrotten intar en så stark ställning i ungas 
fritidsliv medför ett stort ansvar för 
idrottsrörelsens ledare. Finns det problem 
inom idrotten bör dessa synliggöras och 
åtgärdas. Men i en helhetsbild av svensk 
barn- och ungdomsidrott måste det 
samtidigt understrykas att de allra flesta 
unga har positiva erfarenheter av idrotten. 
Redan det faktum att idrottsrörelsen 
organiserar fler än 850 000 ungdomar 
kan i sig betraktas som en sorts övergri-
pande indikator på att idrottsrörelsens i 
stor utsträckning bedriver aktiviteter som 
är förenliga med ett barnrättsperspektiv.

Morot eller piska?
Regeringens beslut att föra in ett barn-
rättsperspektiv i den förordning som 
reglerar statens idrottsstöd kan tolkas 
som en markering av höjda politiska krav 
på hur idrottsrörelsen ska utforma sin 
barn- och ungdomsidrott. Detsamma kan 
sägas om uttalandet i 2009 års idrottspro-
position om att ”endast de idrottsfören-
ingar som bedriver en verksamhet som är 
förenlig med barnkonventionen bör få ta 
del av det statliga stödet”. Budskapet kan 
utläsas som att idrottsrörelsen – eller 
åtminstone vissa klubbar eller idrottsakti-
viteter – riskerar bidragsminskningar om 
verksamheten inte anses leva upp till 
barnkonventionens krav och andemening. 
Frågan är emellertid i vilken utsträckning 
som barnrättsperspektivet ska uppfattas 
som en sorts idrottspolitisk piska. Kanske 
ska det istället uppfattas som en möjlig-
het? Det anser åtminstone Gunnar Elvin, 
projektledare hos Barnombudsmannen 
och med lång erfarenhet som idrottsle-
dare. Enligt Elvin är det primära syftet 
med barnrättsperspektivet nämligen inte 
att idrotten ska bidra till svenskt genom-
förandet av barnkonventionen. Poängen 
är snarare att barnkonventionen kan bli 
ett stöd för idrotten att utveckla världens 
bästa barnidrott. I antologin För barnets 
bästa utvecklar han sitt resonemang. 
Enligt Elvin är det lätt att uppfatta FN:s 
barnkonvention som ett generellt, mellan-
statligt och därmed även urvattnat 
principdokument som i övergripande 
termer preciserar alla barns grundläg-
gande rättigheter. Men enligt hans 

mening är konventionen betydligt mer 
konkret och möjlig att använda i olika 
vardagssituationer. Det är även först då 
– när konventionen omsätts i praktisk 
handling – som den ”på allvar börjar 
förändra villkoren för barn och unga”. 
Elvin tillägger att konventionen inte alls 
går emot idrottens innersta väsen, det vill 
säga lusten att tävla, utvecklas och att 
spränga gränser. Detta är ett vanligt 
missförstånd hos idrottsledare. 

”Kan jag som barn förlora en match, riva ett hinder i 

hoppfinalen, ramla på isen, bli förtvivlad över mitt 

misslyckande och ändå vara i en verksamhet som är 

bra för mig och vill mitt bästa? Du som just läste 

detta och kanske är ledare, hur hade du bemött det 

barnet? Det är inte svårt att se att man alltid kan 

vända en sådan situation till barnets fördel, en 

erfarenhet rikare, en morot för att gå vidare. Men 

bara så länge man gör det på barnets villkor och 

lyssnar till barnet. Barnkonventionen ger inget stöd 

för att alla matcher måste sluta oavgjort.”

Ingen regelbok
Centrum för idrottsforsknings slutsats är 
att barnkonventionen inte är någon 
regelbok – den är snarare ett förhållnings-
sätt. Dess artiklar erbjuder inte entydiga 
och enkla lösningar för varje tänkbar 
situation, men den understryker vikten av 
ett reflekterande ledarskap med fokus på 
varje barns välbefinnande och långsiktiga 
utveckling snarare än de kortsiktiga 
idrottsliga segrar för ett lag eller tränings-
grupp som kan uppnås genom exempelvis 
toppning och selektion. Av detta följer att 
konventionen inte heller har ett slutmål. 
Den är istället en påminnelse till oss alla 
att ständigt förbättra det som går att 
förbättra i alla verksamheter som rör 
barn. Därtill är den en uppmaning till 
idrottens många vuxna att tänka till, våga 
lyssna och vara mottagliga för de ungas 
idéer, synpunkter och kritik. Eller som 
Elvin själv förklarar saken:

”Genom att utveckla vårt lyssnade till alla idrottande 

barn och ungdomar, göra tankeövningen kring 

barnets bästa några gånger per dag, eller så ofta som 

det behövs, och använda barnkonventionens 

principer, kommer svensk barn- och ungdomsidrott 

att snabbare nå målet att vara världens bästa 

barn- och ungdomsidrott.”

Två råd till idrotten

I rapporten Uppföljning av 
statens stöd till idrotten 2010 
finns två handligsrekommen-
dationer till idrottsrörelsen:

• Betrakta barnrättsperspek-
tivet som ett förhållningssätt 
och inte som en regelbok.
Det är vanligt att idrottsledare 
betraktar barnkonventionen 
som en uppsättning principer 
vilka är oförenliga med t.ex. 
lusten att tävla, utvecklas och 
spränga gränser. Men det är 
ett missförstånd. Barnrätts-
perspektivet handlar inte om 
att alla barn måste behandlas 
likadant. Däremot är det en 
skarp uppmaning till vuxna 
och ledare inom idrotten att 
tänka till och betrakta 
verksamheten utifrån det 
enskilda barnets perspektiv.

• Förverkliga innehållet i 
Idrotten vill.
Barns delaktighet får ett 
särskilt utrymme i rapporten. 
Slutsatsen är att idrottsrörel-
sen inte alltid gör vad den 
själv uttrycker att den vill 
göra. Gör den det kan den bli 
mer framgångsrik än vad den 
redan är. Om idrotten har som 
mål att de unga ska vilja vara 
delaktiga, då är lösningen att 
göra dem delaktiga. Och det 
åstadkommer man enklast 
genom följa just de riktlinjer 
och principer som redan 
formulerats i idédokumentet 
Idrotten vill.


