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Sammanfattning  
Sexuella trakasserier och övergrepp är välbeforskade ämnen inom många områden, forskning 

saknas dock i stor utsträckning inom idrotten. Sexuella trakasserier och övergrepp bör belysas 

inom de svenska idrottsföreningarna, bland annat då de aktiva är i beroendeställning till sina 

tränare. Syftet med denna studie är att åskådliggöra hur idrottsföreningar i Umeå kommun 

förhåller sig till sexuella trakasserier och övergrepp, som begås av tränare på aktivt barn, 

utifrån Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan. Studien är en kvalitativ studie som 

bygger på sju intervjuer från fyra olika idrottsföreningar. Studien har en deduktiv ansats och 

har sin utgångspunkt i riksidrottsförbundets riktlinjer. Hälften av idrottsföreningarna arbetade 

aktivt med sexuella trakasserier och övergrepp. De hade implementerat en policy och 

handlingsplan som berörde ämnet. Dessa dokument står i jämförelse med 

Riksidrottsförbundets riktlinjer. Tankar kring sexuella trakasserier och övergrepp ser relativt 

lika ut inom föreningarna men hur man arbetar med frågorna är olika. Förebyggande arbete 

fick en större plats i de föreningar där dokument fanns än i de föreningar där ämnet inte 

diskuterats. Där fanns inte heller någon policy eller handlingsplan. Slutsatsen av denna studie 

är att sexuella trakasserier och övergrepp anses vara ett viktigt men svårt ämne som får liten 

plats inom alla föreningar. 
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1. Inledning 

Sexuella trakasserier och övergrepp är ett välbeforskat samhälleligt fenomen som finns 

överallt, så även inom idrotten. Enligt Riksidrottsförbundet (2011) sker sexuella övergrepp 

oftast i hemmet, vilket även är en av de miljöer som forskning kring sexuella övergrepp har 

fokuserats på (Brackenridge, Bishopp, Moussalli & Tapp, 2008). Forskning kring sexuella 

trakasserier var till en början fokuserad på utbildningsväsendet och arbetslivet. Inte förrän i 

mitten av 1980-talet aktualiserades ämnena inom idrotten (Fasting, Brackenridge & Walseth, 

2002). Enligt Boocock (2002) kan detta bero på idrottens ovilja att uppmärksamma 

problemet. Istället för att ta itu med det skyller man ifrån sig, minimaliserar och förnekar 

situationen (Boocock, 2002). Om man ser till andra länder, som Norge, Storbritannien och 

USA ligger Sverige efter, både i forskningsavseende och åtgärder som vidtagits inom idrotten 

(Johansson, 2012).  

 

Svenska Riksidrottsförbundet (2012) skriver att ingen form av sexuella trakasserier eller 

övergrepp accepteras inom idrotten. Som vägledning inom barn- och ungdomsverksamhet 

(upp till 18 år) finns barnkonventionen och barnrättsperspektivet. All form av trakasserier, 

övergrepp eller mobbning strider mot Riksidrottsförbundets vision och värdegrunder 

(Riksidrottsförbundet, 2012). Enligt Barnkonventionens 19:e artikel har varje barn “rätt att 

skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller 

annan som har hand om barnet” och enligt 34:e artikeln “ska alla barn skyddas mot alla 

former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp” (Unicef, u.å.), detta gäller i allra 

högsta grad även inom idrotten. Trots detta sker sexuella trakasserier och övergrepp inom den 

svenska idrotten. Det har visat sig vara vanligare förekommande i de situationer där en 

maktposition finns samt i verksamheter som är att anse som stereotypiskt manlig (Fasting 

m.fl., 2002). Detta visar indikationer på att idrotten kan vara att anse som särskilt riskfyllt 

(Brackenridge m.fl., 2008).   

 

Hur många som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp är svårt att säga. Mörkertalet 

kan vara stort och anledningarna detta är många. Inom idrotten är det i många fall en 

nödvändighet med kroppskontakt och gränserna för vad som anses som accepterat och inte, 

blir otydliga. Detta medför att aktiva i vissa fall saknar förståelse för vad de blir utsatta för 

och att det är fel. I andra fall finns en rädsla för vad som kommer hända om man berättar, om 

man kommer bli misstrodd, vad som kommer hända med förövaren och så vidare (Grensman, 

2007). Aktiva kan även känna en rädsla för att förlora sin tränare, den som skulle hjälpa den 

aktive göra karriär inom idrotten som möjligt (Sjöberg & Lutteman, 2011). Sexuella 

trakasserier och övergrepp är dock tabubelagda ämnen som kan upplevas svåra att diskutera 

(Riksidrottsförbundet, 2001/2005). För att underlätta för de utsatta att delge sin berättelse kan 

det vara en nödvändighet att synliggöra och diskutera ämnet under samma principer som man 

diskuterar exempelvis alkohol och droger.  

 

För de personer som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp kan konsekvenserna bli 

förödande (Volkwein, Schnell, Sherwood & Livezey, 1997; Parent, 2011). Detta i form av 

dåligt självförtroende, koncentrationssvårigheter, låg ambitionsnivå, depression och 

sömnsvårigheter med mera. Enligt en studie av Volkwein m.fl. (1997) hade 90% av offren 
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drabbats av känslomässigt lidande. Många lider av psykisk ohälsa efter händelserna och 

risken för att utveckla ett drogmissbruk är stort (Parent, 2011). Att studera detta område och 

öka medvetenheten kring problemet är en angelägen fråga inom socialt arbete som bedrivs i 

skolan, socialtjänsten med mera. Att belysa sexuella trakasserier och övergrepp skulle inom 

socialt arbete vara att jämställa med ett preventionsarbete. Genom att synliggöra och arbeta 

förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten kan man på så vis 

motverka att vissa idrottare utvecklar ett drogmissbruk och/eller psykisk ohälsa. I och med en 

trygg och positiv miljö inom idrotten möjliggör man en bra utvecklingsmiljö för de barn som 

medverkar inom olika idrottsföreningar. I större utsträckning skulle detta innebära att färre 

personer skulle vara i behov av samhällets sociala skyddsnät som exempelvis sjukvård, 

missbruksvård och bistånd.   

 

Gällande arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten har Sverige, Kanada, 

Storbritannien och Norge kommit långt under den senaste tiden (Johansson, 2012; Parent, 

2011; Brackenridge m.fl., 2008; Fasting m.fl., 2008). För endast fem år sedan hade de flesta 

idrottsverksamheter ingen policy eller handlingsplan som hanterade sexuella trakasserier och 

övergrepp. I många fall saknades även en medvetenhet kring problemet. I de fall då en policy 

och en handlingsplan var befintligt förmedlades policyn och handlingsplanen knapphändigt 

och enbart till de mest aktiva tränarna (Parent, 2011). År 2001 skrev Riksidrottsförbundet en 

policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier och inte förrän 2011 skrevs en policy och 

handlingsplan kring sexuella övergrepp mot barn inom svenska idrottsföreningar. Detta med 

syfte att skydda dessa barn, ge dem en trygghet i att utöva idrott och möjlighet att utvecklas i 

en bra miljö. 

 

Efter april 2011, då friidrottaren Patrik Sjöberg släppt boken om sin uppväxt, skapades en 

debatt kring sexuella trakasserier och övergrepp inom idrottssverige. En händelse som visade 

på bristande kunskap och att det saknades etablerade rutiner för att hantera och förebygga 

sådana situationer inom idrottsvärlden (Johansson, 2012). Samma författare menar dock att de 

allra flesta idrottsföreningarna idag har en policy och en handlingsplan som berör ämnena 

sexuella trakasserier och övergrepp. Riksidrottsförbundets upprättande av en policy och 

handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp är en början till ett förebyggande 

arbete kring ämnet i idrottssverige. Detta innebär dock inte automatiskt ett aktivt arbete kring 

ämnet i de enskilda idrottsföreningarna. Det är därför angeläget att studera om och hur 

Riksidrottsförbundets riktlinjer fungerar i praktiken.  

 

Vi vill, med tanke på att idrotten är den största folkrörelsen inom Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2011), belysa denna fråga och undersöka hur man aktivt tar ett ansvar 

för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Vi vill se hur idrottsföreningar åtagit 

och implementerat Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att åskådliggöra hur idrottsföreningar i Umeå kommun förhåller 

sig till sexuella trakasserier och sexuella övergrepp, som begås av tränare på aktivt barn, 

utifrån Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan. 

 

 Hur beskriver och arbetar föreningar med förebyggande arbete kring sexuella 

trakasserier och övergrepp? 

 

 Hur beskriver och arbetar föreningar för att upptäcka sexuella trakasserier och 

övergrepp? 

 

 Hur beskriver och arbetar föreningar om sexuella trakasserier och övergrepp 

upptäcks? 

 

 Finns det någon skillnad på hur föreningarnas policy och handlingsplan framställs och 

används i praktiken? 

 

 Hur ser föreningarnas arbete, policy och handlingsplan ut i förhållande till 

Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan?   

1.2 Avgränsningar 
Denna studie avser enbart idrottsföreningar inom Umeå kommun. Idrottsföreningar som inte 

rör barn och ungdomar samt skolföreningar har därmed exkluderats. Med barn och ungdomar 

menas de som är mellan 0-15 år. Undersökningen fokuserar på sexuella trakasserier och 

övergrepp som begås av tränare på aktiv, studien berör inte sexuella trakasserier och 

övergrepp mellan andra parter. Fokus ligger på föreningarnas syn på och arbetssätt kring 

sexuella trakasserier och övergrepp, inte de aktiva barnens eller föräldrarnas syn.  

2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Sexuella trakasserier  
Sexuella trakasserier regleras inte i Brottsbalken utan i Diskrimineringslagens (2008:567) 1 

kap. 4§ p.4 där det står att sexuella trakasserier är “ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker en annan persons värdighet”. Sexuella trakasserier är dock ett brett begrepp som 

innefattar många olika händelser, det kan vara allt från skämt, tafsningar, bilder och blickar. 

Att dra några direkta gränser för vad som är acceptabelt och inte kan därmed vara svårt. 

Viktigt att poängtera är dock att det alltid är den utsattes uppfattning av händelsen som är 

avgörande, inte de bakomliggande motiven (Nationalencyklopedin, 2013). I denna studie 

används Diskrimineringslagens (2008:567) 1 kap. 4§, 4p. definition av sexuella trakasserier. 

Vilket innebär att alla beteenden som är av sexuell karaktär som kränker en annan persons 

värdighet, är att betrakta som sexuella trakasserier. Detta resulterar i att det är den utsattes 

upplevelse av händelsen som är det väsentliga.  
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2.2 Sexuella övergrepp 
När det gäller barn under 15 år är alla sexuella handlingar olagliga enligt Brottsbalken 

(1962:700) 6 kap. 4-5§. Detta oavsett om det sker med den underåriges samtycke eller på 

dennes initiativ. Den som sexuellt berör ett barn under 15 år kan dömas till böter eller högst 

två års fängelse enligt Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 10§ om sexuellt ofredande. I 

Riksidrottsförbundets (2011) policy om sexuella övergrepp använder man sig av definitionen 

att “alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon 

annan att göra mot den utsatta personens vilja” (sid. 11) är att anses som sexuella övergrepp. 

Gällande sexuella övergrepp innefattas, i denna studie, alla sexuella handlingar som innefattar 

barn under 15 år. 

2.3 Tränare och aktiv 
Med tränare avses i denna studie både ideellt och finansiellt anställda idrottsinstruktörer inom 

en idrottsförening som ansvarar för både motions- och tävlingsidrottande barn mellan 0-15 år. 

Med aktiva menas idrottsutövande barn under 15 år.  

3. Metod 

Denna studie är kvalitativ och fokuserar på att åskådliggöra idrottsföreningars policy och 

handlingsplan samt de intervjuade personernas sätt att beskriva sina föreningars arbete kring 

sexuella trakasserier och övergrepp, i relation till Riksidrottsförbundets policy och 

handlingsplan. Det insamlade materialet tolkas med bakgrund i Riksidrottsförbundets policy 

och handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp. Riksidrottsförbundets dokument 

granskades grundligt, sedan utfördes sju intervjuer. Även de fyra föreningarnas policys och 

handlingsplan granskades. Detta för att säkerställa det resultat som framkommit i intervjuerna. 

I och med detta skulle man kunna säga att denna studie bygger på ett deduktivt 

förhållningssätt. Alltså att teorin och hypoteserna ligger som grund för datainsamlingen och 

slutligen presenteras materialet i relation med teorin som låg bakom och styrde (Bryman, 

2011).  

3.1 Redovisning av sökmotorer 
Umeå universitetsbiblioteket och databaserna SocIndex och Artikelsök användes främst för 

att få tillgång till både nationell och internationell forskning kring sexuella trakasserier och 

övergrepp. Även google scholar användes. Sökord som användes var sexual abuse and sport, 

sexual abuse and children and sport, sexual abuse and sport organization and children och 

sexual harassment and sport.  

3.2 Målinriktat- och bekvämlighetsurval 

Vid en kvalitativ studie där metoden består av intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011), vilket också använts i denna studie. Målinriktat urval valdes med anledning 

av att forskarna ville intervjua personer som överensstämmer med det syfte och de 

forskningsfrågor studien har. För att visa hur föreningarnas policy och handlingsplan ser ut 

efterfrågades styrelsemedlemmar. Vidare valdes tränare ut för att illustrera hur det faktiska 

arbetet kring föreningens dokument föreföll. Genom detta målinriktade urval ökade 

möjligheten att komma i kontakt med dessa personer. Förutom målinriktat urval användes 
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också bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), vid ett tillfälle, då en person som för tillfället 

fanns tillgängliga för forskarna valdes ut. Detta kan ha inverkat på intervjupersonens svar då 

en av forskarna har haft en tidigare etablerad kontakt med honom.  

3.3 Urvalsförfarande 

Populationen i studien utgjordes av idrottsföreningar i Umeå kommuns föreningsregister. 

Studien avgränsades till enbart idrottsföreningar och därmed exkluderades skolföreningar och 

seniorföreningar, trots att dessa fanns med i föreningsregistret. Det innebär att föreningar som 

inte var registrerade vid urvalsförfarandet inte hade någon möjlighet att delta i studien. För att 

urvalet skulle passa studiens problemformulering gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 

2011). Efter att ha överblickat föreningsregistret valde författarna ut föreningar som ansågs 

vara relevanta. Genom föreningarnas hemsida, som fanns tillgängliga i registret, kontaktades 

en styrelsemedlem från vardera förening. Även två tränare valdes ut från föreningarnas 

hemsida. Detta innebär att enbart de personer som var nämnda vid namn och telefonnummer 

på hemsidan hade möjlighet att komma med i undersökningen. Forskarna var beroende av att 

dessa listor var uppdaterade. I första urvalet avböjde två av de tillfrågade föreningarna från att 

delta i studien. Detta innebar att två nya föreningar kontaktades utifrån föreningsregistret. Den 

sista tränaren valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då denne fanns tillgänglig genom den 

ena forskaren. Inom en av föreningarna hade ingen tränare möjlighet att ställa upp. Alla 

intervjupersoner kontaktades per telefon där de informerades om studiens syfte och de etiska 

principerna (se 3.7). 

 

De två föreningar som avböjde sin medverkan gjorde detta med anledning av att ämnet inte 

diskuterats i föreningen samt att ingen policy eller handlingsplan fanns. En av dessa 

tillfrågade styrelsemedlemmarna påpekade även att deras förening till största del bestod av 

enbart ett kön och att föreningen inte hade några problem med sexuella trakasserier eller 

övergrepp. En fråga som författarna då ställde sig själva var om intervjupersonerna enbart 

kommer medverka om de har något att säga om sexuella trakasserier och övergrepp. Trots 

detta blev urvalet heterogent och visade att föreningar inte enbart deltog i studien då de hade 

diskuterat ämnet och införlivat en policy och handlingsplan som berörde sexuella trakasserier 

och övergrepp. 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer används i denna studie då det är av intresse att belysa den intervjuades 

ståndpunkter och för att ge denne utrymme att beskriva upplevelser kring vad hon/han anser 

vara relevant och viktigt. Det vill säga att denna studie är ute efter mer djup än bredd. I och 

med denna typ av metod finns plats för följdfrågor som kan generera mer fylliga och 

detaljerade svar samt vara mer följsam med den väg som intervjupersonens svar tar (Bryman, 

2011). Kvalitativa intervjuer är ett samlingsbegrepp och består av flera olika intervjuformer. 

En intervjuform är semistrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011) vilken har 

använts i denna studie. Intervjuformen valdes med anledning av studiens syfte. Då studien 

visar på ett tydligt fokus kring ett tema och område vill man undvika frågor som genererar 

svar utifrån den allmänna uppfattningen, vilket görs genom ostrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011). Denna form av intervju valdes också då denna studie innefattar fler än en 
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forskare. Semistrukturerade intervjuer innebär att det till viss del går att jämföra de olika 

intervjuerna. Detta på grund av strukturen i intervjuguiden. Intervjuförfarandet ger 

intervjupersonerna utrymme att öppet tolka frågorna och svara utifrån vad de själva anser vara 

relevant (Bryman, 2011). Den initiala tanken var att dela upp intervjuerna mellan forskarna, 

dock slutade det med att båda forsarna aktivt medverkade under alla intervjuer.  

3.5 Intervjuförfarande 
Denna studie består av sju semistrukturerade intervjuer med fyra styrelsemedlemmar, två 

kvinnor och två män, samt tre manliga tränare, från fyra idrottsföreningar i Umeå kommun. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som var formulerade på 

ett sådant sätt att intervjupersonerna kunde forma svaret på sitt eget vis. Intervjuguiden var 

uppdelad i tre delar. Bakgrundsfrågorna fick inleda intervjun och ställdes både till 

styrelsemedlemmarna och tränarna. Sedan var intervjuguiden uppdelad så att det fanns frågor 

till styrelsemedlemmarna respektive tränarna. Frågorna i de olika delarna var i stort sett lika 

men innehöll olika inledningsfrågor. Frågorna behövde inte alltid komma i den ordningsföljd 

de hade i intervjuguiden med dess struktur, trots att detta var tanken. Det fanns även utrymme 

för att ställa ytterligare frågor som uppföljning till något som intervjupersonen sagt. Efter de 

två första intervjuerna tillades även en sista fråga (se fråga 20 och 31, bilaga 1), då denna 

upplevdes som saknad. Denna fråga var mer öppen och gav intervjupersonerna möjlighet att 

ge sin egen reflektion, syn och dela med sig av sina egna tankar kring ämnet sexuella 

trakasserier och övergrepp. Intervjuerna pågick mellan 20-45 minuter och hölls i en miljö som 

var välbekant för intervjupersonerna som de själva fick föreslå. Dessa platser var enskilda 

med få störningsmoment. Alla intervjuer spelades in.   

3.6 Analysmetod 
I kvalitativa studier är innehållsanalys det vanligaste tillvägagångssättet för att analysera det 

insamlade materialet. När man analyserar dokumenten söker man efter bakomliggande teman, 

men hur detta går till beskrivs sällan mer ingående (Bryman, 2011). Denna studie analyserar 

enheter som intervjutexter samt föreningars policy och handlingsplan. Föreningarnas policy 

och handlingsplan fanns tillgängliga genom deras hemsidor. Intervjuerna transkriberades till 

största möjliga mån ordagrant och intervjupersonernas uttryckssätt försökte bibehållas. Innan 

texterna kodades och kategoriserades lästes dessa igenom noggrant ett flertal gånger för att få 

en helhet. I texterna plockades meningsbärande enheter ut, alltså det som anses vara relevant 

utifrån syftet och frågeställningarna. Meningsbärande enheter är en mindre eller större del av 

en text som beskriver det mest relevanta. Enheten bör inte vara för liten så att den försvinner 

ur sitt sammanhang men den får inte heller vara för stor så att enheten innehåller fler än en 

ståndpunkt (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa enheter beskrivs med ett eller några få ord, 

vilket kallas koder. Texterna resulterade i 576 koder. Koderna organiserades på så sätt att de 

som hade något gemensamt utgjorde en egen kategori. Dessa 31 kategorier utgjorde sedan ett 

tema som beskriver det konkreta innehållet i intervjupersonernas berättelser. Analysen 

skapade en bredare förståelse kring det intervjupersonerna sa och vad som egentligen 

framkom i de olika svaren. Denna analys fokuserar på det manifesta i texterna.      
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3.7 Forskningsetiska reflektioner 
Sexuella trakasserier och övergrepp är ett ämne av känslig karaktär vilket medförde en 

medvetenhet kring vikten av att informera och förklara för intervjupersonerna studiens syfte. 

Det vill säga att undersökningen belyser föreningens arbetssätt samt policy och handlingsplan 

kring sexuella trakasserier och övergrepp. Syftet är inte att undersöka om sådana händelser 

inträffat inom föreningen. När det gäller forskning som inkluderar andra människor finns 

forskningsetiska riktlinjer att förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med dessa riktlinjer är att sätta upp normer 

för förhållandet mellan forskare och forskningsperson. Riktlinjerna ger också forskaren 

vägledning i dennes arbete (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerades 

intervjupersonerna om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet redan vid 

första kontakten per telefon och skriftligt (se bilaga 2) innan intervjun påbörjades. Alla 

intervjupersonerna var därmed medvetna om vad det innebar att medverka, att det var 

frivilligt och att de när som helst kunde avsluta deltagandet. Information kring att deras svar 

enbart skulle hanteras av forskarna samt att deras namn och förening skulle förbli anonyma i 

arbetet framgick också i både den muntliga och skriftliga delen. Detta för att undvika 

oönskade konsekvenser för den deltagande intervjupersonen och dennes förening. Information 

gavs också kring att materialet och intervjupersonernas svar endast presenteras och används i 

forskningssyfte. I det skriftliga dokumentet som intervjupersonerna fick, fanns även 

information om vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp i frågor som rör sexuella 

trakasserier och övergrepp. Detta utifall intervjun väcker tankar och funderingar hos 

intervjupersonen.  

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att kvaliteten i en studie ska vara så bra som möjligt tar Bryman (2009) upp begrepp som 

forskaren bör diskutera och reflektera över, nämligen validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar, i kvalitativ forskning, om studiens tillförlitlighet och överförbarhet, medan reliabilitet 

handlar om studiens pålitlighet. För att öka tillförlitligheten har forskarna följt gällande regler, 

som exempelvis vetenskapliga metoder samt informerat intervjupersonerna om de 

forskningsetiska principerna. Vidare handlar det också om att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till det egna förfarandet och ge intervjupersonerna möjlighet att ta del av materialet för att 

bekräfta eller dementera (Bryman, 2009). I denna studie genomfördes ingen 

respondentvalidering på grund av tidsbrist. Detta kan då innebära feltolkningar av forskarna. 

Denna studie strävar efter tydliga beskrivningar, av alla moment, och en tanke om att läsaren 

ska få ta del av hela tillvägagångssättet för att öka pålitligheten (Bryman, 2009). Vidare har 

forskarnas egna värderingar diskuterats mellan forskarna för att i största möjliga mån 

medvetandegöra dess inverkan på utförandet av studien samt de slutsatser som gjorts (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

 

Vad gäller generaliserbarheten i en kvalitativ studie bör det diskuteras huruvida resultaten kan 

överföras till liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Idrottsföreningarna i denna 

studie kan, trots det begränsade antalet, tänkas vara representativ för svenska 

idrottsföreningar. Detta med tanke på föreningarnas organisationsuppbyggnad i form av 

hierarkipyramid och arbetssätt. Det vill säga att de flesta idrottsföreningar har en styrelse i 
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toppen, med huvudansvar över tränare och aktiva. Idrottsföreningar kan också tänkas ha ett 

liknande arbetssätt som bygger på föreningens värdegrunder. De flesta har tränings- och 

tävlingsmoment med en träningsgrupp som leds av en eller flera tränare. Dessa likheter ligger 

som grund för analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa tränings- och 

tävlingsmoment/grupper kan skilja sig åt från idrott till idrott.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur: Hierarkipyramid 

 

I denna studie utfördes ingen pilotstudie för att kontrollera intervjufrågornas relevans och 

hållbarhet (Bryman, 2011). Intervjufrågorna diskuterades dock noggrant mellan forskare och 

handledare för att säkerställa frågornas innehåll i relation till problemformuleringen. Dock 

hade en pilotstudie till exempel kunnat leda till att den sista frågan i intervjuguiden ställdes till 

alla intervjupersoner.  

3.9 Arbetsfördelning 

Denna studie har utförts gemensamt, med undantag för att vissa av arbetets olika delar har 

delats in i ansvarsområden. Ida har haft huvudansvar för inledningen och kunskapsläget, 

Elvira för metodavsnittet samt avsnittet om Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan. 

Analys, diskussion och slutsats har utformats gemensamt. Alla intervjuer utfördes 

tillsammans liksom kodning, kategorisering och val av tema. Transkriberingen delades upp. 

För att uppnå ett bra språk i studien har textmassan omarbetats kontinuerligt av båda 

författarna. 

4. Kunskapsläge 

4.1 Förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten 
Tidigare forskning visar på stor variation beträffande hur många som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier och övergrepp inom idrotten. Johansson (2012) tar upp studier, inom idrotten, 

som visar att endast 2% av de medverkande blivit utsatta medan andra studier uppvisar en 

förekomst på 55%. Dessa studier skiljer sig dock på många olika kriterier som exempelvis 

ålder på deltagare och idrottsnivå. Med en sådan stor spridning är det svårt att dra några 

slutsatser, det är dock ett bevis på att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer även 

inom idrotten. Den stora spridningen är dock en vanligt förekommande företeelse när det 

handlar om forskning inom området, oavsett om det är inom ramen för idrott eller inte 

(Johansson, 2012). Sexuella trakasserier och övergrepp sker oftast i de situationer där det 

finns någon form av maktförhållande (Riksidrottsförbundet, 2001/2005; Riksidrottsförbundet, 

2011; Johansson, 2012; Fasting m.fl., 2002). Detta visar sig tydligt inom exempelvis 

Tränare 

Aktiva 

Styrelse 
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arbetslivet då sexuella trakasserier är vanligast förekommande på arbetsplatser där kvinnan 

traditionellt sett har en underordnad position gentemot mannen (Fasting m.fl., 2002). Inom 

idrotten har tränarna en naturlig maktposition gentemot de aktiva (Johansson, 2012). Idrotten 

är också, i de flesta fall, mansdominerat med traditionellt manliga värderingar. Detta kan, 

tillsammans med maktpositionen, vara en indikation till att sexuella trakasserier är vanligt 

förekommande inom idrotten (Fasting m.fl., 2002; Brackenridge m.fl., 2008). Huruvida 

sexuella övergrepp och trakasserier är vanligare inom någon speciell idrott finns inte 

dokumenterat, undersökningar visar inte heller på några signifikanta skillnader mellan 

lagidrott och individuell idrott, stereotypa manliga/kvinnliga idrotter eller hur 

avklädd/påklädd utövaren är (Johansson, 2012; Brackenridge m.fl., 2008). Enligt Johansson 

(2012) förefaller dock risken att utsättas för övergrepp större för högpresterande idrottare och 

ju närmre elitnivå man kommer, samt när man är under 15-16 år. Samma författare poängterar 

också att studier visar att övergreppen vanligtvis inträffar något tidigare för pojkar än för 

flickor.  

 

Under år 2012 anmäldes sammanlagt 16 700 sexualbrott i Sverige. Av dessa var 2 800 

anmälningar angående våldtäkt på barn under 18 år, i 10% av fallen var offren pojkar. Pojkar 

som offer var högst representerade i åldersgruppen 0–14 år och lägst representerade i 

åldersgruppen 15–17 år (Brottsförebygganderådet, Brå, 2012). Mörkertalet är dock stort 

eftersom ämnet är högst tabubelagt i dagens samhälle. Många utsatta vågar heller inte anmäla 

på grund av skam, oro för vad som kommer hända, hur andra kommer reagera samt om man 

kommer bli misstrodd (Grensman, 2007; Johansson, 2012). Eller som i Patrik Sjöbergs fall då 

han var rädd att förlora den person som gav honom uppmärksamhet och som skulle ta honom 

till toppen inom friidrotten (Sjöberg & Lutteman, 2012). Det har visat sig att klimatet inom 

idrotten försvårar för de utsatta att berätta. Myter, antaganden och andras påverkan är sådant 

som har betydelse för om en utsatt vågar berätta eller inte (Parent, 2011). Dessa myter och 

antaganden kan enligt en studie av Parent (2011) vara att de utsattas berättelser ofta 

minimaliseras och trivialiseras av andra samt att berättelserna inte tas på allvar och ifrågasätts. 

Det kan också vara myter om att det enbart är känslomässigt instabila som utsätts för sexuella 

övergrepp. Mörkertalet påverkas också av att vissa barn inte har tillräckligt med kunskap för 

att förstå att det som händer dem är fel (Brackenridge m.fl., 2008), eller saknar ordförrådet för 

att förmedla händelsen till andra (Cense & Brackenridge, 2008). Johansson (2012) menar att 

eftersom sexuella trakasserier och övergrepp är ett väldigt tabubelagt ämne och förknippat 

med mycket skam och skuld är det svårt för de utsatta att berätta om det som de blivit utsatta 

för. Det sätt som idrotten och andra runtomkring hanterar situationen när den uppkommer har 

därmed stor betydelse, inte bara för den utsatte i det enskilda fallet, utan också för framtiden. 

Om händelsen hanteras på ett bra sätt kommer det bli lättare för andra att berätta vad de blivit 

utsatta för (Johansson, 2012). 

4.2 Relationen mellan tränare och aktiv  

Intimitet är ofta ett naturligt och i vissa fall också nödvändigt inslag mellan tränare och aktiva 

inom olika idrotter (Volkwein m.fl., 1997; Johansson, 2012). Exempelvis kan man se till 

brottning och gymnastik där kroppskontakt mellan en tränare och en aktiv är en nödvändighet 

för att kunna lära ut idrotten (Volkwein m.fl., 1997). Detta gör att gränserna mellan vad som 
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anses vara accepterat och inte i vissa fall kan suddas ut. Eftersom relationen mellan den aktiva 

och dess tränare kan se ut på många olika sätt kan det vara svårt att dra några konkreta gränser 

som alla sedan kan förhålla sig till (Johansson, 2012). Tränarna ses ofta som experter inom 

sitt område och den person som känner de aktiva bäst. Tränaren är därmed också den person 

som vet vad varje enskild aktiv behöver. Detta medför att aktiva och andra tränare inte vill 

involvera sig i vad en annan tränare gör. En konsekvens av detta är att tränarna får ett fritt 

spelutrymme som ingen kontrollerar särskilt noggrant. Detta i sig behöver inte vara negativt, 

vissa aktiva kan behöva okonventionella metoder för att lyckas, men det finns de tränare som 

missbrukar detta (Johansson, 2012; Parent & Demers, 2011). I de fall då detta missbrukas 

finns sällan någon som reglerar tränarens beteende (Parent, 2011).  

4.3 Förövare 
Barn varnas ofta för så kallade “fula gubbar” men i de allra flesta fallen är förövaren någon 

som de känner och som de har ett förtroende för (Grensman, 2007). Det är svårt att beskriva 

en objektiv definition av hur en förövare är, oftast så ser det väldigt olika ut både gällande 

personlighet, kontext och förfarande (Brackenridge m.fl., 2008). Johansson (2012) menar till 

och med att det i vissa fall kan anses som farligt att klassificera och peka ut vissa faktorer som 

särskilt riskfyllda. Detta eftersom att mycket skulle bli utelämnat i och med en klassificering 

vilket medför att dessa faktorer inte tas med i beräkningen och därmed blir utelämnat 

(Johansson, 2012). Forskning visar dock på att förövaren oftast är en man som förgriper sig på 

en flicka. Av de misstänkta för sexualbrott är endast 2 procent kvinnor (Brå, 2012). Det är 

dock inte att förringa de fall då det antingen är en kvinnlig förövare eller då det är samma kön 

på förövaren som den utsatte (Brackenridge, 1994). Uppgifter enligt Brå (2012) visar på en 

ökning i polisanmälningar av män som utsätts för sexualbrott. 

 

I den forskning som tidigare gjorts kring sexuella trakasserier har fokus i de flesta fall inte 

varit på den tränare som utför trakasserierna. I och med detta vet man relativt lite om den 

trakasserande tränaren och dennes sätt att arbeta. I media framställs denne tränare som en 

”vanlig”, snäll, trevlig och framgångsrik person. Forskning som gjorts utanför idrotten pekar 

på att den stereotypa förövaren har känslor av förakt, brist på närhet och saknar framgång 

inom karriären (Fasting & Brackenridge, 2009). Annan forskning visar på att sexuella 

trakasserier inom sporten beror på att tränarens känsla av makt och kontroll kommer från 

dennes självförtroende och känslor av överlägsenhet. Dessa tränare har ofta goda sociala 

färdigheter, de är initiativtagande, hög popularitet och är trygg i sin sexualitet. Det kan vara 

av intresse att påpeka att tidigare forskning kring förövaren har fokuserats och begränsats till 

dem som tidigare blivit dömda för sexuella övergrepp. Då många av förövarna inom idrotten 

aldrig blir dömda är dessa svåra att nå för att komma åt deras motiv och perspektiv. Att offret 

inte anmäler brottet, som begåtts inom idrotten, beror ofta på rädsla för utanförskap och att de 

inte ska bli tagna på allvar (Fasting & Brackenridge, 2009). I en annan studie av Fasting och 

Brackenridge (2009) vill de visa på hur offren kan beskriva och försöka ge en bild av 

förövaren och om dessa förövare har några gemensamma nämnare. Där utfördes intervjuer 

med 19 kvinnliga idrottare som alla någon gång hade känt att tränaren blev alldeles för 

närgången, att denne skämtade och fällde sexistiska kommentarer kring deras kroppar. Det 

som kommer fram i studien visar på tre olika typer av förövare inom idrotten. Det är den 
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flirtiga och charmerande tränaren, den förföriska tränaren och den auktoritära tränaren. De 

kvinnliga respondenterna i studien beskriver den flirtiga och charmerande tränaren som 

uppvaktande, skämtsam och att denne inte är rädd för att tafsa på tjejerna i träningsgruppen. 

Den förföriska tränaren beskrivs som ett steg värre än den flirtiga och charmerande tränaren, 

då denne stöter på tjejerna. Att tydligt visa sin maktposition och använda sig av makten är 

några av den auktoritäre tränarens kännetecken. Denne tränare, menar respondenterna, 

karakteriseras också av att ha psykiska problem och en nedvärderande, nästan negativ 

kvinnosyn (Fasting & Brackenridge, 2009). Annan forskning menar på att förövarens 

beteende gällande övergrepp sällan enbart beror på sociala förhållanden eller av psykisk 

störning utan att det är en komplex samverkan mellan olika skydds- och riskfaktorer 

(Johansson, 2012). Oavsett vilken typ av förövare det är så har denne ofta en respektabel roll 

inom idrotten. Detta för att kunna maskera sitt beteende inför de andra (Brackenridge m.fl., 

2008).     

4.4 Tillvägagångssätt för förövaren 
Vad som är den bakomliggande orsaken till att människor begår sexuella övergrepp på barn är 

fortfarande oklart. Vissa menar att den främsta orsaken är sexuell eller uttryck för makt och 

ilska (Brackenridge m.fl., 2008), medan andra anser att det snarare är ett uttryck för våld 

(Volkwein m.fl., 1997). Somliga förövare förgriper sig på barn för intimitetens skull medan 

andra har en nonchalans inför offret (Brackenridge m.fl., 2008). Cense och Brackenridge 

(2001) har framställt en modell med utgångpunkt i tidigare litteratur för att påvisa det mönster 

som förövarna följer. Modellen inriktar sig på förövare som förgriper sig på barn under 16 år. 

Till att börja med måste förövaren ha den inre motivationen och övervinna både sina egna 

hämningar samt andra mer generella hinder. Om förövaren befinner sig i en position som är 

dåligt övervakad och med få eller inga konsekvenser som följd, är risken större för att 

övergrepp inträffar (Cense & Brackenridge, 2001).  

 

Förövaren väljer därefter ut offer som framstår som lämpliga och skapar miljöer för att 

hemligheten ska bibehållas. Detta görs både för att trygga för förövaren, garantera att det hålls 

hemligt samt försäkra samarbete med den aktive. När förövaren väljer sina offer görs det med 

noggrannhet och offret är ofta sårbart på något sätt. Det kan vara genom att ha en dålig 

kontakt med sina föräldrar eller att de har en liten umgängeskrets. Vanligtvis finns det också 

en skillnad i både ålder och mognadsnivå mellan förövaren och offret (Cense & Brackenridge, 

2001). För att det ska vara möjligt för förövaren att begå övergrepp måste en intimare relation 

etableras för att sedan övergå i mer sexuella närmanden. Detta görs genom att förövaren sakta 

förflyttar gränserna för vad som anses accepterat och inte (Brackenridge m.fl., 2008). Barn 

har enligt Brackenridge m.fl. (2008) en naturligt låg status i samhället, vilket kan medföra 

svårigheter för dem att motstå den makt som vuxna besitter. Några indikationer som man bör 

uppmärksamma är när en tränare spenderar mer tid tillsammans med en enskild aktiv, blir 

avundsjuk när den aktive är social med andra män, använder fysiskt våld (eller hotar om det) 

vid motsättning, utövar makt i situationer som är oväsentliga för idrotten samt använder sig av 

en auktoritär attityd (Cense & Brackenridge, 2001). Dessa varningstecken stämmer väl 

överens med övrig forskning, då dessa framgår som vanligt förekommande vid sexuella 

övergrepp (Johansson, 2012). Detta stämmer även bra överens med indikationerna för 
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sexuella trakasserier. Fasting och Brackenridge (2009) menar att man ska lägga fokus på 

bemötande, som hur tränarna kommunicerar med de aktiva, gester, hur upplägget kring 

arbetet är och vilken träningsteknik de använder sig av. Att studera dessa områden kan ge en 

förståelse kring hur sexuella trakasserier ter sig.  

 

Förövaren kan hota om våld men väldigt få utövar den. Förövaren använder sig istället av 

andra knep för att få sin vilja igenom, till exempel genom hot om att avsluta sin tränarroll. 

Offrens liv blir mer eller mindre kontrollerade av förövaren. Denna kontroll över hur den 

aktive lever sitt liv är vanligt i relationen mellan tränare och aktiv överlag och kan ses som en 

nödvändighet för att den aktive ska bli sådan bra idrottare som möjligt (Cense & 

Brackenridge, 2001). Volkwein m.fl. (1997) menar att tränarna försöker minska det 

psykologiska avståndet mellan tränaren och den aktive för att kunna kontrollera dem och 

därmed göra det möjligt för att nå framgång inom idrotten. När en relation mellan tränaren 

och den aktive väl har etableras och den aktive känner en tillit till förövaren drar denne nytta 

av olika tillfällen då övergrepp kan förekomma. Detta kan till exempel vara när tränaren ger 

den aktive massage, får skjuts hem eller under tävlingar. I de fall då förövaren inte blir 

upptäckt av andra eller då offren är tyst och inte berättar för någon fortsätter och eskalerar 

ofta övergreppen (Cense & Brackenridge, 2001). På grund av den nära relation som ofta 

uppstår mellan en tränare och en aktiv kan det vara svårare att upptäcka sexuella trakasserier 

och övergrepp inom idrotten än i någon annan social miljö (Volkwein m.fl., 1997).  

4.5 Idrottens utveckling kring sexuella trakasserier och övergrepp 

Även om forskning kring sexuella trakasserier och övergrepp har gjorts och fortfarande görs 

så är informationen kring ämnet fortfarande knapphändig, både nationellt och internationellt 

(Volkwein m.fl., 1997; Fasting m.fl., 2002; Parent, 2011; Johansson, 2012). Detta speciellt 

om man ser till hur idrotten arbetar med anklagelser och ingripande (Parent, 2011) samt 

orsaken till varför sexuella övergrepp sker (Johansson, 2012). Droger och våld har tidigare 

varit det dominerande forskningsämnet inom idrotten medan sexuella trakasserier och 

övergrepp är ett relativt nytt forskningsområde (Brackenridge, 1994). Inom idrotten har man 

tidigare förnekat problemet och därmed inte tagit något ansvar (Boocock, 2002). Detta märks 

tydligt om man ser tillbaka cirka fem år. Forskning visar då att idrottsverksamheter ofta 

saknade både en policy och en handlingsplan samt i många fall även en medvetenhet kring 

sexuella övergrepp (Parent, 2011). I de fall då en policy existerade verkade policyn enbart 

förmedlas till de mest aktiva tränarna. Föräldrarna, aktiva, somliga tränare samt även vissa 

administratörer var inte medvetna om policyn och visste heller inte vilken handlingsplan de 

skulle följa om en händelse uppkom. Många styrelsemedlemmar ansåg att en policy är 

komplex och svår att införliva i praktiken. De kände att de hade för lite kunskap för att 

upprätta en policy och även om de lyckades med det skulle de inte känna sig förmögna att 

hantera klagomål om sexuella övergrepp (Parent, 2011).  

 

Om man ser till de länder (Norge och Kanada) som i dagsläget anses ligga i framkant gällande 

åtgärder och förebyggande arbete kring sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten, 

saknade även de policys och uppförandekoder kring ämnet för 7-10 år sedan (Brackenridge 

m.fl., 2008; Fasting m.fl., 2008). När ett flertal händelser i Kanada framkom ändrades 
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idrottens inställning till ämnet i landet. De införlivade policys och handlingsplaner samt fick 

en större medvetenhet kring ämnet och blev medvetna om att sexuella trakasserier och 

övergrepp även kunde inträffa inom deras förening (Parent, 2011). Detsamma hände i 

Storbritannien några år tidigare. År 1999 införlivades en policy för all idrottsverksamhet inom 

Storbritannien (Brackenridge m.fl., 2008), denna policy är att jämföra med Svenska 

riksidrottsförbundets policys kring sexuella övergrepp och trakasserier. Storbritanniens policy 

kom att heta Child Protection in Sport Unit. I mars 2001 hade alla idrottsförbund i 

Storbritannien en policy till skydd för barnen, många idrottsföreningar har sedan dess 

inkluderat detta i föreningens riktlinjer (Brackenridge m.fl., 2008). I Sverige inträffade en 

liknande händelse 2011 i och med Patrik Sjöberg. Idrottssverige fick då sitt första stora 

uppmärksammade fall vilket visade på att idrotten i Sverige saknade kunskap och etablerade 

rutiner för att arbeta preventivt och hantera sexuella övergrepp (Johansson, 2012). Enligt 

Johansson (2012) har de allra flesta idrottsföreningar idag en övergripande policy mot 

sexuella trakasserier och övergrepp. Dock är detta bara en början gällande de behov och 

arbetsinsatser som måste göras för att få bukt på problemet. 

 

Många aktörer inom idrotten är dock oroliga för att den ökade medvetenheten kring sexuella 

trakasserier och övergrepp skulle leda till påståenden och anklagelser som inte har någon 

relevant grund. Dessa anklagelser skulle göras utav föräldrar och aktiva som blivit mer 

uppmärksamma och observanta kring ämnet. Tränare och administratörer upplever en rädsla 

kring den sårbarhet som en ökad medvetenhet skulle kunna medföra. Ett framträdande av 

ämnet skulle också kunna leda till överdrift och en ökad övervakning som i sin tur skulle 

resultera i ännu fler ogrundade anklagelser, gjorda av föräldrarna (Parent & Demers, 2011).  

4.6 Förebyggande arbete 
För att arbeta preventivt mot sexuella trakasserier och framför allt övergrepp föreslås liknade 

åtgärder från ett antal olika studier. Det man först och främst anser hjälpa är att, precis som 

man gjort i England, begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta för att minska risken för 

att anställa en som tidigare straffats för sexualbrott (Brackenridge m.fl., 2008; Johansson, 

2012). Även om detta kan vara en viktig del i det förebyggande arbetet är det viktigt att ha i 

åtanke att enbart ett fåtal förövare någonsin blir dömda för sexualbrott. Studier visar att en 

förövare kan begå cirka 80 brott innan denne “åker fast” (Brackenridge, 1994), majoriteten av 

de som blir dömda är tidigare ostraffade och återfallsfrekvensen är tämligen låg (Johansson, 

2012). Man menar också att utbildning och mer information till framför allt tränarna skulle 

vara en förebyggande åtgärd samt underlätta vid hanteringen av eventuella händelser 

(Johansson, 2012; Fasting & Brackenridge, 2009). Andra anser att idrottspsykologer skulle ta 

ett större ansvar och få adekvat utbildning för att både kunna förebygga, uppmärksamma samt 

hantera situationen vid eventuella händelser (Brackenridge m.fl., 2008). En annan åtgärd 

skulle kunna vara att ha en idrottsombudsman som hanterar tillverkningen och utdelningen av 

information till de olika förbunden (Boocock, 2002). Självklart är det av stor vikt att 

föreningarna implementerar riktlinjer, policy och handlingsplan för att underlätta arbetet kring 

sexuella trakasserier och övergrepp (Johansson, 2012; Fasting & Brackenridge, 2009). Andra 

förebyggande åtgärder kan vara att eftersträva en jämn könsfördelning mellan dels tränarna 

men också inom de övriga posterna som finns inom en förening (Cense & Brackenridge, 
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2001). Cense och Brackenridge (2001) menar att en ojämn maktbalans är en riskfaktor för 

förekomsten av sexuella trakasserier. I och med en jämn könsfördelning blir denna balans mer 

jämt fördelat. De betonar dock att detta enbart går att implementera i de fall där männen 

stöttar deras kvinnliga kollegor. Att ha fler än en tränare per grupp samt att involvera fler 

föräldrar har också visat sig vara en preventiv åtgärd. Ytterligare en förebyggande åtgärd kan 

vara att låta de aktiva ta mer plats inom föreningen, att ha ett mer demokratiskt 

förhållningssätt (Johansson, 2012).  

5. Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella 

trakasserier och övergrepp 

I detta avsnitt presenteras Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan, vilken är studiens 

tolkningsbakgrund. Till att börja med redovisas deras policy som vilar på en gemensam vision 

och värdegrund. Denna policy antogs 1995 men har sedan dess omarbetats och förbättrats i 

flera omgångar. Sedan 2001 har Riksidrottsförbundet också en policy och handlingsplan mot 

sexuella trakasserier, vilken reviderades 2005. Vidare antogs en policy med vägledning kring 

sexuella övergrepp 2011. I följande avsnitt presenteras dessa dokument i relation till varandra 

då de till stora delar har ett liknande innehåll.  

 

Riksidrottsförbundet har lagt fram en gemensam vision och värdegrund kring barn- och 

ungdomsverksamhet som de menar att alla föreningar bör ta del av. Deras vision är Svensk 

idrott - världens bästa. Det vill säga att de vill vara bäst i världen i alla lägen 

(Riksidrottsförbundet, 2011). För att detta ska uppnås gäller det att vara i en ständig 

förbättring och utveckling vad gäller både form och innehåll (SISU & Riksidrottsförbundet, 

2012).  

 

Värdegrunderna presenteras i fyra rubriker;  

 

 Glädje och gemenskap syftar till att bedriva verksamheter som är roliga, utvecklande 

och skapar välmående och som grundar sig i de starka drivkrafterna som glädje och 

gemenskap. 

 Demokrati och delaktighet trycker på att alla medlemmar inom föreningen har rätt att 

vara med, påverka och ta ansvar i verksamheten.    

 Allas rätt att vara med innebär att oavsett förutsättningar, etniskt ursprung, kön, ålder, 

religion och sexuell läggning har du rätt att vara med i föreningsverksamheten.  

 Rent spel handlar om att utöva en idrott och bedriva en verksamhet efter de riktlinjer 

och överenskommelser som finns, arbeta mot fusk och doping, mobbning, osund 

ekonomi, trakasserier och våld både utanför och inom idrottsarenan (SISU & 

Riksidrottsförbundet, 2012). 

 

Riksidrottsförbundet (2011) skriver att ett syfte med deras policy är att skydda barn och 

ungdomar inom idrottsföreningar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier. De 

menar att alla barn har rätt att idrotta i en trygg, utvecklande och kamratlig miljö. Inom 
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idrotten är det nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp. Ingen ska behöva känna 

sig kränkt, diskriminerad eller uppleva obehag (Riksidrottsförbundet, 2011). 

 

Riksidrottsförbundets handlingsplan syftar till att ge riktlinjer, öka medvetenheten kring 

sexuella trakasserier och övergrepp samt hjälpa och stötta idrottsföreningar att utforma en 

egen handlingsplan. Detta för att underlätta för föreningar och förbereda dem för att på ett bra 

sätt kunna diskutera och hantera sexuella övergrepp och trakasserier. Riksidrottsförbundet vill 

att deras handlingsplan ska spridas till alla idrottens föreningar för att bland annat ge 

information om idrottens arbete kring sexuella trakasserier och övergrepp, informera om deras 

rättigheter och skyldigheter samt underlätta för tränare (ideella och anställda) och aktiva 

deltagare. De vill även informera om stöd och hjälp som olika myndigheter och andra 

organisationer kan erbjuda (Riksidrottsförbundet, 2001/2005). 

5.1 Förebyggande arbete  

Ideella föreningar omfattas inte av Jämställdhetslagen (1991:433), där det står att arbetsgivare 

ska arbeta för att förebygga och förhindra trakasserier. Dock menar Riksidrottsförbundet 

(2001/2005) att föreningars skyldighet ställs i jämförelser med lagen då de tillsammans bör ta 

ett gemensamt och tydligt avstånd från alla former av sexuella trakasserier och övergrepp. Här 

nedan presenteras Riksidrottsförbundets riktlinjer kring hur ett förebyggande arbete kan se ut 

och hur dessa ska implementeras i föreningar.        

 

Ett första steg inom föreningar kring ett förebyggande arbete kan vara att diskutera och forma 

en egen värdegrund och vision (Riksidrottsförbundet, 2011). Det bör finnas ett väl 

genomtänkt arbetssätt som påverkar attityder och värderingar positivt, detta för att på ett 

aktivt sätt motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Föreningar bör också organisera sin 

verksamhet så att de så fort som möjligt kan uppmärksamma sexuella trakasserier och 

övergrepp (Riksidrottsförbundet, 2001/2005). Verksamheten bör agera med stort ansvar 

liksom med diskretion (Riksidrottsförbundet, 2011).  

 

För det andra menar Riksidrottsförbundet (2001/2005) att sexuella trakasserier och övergrepp 

måste börja diskuteras och vara en naturlig punkt inom utbildningar, möten och andra 

informationsträffar inom idrotten på alla nivåer. Riksidrottsförbundet utgår ifrån ett 

barnrättsperspektiv och barnkonventionen i deras stadgar (Riksidrottsförbundet, 2011). De vill 

genom idédokumentet Idrotten vill visa på ett förtydligande kring detta. Det förebyggande 

arbetet kan då vara att föreningar kan hjälpas av att diskutera barnrättsperspektivet och 

barnkonventionens roll inom föreningen. Diskutera vad detta kan betyda för föreningen och 

hur de ska förhålla sig till barnen och ungdomarna inom verksamheten (Riksidrottsförbundet, 

2009). Riksidrottsförbundet (2011) skriver också att det gäller för föreningarna att 

uppmärksamma de relationer mellan exempelvis tränare och barn som är osunda. Genom att 

diskutera frågan och se på skillnader mellan olika relationer och fastslå vart gränserna går 

undviker man att förväxla riskbeteendena med de normala relationerna. Det gäller också att 

diskutera hur man på bästa sätt kan uppmärksamma tecken hos den utsatta för att undvika 

feltolkningar av de vanligaste reaktionerna som kan vara oro, ångest, dålig självbild, 

ätstörningar, sömnbesvär, värk och muskelspänningar med mera.  
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Att ha regler och en policy är en rättighet för föreningar medan att vara tränare är mer ett 

förtroendeuppdrag än en rättighet. Föreningarna kan, som ett tredje steg i det förebyggande 

arbetet, därmed själva införa stadgar i sin policy om att kontrollera uppgifter från 

belastningsregistret för att motverka och kunna åtgärda sexuella trakasserier och övergrepp. 

Föreningen har rätt att kräva att en person själv ska begära ut ett utdrag från 

belastningsregistret hos polismyndigheten för att undvika att en person som tidigare vart 

dömd för liknande brott får vara/bli tränare. Genom att ha kontroll ur belastningsregistret som 

en regel och en punkt i policyn undviker man att kränka den personliga integriteten samtidigt 

som barnets skydd stärks. I dagsläget kan ideella ledare inte begära ut ett begränsat utdrag 

som enbart bemöter sexuella brott och vissa våldsbrott, vilket man kan göra när det gäller 

skolan och barnomsorgens anställningar (Riksidrottsförbundet, 2011).   

 

Andra förebyggande åtgärder kan vara att ha regelbundna samlingar med de aktiva där 

tränaren är delaktig och tillsammans gå igenom värderingar. Genom att hålla en öppen dialog, 

även kring ämnen som kan upplevas jobbiga skapas en stark sammanhållning och chanserna 

att upptäcka problem blir större. En god föräldrakontakt och föräldramöten kan också leda 

till ökad delaktighet och delat ansvar. Ett annat sätt för att minska att ett barn blir utsatt kan 

vara att sträva efter en hög vuxennärvaro på träningar och andra idrottsaktiviteter. Minst två, 

gärna fler vuxna i närheten innebär att fler ser och hör vad som förekommer i närheten av 

gruppen (SISU & Riksidrottsförbundet, 2012).  

5.2 Vägledning och åtgärder 

I Riksidrottsförbundets dokument kring sexuella trakasserier och övergrepp ges vägledning 

kring handlingsförfarande när ett problem av denna karaktär uppkommer inom föreningen. I 

detta avsnitt presenteras deras råd och tips på hur detta ska gå tillväga och vilka lösningar som 

kan vara att föredra.  

 

För det första menar Riksidrottsförbundet (2001/2005, 2011) att vid uppgifter om att sexuella 

trakasserier eller övergrepp förekommer eller att det misstänks förekomma ska föreningen 

agera med snabbhet. Det är viktigt att komma ihåg att felet alltid ligger hos den som 

trakasserar och att den som utsätt har all rätt att agera mot det denna tycker är kränkande 

(Riksidrottsförbundet, 2001/2005). Huvudansvaret ligger alltid hos föreningens styrelse. Till 

att börja med är det viktigt att se till barnets/ungdomens situation samt dess fysiska och 

psykiska skydd och hälsa. Barnets upplevelse och information är det mest avgörande, inte 

förövarens berättelse och motiv. För att kunna göra en bedömning av situationen och vilka 

åtgärder som ska vidtas kan också observationer och dokument vara relevanta bevis och 

vittnesuppgifter. Riksidrottsförbundet (2011) trycker också på att man noga ska överväga vart 

man lämpligast vänder sig när man fått kännedom om en händelse. Att kontakta föräldrarna 

till det utsatta barnet för att informera om och diskutera det inträffade är en viktig del. Dock i 

vissa fall kan det vara av särskilda skäl att rådfråga någon som har vana och kunskap kring 

dessa frågor innan kontakt med föräldrarna tas (Riksidrottsförbundet, 2001/2005).   
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Riksidrottsförbundet (2001/2005) menar att en informell lösning i vissa fall, kring sexuella 

trakasserier, kan vara att föredra. Den aktuella händelsen diskuteras mellan de berörda och 

med eller genom ett ombud. Det är av vikt att komma ihåg att den person som lämnar en 

informell anmälan inte därmed också gör en formell anmälan mot den anklagade. 

Tystnadsplikt är att föredra om inte den utsatta vill något annat. Ett sätt när det gäller 

informell lösning är att den utsatta själv, genom en närstående eller personligt ombud 

noggrant förklarar för den som trakasserar att dennes handlingar och agerande är kränkande 

och inte välkommet. En formell lösning kan vara aktuellt när en informell hantering inte leder 

till förändring eller om trakasserierna är av mer allvarlig art. Anmälan görs till en 

förtroendevald person som finns inom föreningen men den utsatta har alltid möjlighet att ta 

tillbaka sin anmälan. En polisanmälan ska alltid göras om de formella hanteringarna inom 

idrotten inte är tillräckliga och om ärendet är av sådan allvarlig natur att det kan ses som 

brottsligt (Riksidrottsförbundet, 2001/2005). Den tränare som utför ett brott kan med 

omedelbar verkan beläggas med timeout och styrelsen har också rätt att avstänga en dömd 

förövare (Riksidrottsförbundet, 2011).  

6. Resultat 
Detta avsnitt introduceras med en kort bakgrundsinformation kring respondenterna. 

Resultaten från intervjuerna redovisas sedan i form av fyra rubriker med tillhörande 

underrubriker. Utgångspunkten ligger i analysarbetet och rubrikerna relateras till studiens 

frågeställningar. 

 

Alla idrottsföreningar som ingår i denna studie är medlemmar i Riksidrottsförbundet och 

respektive idrottsförbund. De intervjuade var antingen styrelsemedlemmar eller tränare. Vissa 

var också föräldrar till aktiva inom träningsgruppen. Alla har varit aktiva inom respektive 

förening i cirka 2-3år och de har tidigare erfarenhet inom andra idrottsföreningar. Alla tränare 

har en tränarutbildning inom respektive idrott men ingen av dessa utbildningar berörde 

sexuella trakasserier och övergrepp. Hur träningsgrupperna är sammansatta ser väldigt olika 

ut inom föreningarna. Det är från små till stora grupper som enbart består av killar eller tjejer, 

eller så är grupperna blandade. Vissa träningsgrupper är åldersindelade och andra består av en 

blandning av alla åldrar. 

6.1 Policy och handlingsplan 
Detta avsnitt inleds med en redovisning av föreningarnas policy och handlingsplan som berör 

sexuella trakasserier och övergrepp, om de har en sådan eller inte. Vidare presenteras tankar 

kring varför policy och handlingsplan inte finns kring ämnena inom vissa föreningar. Hur 

föreningarna förmedlar dessa dokument redogörs också.  

 

För det första ser föreningarnas arbetssätt kring policy och handlingsplan väldigt olika ut. En 

förening har ett klart och tydligt styrdokument som berör just ämnet sexuella trakasserier och 

övergrepp. Denna förening hade själv skrivit ihop både en policy och handlingsplan. Detta 

dokument beskriver förebyggande arbete, hur man så fort som möjligt kan upptäcka att något 

pågår. De hade även en handlingsplan om det skulle förekomma sexuella trakasserier eller 
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övergrepp i föreningen. I deras förebyggande arbete beskrivs insatser som till exempel 

kunskap som en viktig del. Tränarna och ledarna i föreningen ska ha god kunskap kring vad 

de ska/kan göra om de misstänker eller vet att ett barn far illa. Tanken är att detta ska 

förmedlas kontinuerligt på redan befintliga möten. Detta för att ge en trygghet till tränarna så 

att de vågar agera. Andra förebyggande insatser som beskrivs i dokumentet är; faddersystem 

mellan aktiva, individuella samtal, spelarråd, föräldramöten samt att träningsgruppen består 

av minst fyra tränare, två kvinnor och två män per träningsgrupp. Vidare beskriver 

föreningens handlingsplan hur man ska gå tillväga om man fått information eller misstänker 

att ett barn far illa. Föreningen har tillgång till en professionell grupp som består av personer 

som är kända inom föreningen. Dessa skall ge råd och tillsammans med tränaren skriva ett 

kontrakt som beskriver vem som gör vad och var huvudansvaret ligger. De pekar på att det 

alltid är bättre att agera vid minsta misstanke men att det inte alltid behöver leda till en 

formell anmälan. Detta dokument upprättades för två år sedan. 

 

En annan förening har en policy som berör frågor som sportsligt uppförande, droger/alkohol 

och resor. Dokumentet berör också hur de ska kunna erbjuda en miljö som är formad av 

respekt, ärlighet och uppmuntrande, samt hur de ska motverka trakasserier och mobbning. När 

det kommer till sexuella trakasserier och övergrepp hänvisar dock denna förening till 

Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan. I sin policy länkar de till 

Riksidrottsförbundets hemsida för mer information och vägledning. De övriga föreningarna 

har ingen policy eller handlingsplan som berör sexuella trakasserier och övergrepp men de har 

däremot ett dokument som beskriver föreningens mål, visioner och arbetssätt runt det 

sportsliga. Där tar de upp vikten av en god idrottsmiljö samt trygg och kamratlig gemenskap. 

Mycket handlar också i dessa dokument om tränarens förhållningssätt gentemot de aktiva och 

föreningen, de aktivas uppförande och föräldrarnas roll i föreningen. En förenings stadgar är 

densamma, med ytterst små förändringar, som de var då föreningen startades för ett tiotal år 

sedan. Den andra föreningens dokument är relativt nytt och kontrolleras kontinuerligt för 

förändring och förbättring.       

6.1.1 Ingen policy och handlingsplan 
Föreningarna som inte har någon policy och handlingsplan som berör sexuella trakasserier 

och övergrepp menar att ämnet är viktigt och att nolltolerans råder inom föreningen. En av 

dessa föreningar säger att orsaken till att ingen policy och handlingsplan har upprättats beror 

på tidsbrist och menar att en dokumenterad policy och handlingsplan också måste fylla sin 

funktion. Han säger:  

 

Jag har varit med i andra föreningar, dom gör såna här jättefina... ja man gör upp en plan 

att så här ska man göra och inte så här och så här. Och så följer dom den ändå inte. (...) 

Jag vet inte, det känns som att ibland gör man en handlingsplan för olika saker men det är 

bara för att göra det på pappret. (...) Då tycker jag det är fel när man gör nånting bara för 

att det ska se fint ut utåt.              

 

En bidragande orsak till varför ingen policy och handlingsplan har upprättats menar båda 

föreningarna beror på att det aldrig har förekommit eller förekommer sexuella trakasserier och 
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övergrepp inom deras förening. Ämnet har aldrig diskuterats eller tagits upp då det inte varit 

aktuellt. En av dessa säger att “(...)många frågor blir så här va, att så länge det inte liksom 

finns nånting inom... då jobbar man inte med det hela. Det är så”.  

6.1.2 Förmedling av policy och handlingsplan 
Föreningarna har publicerat deras policy och handlingsplan på föreningens kansli och 

hemsida, även de dokument som inte berör ämnet. Den förening som formulerat sin egen 

policy och handlingsplan som berör sexuella trakasserier och övergrepp planerar för en 

utbildningsträff där man ska gå igenom dessa dokument tillsammans med styrelse och tränare. 

Hon menar att det är svårt att förmedla informationen till tränarna då de inte kan tvinga dessa 

att delta i möten eftersom dessa oftast arbetar ideellt. Dokumenten kommer inte att skickas till 

tränarna utan ska delas ut i pappersformat i samband med träffen. Andra föreningar nämner 

också att de har träffar där punkterna i policyn och handlingsplanen berörs mer eller mindre. 

Dessa punkter berör inte sexuella trakasserier och övergrepp. Träffarna är oftast mellan 

styrelse och tränare men de nämner också föräldraträffar och möten med de aktiva. En 

förening menar att de punkter som finns i dokumenten ska förmedlas till de aktiva genom 

tränarna och en annan förening menar på att det är eget ansvar att ta del av dessa. Övriga 

föreningar nämner inte hur de aktiva ska ta del av dokumenten förutom att de finns 

tillgängliga på hemsidan.    

 

Gällande förmedlingen kring föreningens policy och handlingsplan ansåg tränarna att de hade 

en bristande kunskap om dokumentens innehåll. De var dock väl medvetna om att policyn 

fanns tillgänglig på föreningens hemsida. 

6.2 Förebyggande arbete 
Detta avsnitt introduceras med det centrala i föreningarnas förebyggande arbete. Det vill säga 

vad föreningarna har gjort för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Hur 

föreningen organiserats för att upptäcka sexuella trakasserier och övergrepp berörs också då 

detta ses som synonymt med förebyggande arbete. Vidare redovisas föreningarnas tankesätt 

kring åtgärder som kan implementeras men som vid intervjuförfarandet inte var genomförda.  

 

Hur föreningarna arbetar för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp är olika. 

Majoriteten angav dock, till att börja med, att en preventiv åtgärd som de alla arbetar för är att 

införa en jämn könsfördelning mellan tränarna samt att en tränare aldrig är ensam med vare 

sig en träningsgrupp eller en enskild aktiv. I alla föreningar består en träningsgrupp oftast av 

fler än en tränare. Träningsgruppen har även träning samtidigt som en annan träningsgrupp 

och ett flertal vuxna är därmed alltid närvarande under träningstillfällena. En tränare uttrycker 

sig så här: “Vad jag än gör på träningen, så är det liksom, det finns alltid folk runtikring (...) 

Så att på så sätt känns det jättebra, för jag lämnas ju aldrig själv“. Han ansåg också att det var 

till en stor hjälp att ha en bra kontakt med tränarkollegorna för att dels ha möjlighet till 

diskussion samt att man därmed lättare kan se varningstecken. För det andra anses 

föräldrarnas närvaro och delaktighet som en förebyggande åtgärd. De menar att föräldrarna 

har en viktig roll inom föreningen. Dels känner tränarna en trygghet i att det finns fler vuxna 

närvarande samtidigt som de känner sig bevakade. 
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Vidare arbetar föreningarna med att skapa en trygg och kamratlig miljö för de aktiva barnen. 

En viktig preventiv åtgärd är att få barnen att känna sig trygg i träningsgruppen och med 

ledarna så att de berättar om någonting är fel. En tränare menar att han kan se på barnen om 

någonting är fel och därmed skulle upptäcka om någonting inte stod rätt till. En annan tränare 

ser en hög närvaro som ett tecken på att barnen trivs och att man därmed kan anta att allting 

fungerar som det ska på träningen. För det tredje berördes även frågan om 

omklädningsrummen. De menade att inga tränare är tillåtna i omklädningsrummet. En tränare 

ansåg dock att det skulle vara accepterat att en kvinnlig tränare gick in i flickornas 

omklädningsrum om ett barn blev ledset och sprang iväg och vice versa. En annan 

förebyggande åtgärd som en förening tog upp var att ingen tränare hade någon kontakt med en 

aktiv utanför träningen samt att man vid tävlingar och läger alltid var minst två tränare eller 

några föräldrar.  

 

Hur föreningarna organiserats för att upptäcka sexuella trakasserier och övergrepp så fort som 

möjligt berör intervjupersonerna ytterst lite. Vissa vet inte om föreningen har organiserats på 

något speciellt sätt medan majoriteten ser detta som synonymt med förebyggande arbete, till 

exempel att man har två tränare per träningsgrupp. Å ena sidan uppger alla tränare en 

osäkerhet gällande föreningens faktiska arbete, de ansåg att de hade bristande information 

gällande styrelsens tänkta preventiva arbete. Å andra sidan förmodar dessa att deras förening 

har organiserats på ett sådant sätt att sexuella trakasserier och övergrepp motverkas samt att 

de arbetar preventivt även om detta framstår som oklart för tränarna själva. En förebyggande 

åtgärd som nämns som en del av föreningens organisering är att föräldrarna finns där som ett 

skyddsnät både för barnen och tränarnas skull. Det är föräldrarna som känner sina barn bäst 

och som lättast upptäcker om någonting är fel. 

6.2.1 Tänkta förebyggande åtgärder 
Även om få direkta åtgärder har blivit gjorda inom de olika föreningarna fanns det många 

tankar på hur man skulle kunna arbeta för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. 

En tanke handlar om att begära utdrag ur brottsregistret. Att ha detta som en åtgärd inom 

föreningen skulle kunna medföra att en bättre bild fås av de tränare som man anställer. Detta 

ansåg dock en styrelsemedlem kunde medföra att nya tränare inte längre ville ställa upp på 

grund av tidigare brott, som eventuellt inte berörde sexualbrott. Hon menade att det vore 

lättare för föreningarna om utdrag ur brottsregistret blev en regel och att alla idrottsföreningar 

i Sverige hade som krav att begära detta från tänkta tränare.  

 

Den förening som inte har någon policy eller handlingsplan kring sexuella trakasserier och 

övergrepp upprättad, ansåg att en implementering av en sådan var ett första steg i det 

preventiva arbetet för att skapa en medvetenhet kring ämnet. De betonade vikten av att 

påbörja ett arbete med att medvetandegöra och förtydliga de riktlinjer och gränser som finns 

inom de olika idrotterna. Detta för att lättare kunna göra en bedömning och undvika 

missförstånd. Alla tränare anser dock att deras förening aldrig har diskuterat ämnet sexuella 

trakasserier och övergrepp. Om det har diskuterats har detta gjorts inom styrelsen och övriga 

personer som tillhör föreningen har ej medverkat i denna diskussion. De diskussioner som 
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tränarna har medverkat i har enbart berört det som är direkt kopplat till idrotten och utförandet 

av denna. En annan tar upp att man som förebyggande åtgärd skulle kunna inordna ett 

faddersystem där de äldre aktiva är fadder åt de yngre.  

6.3 Handlingsförfarande vid uppkomst 
Här presenteras föreningarnas osäkerhet kring hur de skulle hantera en situation om en 

händelse kring sexuella trakasserier eller övergrepp skulle uppkomma.  

 

I motsats till de förebyggande åtgärderna, där det fanns en tydlig medvetenhet kring det 

förebyggande arbetet, var intervjupersonerna osäkrare gällande handlingsförfarandet vid 

uppkomst av sexuella trakasserier och övergrepp inom föreningen. En styrelsemedlem 

menade att han hade fullt förtroende för sina anställda. De skulle hantera situationen på ett 

professionellt sätt om någonting skulle framkomma. Han menar att tränarna skulle vända sig 

till styrelsen för att sedan låta dem ta över. Bland tränarna råder det dock en osäkerhet kring 

vem de skulle vända sig till för att få hjälp och stöd. En förening hade tidigare hanterat en 

annan incident, som inte berörde sexuella trakasserier och övergrepp. Föreningen hade då 

agerat med snabbhet och hanterat situationen inom föreningen med hjälp av möte med de 

inblandade parterna. I den förening där en handlingsplan är upprättad har man ordnat en grupp 

som fungerar som kontaktpersoner om ett fall uppkommer. Denna grupp består av personer 

som genom sin profession har erfarenhet av att samtala med människor i svåra situationer. 

Dessa människor ska vara kända och medverka aktivt inom föreningen samt finnas 

lättillgängliga om en situation uppstår. Något som intervjupersonen betonar är vikten av att 

inte hantera situationen själv utan att först tala med någon av kontaktpersonerna.  

 

Endast en av de intervjuade nämnde konsekvenserna för förövaren och hur man ska gå 

tillväga för att hjälpa denne. Precis som för det utsatta offret menade han att konsekvenserna 

för förövaren blir stora. Förövaren bör inte stängas ute från föreningen och överges utan 

intervjupersonen påpekade vikten av hjälp- och stödinsatser.    

6.4 Synen på sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten 
Detta avsnitt redovisar den ambivalens som finns kring hur ämnet ska beröras och diskuteras 

samt intervjupersonernas tankar och syn på sexuella trakasserier och övergrepp. Punkter som 

belyses är bland annat oron kring en ökad medvetenhet, tränarnas förhållningssätt gentemot 

de aktiva, synen på förövaren och hur en förändrings kring dessa ämnen skett de senaste fem 

åren.   

 

Alla intervjupersoner var överens om att sexuella trakasserier och övergrepp är ett 

svårupptäckt problem som har missats många gånger. Samtidigt betonar de att det är ett 

viktigt ämne som bör beröras och diskuteras för att minska möjligheterna för en förövare 

inom föreningen. Dock fanns det en upplevd oro över vad en ökad medvetenhet skulle 

innebära för föreningen. Medvetenheten skulle kunna leda till att andra gjorde falska 

anklagelser för att få sin vilja igenom, att man använder sig av det som en form av 

utpressning. Även om ämnet ansågs som viktigt och de visade en medvetenhet kring att 

sexuella trakasserier och övergrepp kan äga rum där man minst anar det, uttrycker majoriteten 
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att problemet inte fanns inom deras förening. Det fanns dock synpunkter om att det inom 

andra idrotter kunde vara vanligt förekommande med sexualbrott. Det anses som viktigt att 

komma ihåg att det alltid börjar hos en enskild men att det sedan är upp till fler än en att 

upptäcka och hantera det. Trots att sexuella trakasserier och övergrepp alltid kommer att 

finnas påpekas vikten av att man alltid kan arbeta för att minska möjligheterna och 

uppkomsten.   

 

Hur mycket uppmärksamhet man ger till varje enskild aktiv är en fråga som tas upp. Tränarna 

uppvisade en ökad medvetenhet kring det egna förhållningssättet. De fick tänka sig för så att 

de inte gav en aktiv mer uppmärksamhet än till någon annan aktiv. Detta kunde i så fall 

misstolkas av andra och missförstånd uppstå. Tränarnas egen inställning till ämnet togs också 

upp och hur de därmed kunde ifrågasätta vad de gör och hur det ser ut för allmänheten. De 

menade att de är aktsamma med vad och hur de gör vissa saker på träningarna. Risken finns 

att andra kan uppfatta situationen på ett annat sätt än vad man själv har för avsikt.  

 

(...) hon tappa andan. Och jag ska hålla i henne och lyfta upp henne. Men direkt börjar 

man tänka, men nu, hur gör jag nu då? Asså det blir ju den, den känslan. (...) Då får man 

ju en tankeställare, hur märktes det där, hur såg det där ut då? Och det, så ska det inte va. 

Jag menar, tanken är ju och få.. Ja men hon måste ju få luft så att säga.  

 

Flera intervjupersoner nämnde förövaren och menade att problemet var det begränsade 

utbudet av tränare. Behovet av ideella tränare är alltså större än utbudet. Detta innebär att man 

inte ifrågasätter och det blir svårare att begränsa de personer som har fel avsikter. En tränare 

påpekade de fördomar som de flesta har om att förövaren är manlig och offret kvinnligt. Han 

ville belysa vikten av att inte fastna i dessa banor och vara medveten om att dessa brott också 

kan förekomma mellan aktiv-aktiv och tränare-tränare.   

 

Majoriteten påpekar att en förändring kring synen på sexuella trakasserier och övergrepp har 

skett i Sverige de senaste fem åren. Patrik Sjöbergs avslöjande anses som orsaken till att 

frågan uppmärksammats. Ämnet påstås vara mer synligt idag på grund av att det talas mer om 

det i media, vilket resulterar i en ökad medvetenhet och att samhället är mer mottagligt för 

andras berättelser och avslöjanden. Många menar att man tidigare var naiv och blundade för 

händelser som sexuella trakasserier och övergrepp då detta var tabubelagt. En styrelsemedlem 

anser att det tidigare fanns mer utrymme för att utföra sådana brott då tränarna besatt större 

makt och hade mer tid tillsammans med de aktiva. Vidare påpekar hon också att man var 

väldigt naiv förr och att den allmänna bilden var att i princip ingen var förövare. Detta i 

jämförelse med idag då man är misstänksam mot alla och tror att alla är förövare. Den 

förändrade synen inom Sverige anses dock inte märkbart ha påverkat den egna föreningen. 

7. Analys  
I följande avsnitt knyts resultatet från tidigare avsnitt samman med Riksidrottsförbundets 

policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp. Dessa analyser 

presenteras sedan i fyra rubriker kopplat till rubrikerna i resultatavsnittet.  



27 
 

7.1 Policy och handlingsplan 
Inom de svenska idrottsföreningarna är Riksidrottsförbundet den organisation som 

sammanbinder alla föreningar. Riksidrottsförbundet kan därmed ses som den organisation 

som bör stå för det ideala arbetssättet. Huruvida Riksidrottsförbundets riktlinjer har 

implementerats i föreningarna analyseras i nedanstående avsnitt. Trots att alla medverkande 

föreningarna är medlemmar i Riksidrottsförbundet, så upplevs medvetenheten kring de 

riktlinjer Riksidrottsförbundet framställt som ytterst liten. Av de medverkande hade hälften en 

policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp och resterande stod utan.  

 

De som hade en policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp talade om 

dessa som något viktigt inom föreningen. Trots att dokumenten hade inrättats för mer än två 

år sedan inom dessa föreningar upplevs det dock som att dessa fortfarande har en liten roll i 

föreningens arbete idag. Den ena föreningen kan anses ha tagit det ett steg längre då de 

planerar en utbildningsdag kring sexuella trakasserier och övergrepp, samt en genomgång av 

den upprättade policyn och handlingsplanen. Detta anser Riksidrottsförbundet (2001/2005) 

som en viktig del i förmedlingen av de riktlinjer som finns inom föreningarna. Precis som en 

intervjuperson betonar är det av stor vikt att föreningarna inte enbart upprättar en policy och 

handlingsplan, utan även införlivar den i föreningen. Riksidrottsförbundet (2001/2005, 2011) 

anser att en införlivad policy och handlingsplan kan resultera i en starkare och tryggare 

förening om en händelse skulle uppstå.  

 

Orsakerna till varför en policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp 

inte har upprättats torde vara förnekelse och en avsaknad av ansvar. Ett tecken på förnekelse 

var att många av de medverkande påstod att sexuella trakasserier och övergrepp inte förekom 

inom deras förening. Däremot hade de medverkande åsikter kring andra idrotter där de kunde 

tänka sig att det var mer vanligt förekommande. I och med detta undviker man att ta ansvar 

för ett problem som mycket väl skulle kunna förekomma inom deras förening. Vidare kan 

denna förnekelse vara en av orsakerna till att föreningarna inte upprättat någon policy och 

handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp.  

7.2 Förebyggande arbete 

Föreningarna uppger en medvetenhet gällande vikten av förebyggande åtgärder. Trots detta 

hade få preventiva åtgärder implementerats inom föreningarna. Detta avsnitt introduceras med 

föreningarnas förebyggande arbete relaterat till Riksidrottsförbundets rekommendationer. 

Vidare efterföljs detta med föreningarnas tankar om möjliga preventiva åtgärder.  

 

De viktigaste förebyggande åtgärderna som implementerats inom föreningarna framstår vara; 

en jämn könsfördelning mellan tränarna, fler än en vuxen närvarande vid träningstillfällena 

samt föräldranärvaro. Majoriteten av föreningarna arbetade aktivt för att åstadkomma en jämn 

könsfördelning mellan tränarna och att alltid ha fler än en vuxen närvarande. På grund av att 

föreningarna bedrivs av ideella tränare kan detta anses som ett svårt mål att uppnå. 

Svårigheten att rekrytera nya tränare medför att ett noggrant urval inte är möjlig. Det kan 

därmed vara svårt att åstadkomma en jämn könsfördelning. Detta går i enlighet med 

Riksidrottsförbundet förslag på förebyggande åtgärder (SISU & Riksidrottsförbundet, 2012).  
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Majoriteten av de medverkande hade många tankar angående möjliga preventiva åtgärder. Av 

dessa tankar framstod utdrag ur brottsregistret och medvetandegörande av riktlinjer och 

gränser som de mest centrala. Ett utdrag ur brottsregistret togs upp som en möjlig preventiv 

åtgärd. Detta är dock ingenting som gjorts inom någon av de medverkande föreningarna. En 

anledning till detta framstår vara rädslan för att kränka personens integritet samt bristen av 

både tid och personal. Riksidrottsförbundet (2011) menar dock att genom att kontrollera alla 

nyanställda minskas risken för att kränka någons integritet. Därtill hör att ett utdrag ur 

brottsregistret skulle stärka barnets skydd och öka kontrollen inom föreningarna. 

 

Att diskutera de riktlinjer och gränser som finns inom föreningen för att medvetandegöra 

vilket förhållningssätt som bör råda inom föreningen, anses vara en annan tänkbar insats för 

att arbeta preventivt. I de fall då diskussion förekommit har detta enbart gjorts inom styrelsen. 

Tränarna och aktiva har därmed inte varit involverade. Genom att klargöra rådande 

förhållningssätt gör man det tydligt inom hela föreningen vilken inställning man har, samt 

möjlighet för barnen att bli uppmärksammade. Det kan också innebära att tränare och andra 

vuxna lättare kan upptäcka om någonting inte står rätt till.  

 

Om man ser till hur föreningarna har organiserats för att upptäcka sexuella trakasserier och 

övergrepp så fort som möjligt, blir det uppenbart att föreningarna har dålig insikt om detta. 

Som tidigare nämnts framgick det att föreningarna ser det förebyggande arbetet som 

synonymt med att upptäcka problem tidigare. Att utse någonting speciellt som gjorts för att 

upptäckten skulle ske fortast möjligt ansågs som orimligt. Detta verkar även vara fallet för 

Riksidrottsförbundet. I Riksidrottsförbundets (2001/2005, 2011) policy och handlingsplan 

kring sexuella trakasserier och övergrepp finns enbart förebyggande åtgärder och hur man ska 

agera vid en eventuell upptäckt beskrivet. Man kan därmed, även här, anta att det preventiva 

arbetet är att anse som ett sätt att upptäcka problem så fort som möjligt. Vidare kan det tolkas 

som att både föreningarna och Riksidrottsförbundet har en bristfällig insikt gällande 

förövarens tillvägagångssätt. Detta på grund av att ingen av dem berör ämnet. Om förövarens 

tillvägagångssätt diskuterades och synliggjordes skulle det kunna innebära en ökad 

uppmärksamhet och snabbare upptäckt.  

7.3 Handlingsförfarande vid uppkomst 
Till skillnad från det förebyggande arbetet, där det fanns tydliga åtgärder och tankar, råder det 

en ambivalens angående hanteringen av ett eventuellt problem. Detta presenteras nedan.  

 

För det första rådde det en omedvetenhet bland tränarna gällande hanteringen av ett eventuellt 

problem. Detta gäller oavsett om en handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp 

existerar eller inte. Å andra sidan förmodade tränarna att de skulle vända sig till styrelsen eller 

till den person som har huvudansvaret för tränarna om en händelse skulle uppkomma. I 

praktiken skulle detta innebära att hanteringen av en eventuell händelse skulle bli 

improviserad och utan några konkreta direktiv. Det framgick dock att styrelsemedlemmarna 

hade förtroende till tränarna och menade att de skulle veta att de skulle vända sig till styrelsen 

om en händelse skulle uppkomma. Detta går i enlighet med Riksidrottsförbundets (2011) 
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rekommendationer för hantering av eventuella problem. De anser att det alltid är styrelsen 

som har huvudansvaret i sådana situationer samt att alla beslut och åtgärder ska förmedlas 

därifrån.  

 

En förening hade dock anordnat en speciell grupp som ansvarade för hanteringen av en 

potentiell händelse. Det framstår som att denna grupp har överlåtits allt ansvar, och därmed 

ansvarar för att hitta lämpliga åtgärder och fatta beslut som i annat fall skulle varit styrelsens 

uppgift. Detta skulle kunna ses i relation till en förtroendevald person som 

Riksidrottsförbundet (2001/2005) anser att en förening bör etablera för att ta emot anmälan 

om sexuella trakasserier. Gruppen, som föreningen anordnat, består enbart av personer som 

har erfarenhet av att tala med människor i utsatta situationer. Det skulle därmed också kunna 

ses i förhållande till Riksidrottsförbundets (2001/2005) synpunkt om att rådfråga en kunnig 

person inom området innan beslut tas om vilka vidare kontakter som bör tas. Man skulle 

därmed kunna tänka sig att denna förening har tagit det ett steg längre och underlättat 

hanteringen.  

 

Vidare finns det tydliga skillnader mellan föreningarnas och Riksidrottsförbundets 

(2001/2005, 2011) tankesätt kring konsekvenserna för en förövare. Föreningarna ter sig 

osäkra och rädda. Konsekvenser för förövaren framstår som ett känsligt ämne där man är rädd 

för att hantera problemet. En förening betonar vikten av att hjälpa förövaren och inte enbart 

utesluta denne från föreningen. Riksidrottsförbundet (2011) däremot menar att de lämpligaste 

åtgärderna för en förövare är time-out eller avstängning. Detta visar tydliga skillnader mellan 

föreningarnas syn och Riksidrottsförbundets syn på lämpliga åtgärder. Konsekvenser framstår 

som viktigt, om än känsligt och skrämmande.   

7.4 Synen på sexuella trakasserier och övergrepp 

Inom föreningarna förefaller det sig finnas en rädsla för att lyfta fram sexuella trakasserier 

och övergrepp inom föreningarna. Rädslan för vad detta skulle innebära för föreningarna 

framstår som den bakomliggande orsaken. En tränare ansåg att risken för falska anklagelser 

kunde ökade i och med ett medvetandegörande. Han menade att de aktiva och dess föräldrar 

skulle vara extra uppmärksamma samt använda det som utpressning för att få sin vilja fram. 

Riksidrottsförbundet (2001/2005, 2011) nämner inga negativa konsekvenser av att 

medvetandegöra sexuella trakasserier och övergrepp. De ser enbart kunskap och medvetenhet 

kring ämnet som en förebyggande åtgärd. 

 

Ett problem när det kommer till sexuella trakasserier och övergrepp är att det inte finns någon 

stereotyp bild av en förövare. Föreningarna står därmed inför en svårighet vid nyanställning 

av tränare. Denna problematik har tidigare lyfts fram och intervjupersonerna betonar vikten av 

att alltid ha i åtanke att vem som helst kan vara en förövare. Detta behov medför en svårighet i 

att göra något urval bland de potentiella tränarna. Flera intervjupersoner betonar vikten av att 

alla kan vara förövare och att man därmed bör ha detta i åtanke. Detta går i enlighet med 

Riksidrottsförbundets (2011) tankar kring förövaren. Förövaren är oftast någon som barnet 

känner och att det kan vara den man minst anar. 
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8. Diskussion 

8.1 Sammanfattande slutsats 
Denna studie visar att föreningarna än idag har bristande kunskap kring sexuella trakasserier 

och övergrepp samt hur man arbetar för att förebygga, upptäcka och hantera sådana problem 

inom föreningen. Enbart ett fåtal förebyggande insatser har gjorts inom föreningarna för att 

aktivt arbeta förebyggande. Två av föreningarna som medverkade hade heller ingen policy 

eller handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp. De skulle därmed inte ha 

någonting att falla tillbaka på om en händelse skulle inträffa inom föreningen. Några 

föreningar i denna studie pekade även på att en händelse som berörde sexuella trakasserier 

och övergrepp skulle behövas för att en policy och handlingsplan skulle upprättas och för att 

ämnet skulle få utrymme inom föreningen. I denna studie kan det, trots den ökade 

medvetenheten de senaste åren i Sverige, tolkas som att föreningar fortfarande har en lång väg 

kvar till ett framgångsrikt arbete kring sexuella trakasserier och övergrepp. Det som på 

senaste tiden påbörjats är enbart en liten del av det arbete som kvarstår. Detta har resulterat i 

ett tema som innefattar det mest relevanta informationen, nämligen att de medverkande anser 

att sexuella trakasserier och övergrepp är ett viktigt men svårt ämne som får liten plats inom 

föreningen.  

8.2 Reflektion 
Sexuella trakasserier och övergrepp är ett allvarligt samhällsproblem som kan förekomma i 

alla delar av samhället och drabba vem som helst. Detta är dock tabubelagda ämnen som haft 

och fortfarande har liten plats i media. Trots detta syns en ökad medvetenhet och diskussion 

kring ämnet. Samhället måste dock ta ett större ansvar för problemet, detta gäller inte minst 

inom idrotten. Den svenska idrotten är en stor folkrörelse som innefattar många människor, 

framförallt barn och unga. Föreningens ansvar ligger i att aktivt verka för en trygg, positiv och 

utvecklande miljö för samtliga involverade. Idrottsföreningen kan även bli en plats, liksom 

skolan, där barnets situation och utsatthet uppmärksammas och synliggörs. Ett aktivt arbete 

inom föreningar för att minska brott av sexuell karaktär kan innebära ett högre välmående hos 

dessa barn och unga samt minska risken för psykisk och fysisk ohälsa samt missbruk. Att 

socialt arbete får en större plats inom ideella verksamheter kan bidra till snabbare upptäckt av 

problem och ökat välmående. 

 

Det svenska Riksidrottsförbundet har under de senaste åren aktivt arbetat kring sexuella 

trakasserier och övergrepp inom idrotten. Detta för att uppmärksamma frågan och erbjuda 

svenska idrottsföreningar hjälp och stöd för att utveckla ett hållbart arbete kring dessa frågor. 

För att underlätta för föreningar har Riksidrottsförbundet därmed upprättat en policy och 

handlingsplan kring sexuella trakasserier och övergrepp som de rekommenderar föreningar att 

implementera. Riksidrottsförbundet kan också verka som vägledning för alla svenska 

idrottsförbund för att på ett liknande sätt motverka sexuella trakasserier och övergrepp på 

riksnivå. Det är ingen skyldighet för föreningar att följa Riksidrottsförbundets riktlinjer men 

det kan dock ändå vara av vikt att reflektera kring dem och arbeta med problem som sexuella 

trakasserier och övergrepp.  
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Resultat från denna studie visar att föreningars policy och handlingsplan om sexuella 

trakasserier och övergrepp ser olika ut, även det konkreta arbetet med dessa frågor skiljer sig. 

Det visar sig dock att det ökade utrymmet sexuella trakasserier och övergrepp fått i media de 

senaste åren har haft en inverkan, i olika stor utsträckning, på medvetenheten och arbetssättet 

inom alla föreningar. Detta har i vissa fall lett till uppkomst av policy och handlingsplan kring 

sexuella trakasserier och övergrepp samt att föreningens arbete och organisering tänkts 

igenom och utvecklats. I de fall då sådana dokuments upprättats uppvisas en ökad 

medvetenhet inom föreningen. Föreningen anses ha större förståelse kring problemets 

karaktär och tagit arbetet till en högre nivå. Här ses de förbyggande åtgärderna få större del i 

verksamhetens arbete än i de föreningar som fortfarande står utan policy och handlingsplan. 

Det förebyggande arbetet står i många fall i jämförelse med Riksidrottsförbundets riktlinjer. 

Vidare visar denna studie en skillnad mellan styrelsens tankar kring föreningens arbetssätt och 

tränarens praktiska arbete. Skillnaden kan ses som ett resultat av bristande kommunikation 

mellan de olika nivåerna inom en förening. Detta kan då innebära att föreningen har ett 

splittrat tankesätt gällande arbetet kring sexuella trakasserier och övergrepp. Tränarna i denna 

studie uppvisade en bristfällig medvetenhet kring ämnena vilket kan ses som en följd av 

knapphändig kommunikation. I och med detta kan en osäkerhet vid hanteringen av ett 

eventuellt problem råda. 

 

Riksidrottsförbundet poängterar vikten av att diskutera sexuella trakasserier och övergrepp 

inom föreningen. Detta som ett första steg i det förebyggande arbetet. Diskussionerna kan 

tänkas beröra ämnen som förhållandet mellan tränare och aktiv, schablonbilder av förövaren 

samt dennes tillvägagångssätt med mera. I denna studie framkommer det att sexuella 

trakasserier och övergrepp enbart diskuteras på en högre nivå inom föreningarna. Tränare och 

aktiva medverkar ej i dessa diskussioner och Riksidrottsförbundets rekommendationer blir 

därmed åsidosatta. I och med en diskussion på högre nivå nås inte informationen till alla 

medverkande inom föreningen. Ett aktivt arbete kring dessa frågor hos tränarna och de aktiva 

blir då näst intill en omöjlighet.  

 

Vidare visar denna studie att många föreningar står utan handlingsplan och därmed varken 

följer Riksidrottsförbundets direktiv eller har vetskap om hur man hanterar problemet om det 

skulle uppkomma. Detta skulle innebära en osäkerhet inom föreningen och en improviserad 

hantering. Vilket skulle kunna resultera i att föreningen inte vågar ta tag i problemet och att 

förövaren därmed får stanna inom föreningen. Det kan också leda till att offret inte får det 

stöd och hjälp denne behöver eller att offret känner sig tvungen till att byta förening på grund 

av andras tankar och åsikter eller för att förövaren är kvar. En fungerande handlingsplan 

skulle motverka sådan hantering och underlätta för alla parter. 

 

Denna studie visar även på bristande kunskap om Riksidrottsförbundets arbete kring sexuella 

trakasserier och övergrepp. Detta kan man tolka som ett misslyckande från 

Riksidrottsförbundets sida gällande deras marknadsföring. Om en medvetenhet kring deras 

arbete saknas kan det innebära att få idrottsföreningar belyser frågan och inte upptar ett arbete 

kring sexuella trakasserier och övergrepp. Detta så länge ingen händelse har uppdagats i deras 

förening. Riksidrottsförbundet har ett viktigt ansvar för Sveriges idrottsföreningar och bör 
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därmed aktivt arbeta med att informera och hjälpa dem. Det är dock av vikt att poängtera att 

den enskilde föreningen har ett eget ansvar. Föreningen ska, som tidigare nämnt, arbeta för en 

trygg, positiv och utvecklande miljö för dess aktiva och bör därmed ta det ansvar som 

förväntas av dem. Det är föreningens uppgift att ta reda på och ha kunskap kring problem som 

kan uppstå och hur dessa bör lösas på bästa sätt. Om Riksidrottsförbundet skulle lyckas med 

ambitionen att alla föreningar i Sverige aktivt arbetar med dessa frågor, skulle också 

medvetenheten innebära att tränare kan bli mer uppmärksamma på de aktiva. De skulle då i 

större utsträckning upptäcka om ett barn far illa. Det kan innebära att barn som utsätts för 

sexuella trakasserier eller övergrepp även inom andra områden än inom idrotten, som i 

hemmet, skolan eller bland kompisar fortare skulle upptäckas och kunna stoppas. Precis som 

att sexuella trakasserier och övergrepp kan ske överallt kan även förövaren vara vem som 

helst. Trots att denna studie avgränsats till relationen mellan tränare och aktiv är det viktigt att 

påpeka att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer mellan andra parter också. 

 

Om denna studies resultat, tillsammans med vidare forskning, visas vara representativt är det 

angeläget med ökade insatser. Detta för att få Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan 

kring sexuella trakasserier och övergrepp att fungera på riksnivå. Insatser som till exempel att 

Riksidrottsförbundet skulle ha högre ställning bland föreningar och att deras riktlinjer mer 

fungerar som ett lagrum eller regler. Det skulle innebära att alla medverkande är tvungna att 

implementera, diskutera och arbeta förbyggande i deras verksamhet. En annan insats skulle 

kunna vara att införa en idrottsombudsman. Denne skulle vara att jämföra med 

barnombudsmannen då denne har som uppgift att kontrollera att Riksidrottsförbundets 

riktlinjer efterlevs i idrottsföreningar samt hjälpa föreningar att implementera riktlinjerna. 

Idrottsombudsmannen skulle också kontinuerligt se över hur tillämpningen fungerar och 

föreslå förändring i riktlinjerna där sådana behövs för att detta ska fungera på bästa sätt. 

 

Föreliggande studie har vissa naturliga begränsningar i att endast ett fåtal föreningar har 

hunnit studerats samt att utrymmet för en bredare och mer djupgående undersökning varit 

begränsat. Få föreningar har kunnat kontaktas och intervjuas vilket innebär att få 

personers/föreningars synvinkel på ämnet har kunnat presenteras. Trots studiens 

begränsningar kan dessa resultat fylla ett tomrum i forskningen kring sexuella trakasserier och 

övergrepp inom idrottsföreningar, då få eller ingen sådan studie tidigare gjorts. Studien kan 

också ha resulterat i en ökad medvetenhet hos de fyra intervjuade föreningarna. Detta kan ha 

lett till påbörjad tankeverksamhet och arbetssätt kring frågorna hos de föreningar som inte 

redan hade startat denna process.  

8.3 Fortsatt forskning 
När det kommer till sexuella trakasserier och övergrepp som forskningsområde finns ett stort 

behov av fortsatt forskning både i Sverige och internationellt. Forskning kring det utsatta 

barnets upplevelser och dess tankar kring bristande arbetssätt skulle kanske innebära ett 

utvecklat förebyggande arbete och en säkrare policy och handlingsplan. Forskning saknas 

också kring hur man inom idrottsföreningar ska gå tillväga då en händelse har uppstått.  
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

1. Vilken/Vilka position/er har du inom föreningen? (Tränare, styrelsemedlem, förälder) 

2. Hur länge (år, månader) har du suttit i styrelsen/tränare inom föreningen?  

3. Har du varit tränare och/eller ordförande inom någon annan förening tidigare? 

4. Hur stor förening är ni? (Ideella, anställda och medlemmar) 

5. Är föreningen med i Sveriges Riksidrottsförbund? 

 

Tränare 

6. Är du utbildad tränare inom denna idrott? 

7. Vilken ålder är du tränare för? 

8. Hur ser könsfördelningen ut mellan aktiva deltagare 

- i föreningen? 

- i din träningsgrupp? 

9. Hur ser könsfördelningen ut mellan tränarna?  

- i föreningen? 

- i din träningsgrupp? 

10. Har du gått idrottsutbildningar som berör ämnet sexuella trakasserier och övergrepp? 

- vad innebar dessa utbildningar? 

11. Vet du om din förening har någon skriftlig policy kring sexuella trakasserier och 

övergrepp?  

- Har du själv tagit del av denna?  

- På vilket sätt? (i samband med föreningsmöte, internet) 

- Hur ofta? (En gång, regelbundet varje termin.., varje ny tränare) 

- Vad innefattar policyn? 

12. Hur arbetar ni praktiskt med policyn? 

- (Vid nej) Tror/tycker du att detta är något som borde införas? 

13. Vet du om din förening har någon skriftlig handlingsplan? (förebyggande & när det 

har uppdagats) 

- Har du själv tagit del av denna? 

- På vilket sätt? (i samband med föreningsmöte, internet) 

- Hur ofta? (En gång, regelbundet varje termin.., varje ny tränare) 

-Vad innefattar den? 

- (Vid nej) Tror/tycker du att detta är något som borde införas? 

14. Har ni inom föreningen diskuterat ämnet sexuella övergrepp och trakasserier? 

-Vad har ni då isåfall diskuterat? 

-Hur har ni diskuterat det? 

- (Vid nej) Vad beror det på? 

15. Har föreningen organiserats på något speciellt sätt för att sexuella övergrepp ska 

förebyggas? (Ex. lika många manliga som kvinnliga tränare, flera tränare vid 

träningstillfälle) (det som implementerats i verksamheten inte som bara finns i 

policy/handl.) 
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- (Vid nej). Finns det något du tänker ni skulle kunna göra? 

16. Har föreningen vidtagit några åtgärder för att sexuella övergrepp ska upptäckas så fort 

som möjligt? 

17. Kan du se att det skett någon förändring gällande synen på sexuella trakasserier och 

övergrepp inom “din” förening de senaste 5 åren? Hur i så fall? 

18. Kan du se att det skett någon förändring gällande synen på sexuella trakasserier och 

övergrepp i Sverige de senaste 5 åren? Hur i så fall? 

19. Har du haft kontakt med styrelsen (intervjupersonen) inför denna intervju? 

20. Är det något övrigt du skulle villa tillägga kring sexuella trakasserier och övergrepp?  

 

Styrelsemedlem 

21. Hur ser könsfördelningen ut mellan aktiva barn i föreningen? 

22. Hur ser könsfördelningen ut mellan tränare i föreningen? 

23. Har ni någon skriftligt policy kring sexuella trakasserier och övergrepp? 

- Skulle vi kunna få ta del av den? (Dokument/e-mail) 

- Hur jobbar ni praktiskt med policyn? 

- Hur länge har policyn funnits? 

- (Vid nej) Vad beror det på? 

24. Har ni någon skriftlig handlingsplan kring sexuella trakasserier eller övergrepp? 

(förebyggande & om det uppdagas inom föreningen) 

- Har det någon gång uppkommit en situation då ni följt denna handlingsplan? Hur 

fungerade detta? 

- Hur länge har den funnits? 

- (Vid nej) Vad beror det på?  

25. Har handlingsplanen/policyn förmedlats till de olika tränarna? 

- På vilket sätt? Hur ofta görs detta? (ex. nya tränare) 

26. Har ni inom styrelsen diskuterat ämnet sexuella övergrepp och trakasserier? 

- Inom föreningen? 

- Vad har ni då i så fall diskuterat? 

-Hur har ni diskuterat det? 

- (Vid nej) Varför har detta inte diskuterats? 

27. Har föreningen organiserats på något speciellt sätt för att förebygga sexuella 

övergrepp? (Ex. lika många manliga som kvinnliga tränare)  

- (Vid nej). Finns det något du tänker ni skulle kunna göra? 

28. Har föreningen vidtagit några åtgärder för att sexuella övergrepp ska upptäckas så fort 

som möjligt?  

- För hur länge sedan vidtogs dessa åtgärder?   

- (Vid nej). Finns det något du tänker ni skulle kunna göra?  

29. Kan du se att det skett någon förändring gällande synen på sexuella trakasserier och 

övergrepp inom “din” förening de senaste 5 åren? Hur i så fall? 

30. Kan du se att det skett någon förändring gällande synen på sexuella trakasserier och 

övergrepp i Sverige de senaste 5 åren? Hur i så fall? 

31. Är det något övrigt du skulle villa tillägga kring sexuella trakasserier och övergrepp? 
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Bilaga 2 
Tack för att Du valt att medverka i vår studie! 

 

Studien syftar till att åskådliggöra hur idrottsföreningar i Umeå kommun kan tänka och 

arbeta kring ämnet sexuella trakasserier och övergrepp. Detta görs med hjälp av litteratur och 

intervjuer med styrelsemedlemmar och tränare i olika idrottsföreningar i Umeå kommun. 

Sexuella trakasserier och övergrepp är ämnen som ofta hamnar i skymundan och som kan 

kännas obehagligt att tala om. Vår förhoppning med studien är att den ska medvetandegöra 

problemet och visa på hur man kan arbeta för att förebygga samt hjälpa de barn som blir 

utsatta. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du som medverkar har när som helst rätt att avbryta ditt 

deltagande utan att detta medför några konsekvenser. Alla uppgifter som samlas in kommer 

hanteras så konfidentiellt som möjligt, alltså på ett sätt så att obehöriga ej ska få tillgång till 

uppgifterna samt behandlas på ett sätt som garanterar anonymitet. Uppgifterna kommer enbart 

att användas för att besvara syftet med studien. 

 

Har du har frågor eller funderingar kring studien kan du kontakta oss på: 

 

Elvira Lindholm                  Ida Pettersson 

073-033 01 82                  070-208 94 91 

elvira.lindholm1991@gmail.com        ida.pettersson.90@gmail.com 

 

Om du har frågor och funderingar kring sexuella trakasserier och övergrepp: 

 

Riksidrottsförbundet 

08-699 60 00 

 

Västerbottens idrottsförbund 

010-476 5400 

 

Föräldratelefonen (en stödtelefon som fungerar som ett bollplank till föräldrar och andra 

vuxna) 

Har öppet tisdag-fredag 18-21 samt lördag-söndag 13-16 

Telefonnummer: 020-786 786 

Mail: foraldrar@rb.se 

 

Mer information finns att läsa på Riksidrottsförbundets hemsida: 

http://www.rf.se/RF-tycker/Sexuellaovergrepp/ 
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