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SVENSKA KARATEFÖRBUNDETS  

UPPFÖRANDEKOD 

Syftet med Svenska Karateförbundets uppförandekod 

Svenska Karateförbundets (”Förbundet”) uppförandekod ger vägledning för Förbundets medlemmar 

om den värdegrund som Förbundet antagit som en del av Riksidrottsförbundet.  

Denna uppförandekod beskriver Riksidrottsförbundets värdegrund och ger övergripande vägledning 

om hur Förbundet och våra medlemmar bör agera när vi uppträder som representanter för Förbundet. 

Att Förbundets uppförandekod efterlevs är av avgörande betydelse för Förbundet. Tillsammans har vi 

gemensamt ansvar för svensk karate samt för att vårda individuella klubbars varumärke, anseende och 

genom att föregå med gott exempel och vara ett föredöme genom hur vi beter oss och agerar både på 

och utanför mattan.  

Vilka omfattas uppförandekoden? 

Uppförandekoden omfattar och gäller för samtliga personer som på ett eller annat sätt representerar 

Förbundet.  

Värdegrund 

Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån 

som utgörs av fyra grundläggande principer: 

Glädje och gemenskap – Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och 

utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 

Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 

verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Allas rätt att vara med – Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 

sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 

sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet. 

Rent spel – Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla 

sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en 

osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

Respektfullt bemötande  

Som representant för Förbundet ska vi behandla alla med värdighet och med respekt. Vi bemöter varje 

motståndare, ledare, anställd, funktionär, domare, privatperson, officiell representant, representant för 

media och alla andra med respekt för dennes person och rättigheter. 
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Klädkod i landslagssammanhang 

De kläder och den utrustning som landslagsmedlem ska bära/använda inför och under ett 

landslagsuppdrag ska bäras hela och rena i alla sammanhang oavsett om det är träning, tävling, fritid, 

prisceremonier eller presskonferenser.  

Kläderna används även vid resa till och från de olika arrangemangen. Vid träning under 

landslagsaktivitet gäller samma regler dvs. att landslagskläder ska användas. 

Atleter och ledare ska under landslagsuppdrag alltid bära landslagskläder och landslagsutrustning så 

att Förbundets sponsorers logotyper är väl synliga. 

Landslagets profilkläder ska inte kombineras med eventuellt egna sponsorers logotyper. Däremot får 

atleters egna sponsorer beredas plats jämte Förbundets sponsorer på tävlingsutrustning (dvs. gi och 

skydd) förutsatt att de egna sponsorerna är godkända av Förbundet. Placering ska ske på av Förbundet, 

vid var tillfälle, godkänd angiven plats. 

Landslagsledningen ansvarar för att inför varje aktuell aktivitet precisera vilken utrustning som ska 

bäras av atleterna. Detta ska kommuniceras till de berörda atleterna i god tid före den planerade 

aktiviteten.  

Överträdelser 

Överträdelser mot denna uppförandekod som är av sådan natur att den kan anses skada karatens goda 

rykte eller allmänhetens förtroende för Förbundet, kan leda till avstängning från tävling eller 

deltagande i Förbundets verksamhet under en viss tid, upp till två år. 

Ändringar: 

Denna uppförandekod kan komma att revideras och ändras. Vid var tid gällande version av denna 

uppförandekod finns tillgänglig under swekarate.se.  

 


