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“En trygg idrott är en bra idrott. Det tror jag de allra flesta 
skriver under på”, inleder BRIS generalsekreterare Magnus 
Jägerskog sin rapport från 2017 om sexuella övergrepp inom 
barnidrotten.

Jag håller med till hundra procent, och rätten till trygghet är ToFindOut ABs 
grundfundament. Men trots att Riksidrottsförbundet i början på 2020 införde ett krav på att 
alla idrott- och fritidsledare för barn skulle uppvisa ett registerutdrag före anställning visar 
Kalibers (Sveriges Radio) undersökning att många idrottsförbund av olika anledningar 
förbiser kravet, och tränare och domare kan börja jobba med barn utan att ha fått sin 
bakgrund kontrollerad. 

Det krävs inte mycket för att säkra barn och ungdomars träning. Kostnad, 
brist på personal eller rädsla för dålig stämning ska inte stå i vägen 

för ett barns rätt till trygg träning. Därför erbjuder ToFindOut 
kostnadsfria bakgrundskontroller till barnidrottsföreningar – 

tillsammans kan vi förhindra att fler barn råkar illa ut!

Vad kostar det barnen 
när ett idrottsförbund 
hoppar över en 
bakgrundskontroll?

Birgitta Edlund
CEO, ToFindOut



ToFindOut är ett företag specialiserat på bakgrundskontroller 
för företag och organisationer. Vår affärsidé är att leverera 
marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller, vilket 
vi gör vi genom att satsa på teknik och kompetens. Individens 
integritet är vår högsta prioritet. Därför är vi ytterst noga med 
att följa de lagar och regler som gäller, samt att ha ett etiskt 
förhållningssätt till våra uppdrag.

Vilka är ToFindOut?

Jag, Birgitta, är vd för ToFindOut och medgrundare av 
Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Mina kollegor och jag är 
övertygande om att ToFindOut har en viktig samhällsfunktion. 
Genom vårt pro bono-arbete kan vi bidra med vår kompetens 
och befintliga resurser till samhället. Pro bono-arbetet med 
kostnadsfria bakgrundskontroller till intresseföreningar inom 
barn- och ungdomsidrott är inte bara mitt hjärtebarn då jag 
själv har barn i skolåldern, utan alla vi på ToFindOut kan 
relatera till våra barn och vår egen barndom. Och en uppväxt 
fri från otrygga element borde vara en självklarhet. 

För att bidra till detta erbjuder vi på ToFindOut vår kompetens 
och resurser genom kostnadsfria bakgrundskontroller för 
barnidrottsföreningar. För att läsa mer om mig och ToFindOuts 
pro bono-arbete, besök vår blogg eller läs mer på min LinkedIn. 

Om Birgitta Edlund

På ToFindOut vill vi använda vår långa erfarenhet och spets-
kompetens inom bakgrundskontroller till att ge tillbaka till 
samhället vi verkar i. Vår vision, “Tillsammans skapar vi trygga 
arbetsplatser”, gäller även på andra ställen än just arbetet. Vi är 
övertygade om att vi kan bidra till att viktig pusselbit kan sättas 
på plats för alla föreningar som har insikt om vikten av detta 
moment, men som inte mäktar med att hålla rutinen. Vi förstår. 
Det är här vår hjälp kommer in. 

Vi arbetar pro bono med att erbjuda kostnadsfria och kvalitativa 
bakgrundskontroller till intresseorganisationer inom barnidrott 
och fritid.

Varför gör vi det här?

https://tofindout.se/sv/blogg/
https://www.linkedin.com/in/birgitta-edlund-64783611/


Kan jag som förälder beställa en kontroll på en av ledarna i dotterns 
gymnastikgrupp?
Nej, det behöver vara föreningen som beställer.

Jag som förälder tycker detta är superviktigt men hur och vad ska jag göra?
Kontakta föreningens eller förbundets styrelse och adressera frågan. Nöj dig inte med 
svaret att det finns riktlinjer. Be om att få se riktlinjerna och hur man hanterar detta inom 
föreningen. Be också styrelsen ta kontakt med oss.

Vad händer om ni hittar något ”fuffens”?
Innan ToFindOut startar ett samarbete upprättar vi tillsammans med styrelse och ansvariga 
en tydlig rutin hur detta ska hanteras och kommuniceras.

Vad är det ni kollar i er bakgrundskontroll? Ser på er hemsida att det finns många 
rapportpaket.
Vi gör en kontroll och tar fram de uppgifter som motsvarar det som finns det 
belastningsregisterutdrag som ledaren själv skulle ha inkommit med.

Vi har ledare under 18 år, gör ni bakgrundskontroller på dessa 
också?
ToFindOut har en 18-årsgräns.

ToFindOuts Pro bono-arbete

VANLIGA FRÅGOR & SVAR 



KONTAKTA OSS IDAG!
ToFindOut
Barnhusgatan 3, 
111 23 Stockholm

(+46) 8-611 10 20
info@tofindout.se


