
För en  
jämställd idrott



Innehåll
 Styrelsen  
 Ledare
 Aktiva från 7 år
 Aktiva från 12 år
 Föräldrar
 Motståndsbank

Detta är en sammanställning av olika verktyg som hjälper 
er idrottsförening att nå målen för en jämställd idrott, som 
beskrivs i idrottens gemensamma strategi - strategi 2025. 
Häftet är indelat i fyra kategorier och tre olika steg. 

Kategorierna är styrelse, ledare, aktiva och föräldrar.  
Arbetsmaterial och verktyg hittar ni i länken under rubri-
ken för varje steg. Börja på steg ett och arbeta er vidare 
därifrån.
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Kartlägg hur det ser ut i er förening. Utifrån kartläggningen prioriteras två till tre  
områden att jobba vidare med för att utveckla en jämställd verksamhet. 

Fifty/Fifty är en online-utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet 
inom idrotten. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om 
varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen 
och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening 
kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små föränd-
ringar, som i förlängningen har stor betydelse. 

Det här verktyget kan idrottsföreningen använda sig av för att genomföra en jämställd-
hetsanalys av sin verksamhet. Med jämställdhetsanalysen kan föreningen göra en  
bedömning av de nuvarande förutsättningarna för jämställdhet avseende åtta aspekter 
av verksamheten, såsom föreningens styrdokument, representation och resurser,  
nuvarande jämställdhetsarbete, fysisk miljö, social miljö, tränare/ledare, medlemmar/
aktiva och idrottsträningen. Utifrån jämställdhetsanalysen och prioriteringarna kan 
föreningen sedan formulera relevanta mål och en handlingsplan för ”En jämställd idrott är 
en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska finnas 
med på alla nivåer, i alla beslut och i all verksamhet.”

1

2

3

Styrelsen
 Kom igång – utveckla föreningen genom jämställdhet

 Fifty/Fifty

 Ett analysverktyg om jämställdhet 

 Ca 1 timme         Arbetsmaterial 

 Ca 45 min/lektion                 Arbetsmaterial

 Ca  2 timmar/lektion           Arbetsmaterial  

1 tillfälle 

Upp till 6 tillfällen 

2-3 tillfällen 

Fortsätta samtalen? 
     Stöd för att prata om jämställdhet  

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/dokument/allas-ratt-att-vara-med/kom-igang--utveckla-foreningen-genom-jamstalldhet.pdf
https://www.fifty-fifty.nu/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/test/jamstalldhetsanalys.pdf
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/samtalsunderlag/sisu_samtalsunderlag_jamstalldhet_korr02.pdf
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Börja med att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans.  
Tänk på ledarskapet i idrottens alla olika arenor – på träning och tävling, i styrelsen, 
omklädningsrummet och i sociala medier.

1

Ledare
 Bli en medveten ledare

            Ca 45 minuter         Arbetsmaterial1 tillfälle 

Diskutera
• Vilka normer, begränsningar och privilegier råder i föreningen?
• Hur ska en ledare kommunicera för att alla ska känna sig välkomna och trivas?
• Vad kännetecknar de ledare du själv gillade som yngre?
• Berätta om en ledare som du tycker är en bra förebild. Varför är hen så bra?
• Vad ska vi själva tänka på för att vara bra förebilder för föreningens barn och unga?
• Hur kan du som ledare bidra till en jämställd, jämlik och inkluderande miljö i föreningen?

Här idrottar vi 
jämställt.
Tänk på:

Tillsammans skapar vi en miljö där alla kan vara sig själva  

och utvecklas – var med och bidra till det!

• Ambition har inte att göra med kön – uppmuntra  
 alla lika mycket.

• Språket spelar roll – säg ifrån när du hör sexism  
 och kränkningar.

• Alla röster är lika viktiga – ge samtliga utrymme  
 att komma till tals, oavsett kön.

• Att vara tränare eller domare handlar om  
 kunskap och ledarskap, inte om kön.

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/bli-en-medveten-ledare/
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Syftet med övningen är att bli medveten om att kommunikation är så mycket mer än bara 
ord, bilder och uttryck. Faktum är att alla beslut som tas och allt vi gör sänder ut signaler 
om vilka värderingar och normer som gäller i föreningen. Börja med att fundera på frågorna 
var för sig för att därefter diskutera tillsammans.

      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial

 

Frågor att fundera på
• Könsfördelningen i styrelsen, bland ledarna och de aktiva
• Hur resurser fördelas mellan föreningens aktiva – tjejer/killar, damer/herrar
• Tilldelning av träningstider och träningsarenor för tjejer/killar, damer/herrar
• Funkar lokaler, till exempel omklädningsrum och duschar,  

för alla medlemmars olika behov?
• Passar klubbdräkt och profilkläder både kvinnor och män?
• I vilken ordning presenteras resultat för tjejer/killar, damer/herrar  

vid en prisutdelning?
• I vilken ordning avgörs viktiga matcher, till exempel finaler för tjejer/killar,  

damer/ herrar?

Diskutera
• Hur jämställd är vår förening?
• Hur jämlik är vår förening?
• Hur speglas samhällets mångfald i vår förening?
• Hur ska vi agera för att uppnå målen om jämställdhet, jämlikhet och mångfald?

2 Allt vi gör kommunicerar och Schyst miljö i omklädningsrummet - A

 1 tillfälle

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/allt-vi-gor-kommunicerar/
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Ledare

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla 
känner sig trygga i omklädningsrummet. Samlas gärna i ett omklädningsrum. Börja med 
att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans. 

2 Schyst miljö i omklädingsrummet - övning A

      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial 1 tillfälle

Diskutera
• Hur upplever du miljön i omklädningsrummet med ditt lag/träningsgrupp?
• Vilka normer och vilken jargong råder? Kan alla känna sig bekväma och trygga?
• Är det något du skulle vilja förändra?
• Finns det något du själv tycker är svårt att hantera när det gäller omklädningsrummet?
• Finns det någon informell ledare i gruppen? Hur är din relation till denna person?
• Har du några konkreta tips till dina ledarkollegor?

Reflektion och dialog kan hjälpa er att utveckla och få en bättre förståelse för ert ledar-
skap. Här hittar ni förslag på frågor som kan vara bra att utgå ifrån och information om var 
ni kan vända er om ni behöver stöd i ert utvecklingsarbete. 

3 Stöd för att prata om jämställdhet

           1-2 timmar             Arbetsmaterial      1 tillfälle 

Diskutera 
• Vilka normer råder i er idrott idag?
• Hur ger dessa normer sig uttryck i olika sammanhang?
• Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män och  

kvinnor i er organisation?
• Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån  

andel män och kvinnor i er organisation?
• Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
• Vilka representerar er förening i olika sammanhang?
• Vilka representerar vilka frågor?
• Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning  

att förändra något?
• Hur kan ni arbeta med inkludering av transpersoner inom idrotten?
• Vad behöver er organisation jobba vidare med utifrån era samtal?
• Vad blir ert nästa steg?

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla 
känner sig trygga i omklädningsrummet. Samlas gärna i ett omklädningsrum. Börja med 
att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans. 

2 Schyst miljö i omklädingsrummet - övning A

      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial 1 tillfälle

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla 
känner sig trygga i omklädningsrummet. Samlas gärna i ett omklädningsrum. Börja med 
att fundera på frågorna var för sig för att därefter diskutera tillsammans. 

2 Schyst miljö i omklädingsrummet - övning A

      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial 1 tillfälle

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/samtalsunderlag/sisu_samtalsunderlag_jamstalldhet_korr02.pdf
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
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      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial      Ca 45 minuter                    Arbetsmaterial

Aktiva från 7 år

Aktiva från 12 år

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla 
känner sig trygga i omklädningsrummet. Samlas i omklädningsrummet och använd en del 
av träningstiden till den här övningen. Ta med ett stort blädderblock och tuschpennor för 
att notera allt som sägs och idéer som kommer fram. Du som ledare kan börja med att 
prata om hur viktigt det är för dig att alla känner sig trygga här i omklädningsrummet. 

Denna övning utgår från avsnittet som handlar om att skapa en schyst miljö där alla 
känner sig trygga i omklädningsrummet. Samlas i omklädningsrummet och använd en del 
av träningstiden till den här övningen. Ta med ett stort blädderblock och tuschpennor för 
att notera allt som sägs och idéer som kommer fram. Du som ledare kan börja med att 
prata om hur viktigt det är för dig att alla känner sig trygga här i omklädningsrummet. 

Gör tillsammans en slutlig lista med de regler som ska gälla. Den ska vara så enkel och 
kort att den går att minnas utantill. Gör övningen en gång i början av varje ny termin. 
Listan presenteras även på möten med vårdnadshavare.

Gör tillsammans en slutlig lista med de regler som ska gälla. Den ska vara så enkel och 
kort att den går att minnas utantill. Gör övningen en gång i början av varje ny termin. 
Listan presenteras även på möten med vårdnadshavare.

1

1

 Schyst miljö i omklädingsrummet - övning B

 Schyst miljö i omklädingsrummet - övning B

   Ca 20-30 minuter               Arbetsmaterial

       Ca 45 minuter                  Arbetsmaterial

 1 tillfälle

 1 tillfälle

Diskutera med dessa frågor som grund
• Hur tycker du att vi ska vara mot varandra i omklädningsrummet så att alla ska  

känna sig trygga?
• Vilka regler tycker du ska gälla?

Diskutera med dessa frågor som grund
• Hur tycker du att stämningen ska vara här  i omklädningsrummet så att alla ska  

känna sig trygga?
• Vilka regler tycker du ska gälla?

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/schyst-miljo-i-omkladningsrummet-a/
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• Hur arbetar ni idag för att stärka varandra genom sättet ni pratar och  
bekräftar varandra?

• Används ord eller skämt som kan anses stötande utanför och i omklädningsrummet?
• Finns det andra normer eller ”sociala koder” som tar sig uttryck i omklädningsrummet  

som kan upplevas exkluderande? I så fall, vilka? 
• Hur kan ni arbeta för att förändra dessa så att alla känner sig inkluderade?
• Hur ser ni till att tränare och ledare är närvarande och markerar om något  

kränkande sägs eller görs?
• Vad kan ni förändra eller utveckla för att skapa en mer välkomnande och trygg miljö i  

omklädningsrummet?
• Hur kan ni arbeta konkret med att hålla dessa frågor och samtal levande i gruppen?
• Vad blir ert nästa steg?

Syftet med övningen är att uppmärksamma vilka ord och uttryck som kan upplevas som 
kränkande – men som tyvärr ändå är vanliga inom idrotten. Jobba tillsammans i gruppen. 
Lista så många värdeladdade ord och uttryck ni kan komma på som hörs i omklädnings-
rum, på träningar och tävlingar och sociala medier.

2 Lite får man väl tåla, eller?
 Ca 45 minuter                        Arbetsmaterial 1 tillfälle

Diskutera
• Prata om varje ord och uttryck för sig.

• Lista ord och uttryck som ni inte tycker rimmar med de värderingar som föreningen  
och idrotten står för.

Detta samtalsunderlag är ett stöd för dig och din förening när ni ska prata om och  
arbeta med klimatet i omklädningsrummet.

3 Klimatet i omklädningsrummet

        2 x 30 minuter            Arbetsmaterial      1 tillfälle 

Aktiva från 12 år 

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/lite-far-man-val-tala-eller/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/samtalsunderlag/sisu_samtalsunderlag_omkladningsrummet_korr02.pdf
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 Ca 45 minuter                        Arbetsmaterial

Föräldrar

I samband med en träning eller tävling, samtala med varandra i föräldragruppen.  
Antingen med tränaren som samtalsledare, eller själva i gruppen. 

Idrottsrörelsen har ett mål att andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive 
idrott uppgår till minst 40 procent. 

Alla, oavsett kön, ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förut-
sättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och 
ekonomiska resurser. 

1

2

3

Samtalsklimat

Jämställt ledarskap

Likvärdiga förutsättningar? 

   Ca 15 minuter              

   Ca 15 minuter              

   Ca 15 minuter              

 1 tillfälle

 1 tillfälle

 1 tillfälle

• Jobba tillsammans i gruppen. Syftet med övningen är att uppmärksamma vilka ord  
och uttryck som kan upplevas som kränkande – men som tyvärr ändå är vanliga  
inom idrotten. Lista så många värdeladdade ord och uttryck ni kan komma på som  
hörs på träningar, tävlingar och i sociala medier bland föräldrar.

• Hur kan vi hjälpas åt att påminna varandra om att hålla ett gott samtalsklimat, för  
att skapa en bra idrottsmiljö för våra barn? 

• Hur ser det ut i er förening, i er styrelse och bland föreningsledare? 

• Vad kan föreningen och ni själva göra för att bidra till ett jämställt ledarskap?

• Hur ser förutsättningarna ut för detta i er förening? 

• Kan föreningen göra något för att förbättra förutsättningarna? 

http://schyst.se/schyst-idrott/ovningar-schyst-idrott/lite-far-man-val-tala-eller/
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Motståndsbank 
Nedan följer några exempel på uttryck för motstånd, och hur du kan bemöta det. 
”Jag orkar inte med det här med 
genus/jämställdhet…”

Hänvisa till professionalism, politiska mål, 
officiell verksamhet och att alla har en skyldig-
het att arbeta för att nå målen. Inom idrotten 
har vi mål till år 2025.

”Vi jobbar med jämställdhet i  
föreningen, var och en gör det den 
vill och är bra på.”

Men så bra! Om du vill fortsätta diskussionen: 
om det är väldigt traditionella roller (som 
begränsar) i föreningen t ex i kiosken eller i 
omklädningsrummet, är det så effektivt? Var 
tar frivilligheten vägen om det är hugget i sten 
vem som gör vad? Det finns mycket som är kul 
att göra och dessutom kan ju någon annan 
vara bra på det om den får chansen att prova.

”Sluta klaga på mig bara för att jag 
är man!”

Det handlar inte om att klaga på individer som 
råkar vara män. Det handlar om makt och 
förtryckande strukturer. Det är sällan en 
individs fel att det ser ut som det gör.

”Hatar du män? Vill du utrota män?” Jämställdhet handlar om män och kvinnor. 
Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Både män 
och kvinnor tjänar på jämställdhet utifrån 
hälsa, effektivitet, ekonomi och så vidare. Att 
arbeta för jämställdhet handlar om att arbeta 
för mäns rättigheter såväl som för kvinnors 
rättigheter. En jämn balans helt enkelt.

”Kvinnor är mer vårdande och tyck-
er mer om barn. Killar har andra 
intressen. Pojkar är som pojkar är 
och tvärtom.”

…det kanske är så att vi genom historiens 
gång har förväntat oss det och genom tradi-
tion har det blivit så. Men tiderna förändras 
och vi med dem. Kraven och möjligheterna för 
både män och kvinnor ser annorlunda ut idag. 
Hur menar du, kan du ge något exempel?

”Jag är så trött på orden HEN,  
antingen är det väl killar eller tjejer!”

Syftet är inte att skapa könsneutrala varelser, 
men vi vill att man ska få vara den individ man 
är oavsett vilken könsidentitet man har eller 
vilken sexuell identitet man har. 

Hämtad från ”Genussmart Såklart”, Kalmar kommun (något omskriven) 
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Ordlista som 
gör debatten 
begriplig...
NORMER Outtalade regler som anses självklara 
av majoriteten inom en grupp. Det som avviker 
från normen ifrågasätts oftare än normen själv. 

JÄMSTÄLLDHET Innebär att kvinnor och män har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i 
livet. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och 
betyder att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Jämställd-
het handlar endast om förhållanden som rör 
kvinnor och män.

JÄMLIKHET Alla människor har lika värde och 
samma rättigheter oavsett kön, könsöverskridan-
de identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning och ålder.

MÅNGFALD Det handlar om att skapa föreningar 
och verksamheter med öppenhet och ett tillåtan-
de klimat. Varje persons individuella förutsätt-
ningar och kompetens tas tillvara – det är bra att 
vi är olika.

GENUS Med genus menas det sociala och kultu-
rella könet – de uppfattningar och föreställningar 
som finns i vårt samhälle om vad som är kvinnligt 
och manligt. Genus konstrueras hela tiden och 
skapas utifrån våra värderingar, attityder och 
erfarenheter. Dessa föreställningar ändrar sig 
över tid och är beroende på var vi befinner oss. 

KÖN Kön är i dagligt tal framförallt ett sätt att 
kategorisera människor. Kön delar ofta in 
människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön 
har flera olika delar som könsidentitet, könsut-
tryck, biologiskt kön och juridiskt kön. En person 
kan ha ett biologiskt kön, till exempel man, men 
inte identifiera sig eller uttrycka sig som en man. 
Könskategorierna man och kvinna används bland 
annat för att dela upp statistik och kunna jämföra 
likheter och skillnader i människors livsvillkor.

GENUSPERSPEKTIV Innebär exempelvis att med 
hjälp av könsuppdelad statistik beskriva vilka 
konsekvenser, beslut och handlingar får för 
kvinnor respektive män.

NORMKRITISKT PERSPEKTIV Innebär att ifråga-
sätta själva normen (och inte det som avviker) 
och de maktstrukturer som den omges av. Att 
synliggöra normen och aktivt jobba för en föränd-
ring skapar en mer inkluderande miljö.

NORMMEDVETEN IDROTT En normmedveten 
idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är 
medvetna om de normer som präglar oss och kan 
förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter 
upp och synliggör rådande privilegier och be-
gränsningar

GENERALISERA Innebär att vi drar slutsatser 
som påverkas av normer, fördomar och myter 
samt vad vi tror/tycker om just denna grupp 
människor. Vi tar oss också friheten att utifrån 
enstaka fall dra slutsatser om en hel grupp 
människor. 

HBTQ Ett samlingsbegrepp för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter. 

HEN Hen är inte något nytt svenskt ord. Redan 
1966 föreslogs det som ett könsneutralt prono-
men inspirerat av finskans hän som betyder både 
hon och han. Under 2000-talet började det 
användas av fler och sedan 2015 finns det med i 
Svenska Akademiens ordlista över svenska 
språket (SAOL). Hen används främst på två sätt 
– som alternativ till hon, han, vederbörande eller 
den när könstillhörigheten är okänd eller oviktig, 
samt för att omtala personer som inte vill katego-
riseras som varken man eller kvinna. Eftersom 
idrotten i många sammanhang är könsuppdelad 
kan en ökad användning av hen bidra till att fler 
känner sig inkluderade.
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