
Utvecklingsarbete



Bakgrund

Projektet På samma linje

• Målsättning
• Öka kompetensen ungdomsledare inom jämställdhet, 

normmedvetenhet och likabehandling

• Målgrupp
• föreningsaktiva, idrottsledare, tränare, instruktörer 

och ungdomsledare 
• Idrottare, speciellt unga kvinnliga idrottare och unga 

kvinnor med migrationserfarenhet

• Syfte
• Aktivt motverka diskriminering och mobbning på 

idrotts- och ungdomsfältet och förstärka ett 
inkluderande och respektfullt förhållningssätt mot 
varandra.

• Metod
• Olika utbildningspaket och arbetsmetoder som riktas till 

vuxna inom idrotts- och ungdomsverksamhet. 
Dessutom planeras stödaktiviteter, som 
kamratstödsgrupper.



Utvecklingsarbete

• Enkät om jämställdhet, 
likabehandling och 
normmedvetenhet
• Kartläggning av behov och 

kompetens på fältet
• Uppbyggd med hjälp av 

Riksidrottsförbundets material av 
inkluderande idrott

• Delad Finlands Svenska Idrotts 
och dess medlemsförbund, 
Folkhälsan Trygg Idrott, Luckan
och i projektets olika kanaler 

• 15 frågor
• Svarstid 27.2-17.3.2019



Exempel på frågor
• Vad är din roll inom din 

idrottsförening? Välj ett eller flera 
av följande alternativ.

• Tas frågor kring inkludering, 
normmedvetenhet, jämställdhet 
och likabehandling upp i din 
förenings verksamhet?

• Hur många gånger har det 
arbetats med dessa frågor inom de 
tre senaste åren?

• Hur har ni arbetat med dessa 
frågor?

• Med vilken målgrupp har ni arbetat 
kring dessa frågor? Välj ett eller 
flera av följande alternativ.

• Har ni samarbetat med någon 
organisation kring dessa frågor ? 
Vad tror du det beror på?

• Finns det någon aktör som ni 
kunde tänka er att samarbeta med 
inom inkludering, 
normmedvetenhet, jämställdhet 
och likabehandling?

• Vilka normer upplever du råder i er 
idrott?(En norm är något som 
upplevs ”normalt” för era olika 
sammanhang. Det kan vara allt 
från klädkoder, språk, jargonger till 
kön, ålder, etnicitet och vem som 
representerar vad och hur resurser 
fördelas.)



Situation och fortsättning
• 16 svar

• Betydligt färre än väntat 
• För många öppna frågor ?
• Respons: Svårt att reflektera

• Vi går med det vi har

• Kunde en morot ha hjälpt ?

• Analysera vidare svaren
• Göra en stomme för 

utbildningarna

Några citat:

Jag har upplevt att när jag 
kommenterat om sexistiska skämt 
har jag blivit bortskrattad och inger 
"dålig stämning". 

”Det är viktigt att de här frågorna lyfts 
upp i samband med förbundenas
tränarutbildningar och utbildningar 
för förtroendevalda för att nå så 
många som möjligt.”
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