
RESPEKT INOM IDROTT



SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Respekt inom idrott gynnar en trivsam och 
trygg idrottsatmosfär på alla nivåer och plan. 
En respektfull idrott skapar ett välbefinnande 
hos människor och stöder också idrottens 
hälsofrämjande syfte. 

Respekt inom idrotten gör idrotten attraktiv och 
livskraftig. Det är en del av idrottens hållbara 
utveckling. 

“Målet är att skapa en idrottsrörelse där alla 
kan nå sin fulla potential - en idrott för alla”



VÄRDERINGAR

Respekt inom idrott grundar sig på allas lika rätt 
att få vara med och bygger på värderingar som tar 
hänsyn till våra medspelare och motspelare.

För att kunna skapa en respektfull miljö behöver 
en förening eller organisation arbeta utifrån 
gemensamma och överenskomna värderingar. 
Värdegrunden synliggör vad föreningen står för 
och förstärker föreningens varumärke.

Starka och konkreta värderingar gynnar en god 
kultur i verksamheten. Det handlar om att det du 
säger och gör går i linje med det värdegrunden 
står för och kan på så vis även trygga relationen 
till medlemmarna.



VEM GÄLLER RESPEKT 
INOM IDROTT?

Respekt inom idrott betyder att ta ansvar för sitt eget 
beteende, men också att lära sig att respektera våra 
olikheter. 

Ansvar över sitt eget beteende gäller lika mycket dig 
som mig; ung som vuxen, idrottare, styrelser, 
vårdnadshavare, domare, publik och alla andra 
verksamma kring idrotten.

Vuxna fungerar som rollmodeller som barn och unga 
försöker efterlikna. Det betyder att det är minst lika 
viktigt att vuxna bemöter andra vuxna, domare, 
idrottare och andra barn med respekt. Som en god 
rollmodell kommer en vuxen i det långa loppet att 
inverka på kulturen ute på idrottsfältet.



Genom att acceptera att våra olikheter och lära 
oss att föra en god dialog trots oeniga åsikter, 
skapar vi en fin kultur som alltid värnar om den 
andra personens lika värdighet och respekt. 

Vi skall inte skrika på domare, ropa när någon 
gör fel eller tala illa om tränaren eller 
lagkompisen. 

Istället skall vi stödja de unga och uppmuntra 
till rörelse. Vi skall lära våra barn att också 
heja på motståndaren och skapa en god dialog 
när vi är av annan åsikt. 

VAD BETYDER DET 
KONKRET?



VAD INNEBÄR RESPEKT I MÖTET MED ANDRA?

Reflektera kring hur olika möten kan se ut:

Ledare möter en aktiv
Aktiva möter en domare
Publiken möter en domare
Styrelsekollegor möter varandra
Ledare möter föräldrar
Förälder möter en aktiv
Publiken möter de aktiva



EN RESPEKTFULL IDROTT 
ÄR OCKSÅ EN 
NORMMEDVETEN IDROTT

Normer är oskrivna regler som de flesta 
förhåller sig till och som fördelar makt mellan 
människor. Normer sätter ramar som 
inkluderar vissa men exkluderar och begränsar 
möjligheterna för andra.
En normmedveten idrott innebär att vi som 
verkar inom idrotten är medvetna om de 
normer som präglar oss och kan förhålla oss 
till dem. 
Du kan läsa mera om normmedveten idrott på 
Riksidrottsförbundets sida:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/gen
erell/organisation/inkluderande-idrott/utgangsp
unkter-for-inkludering/normmedveten-idrott/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/normmedveten-idrott/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/normmedveten-idrott/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/normmedveten-idrott/


NÄR OCH VAR GÄLLER 
RESPEKT INOM IDROTT?

Respekt inom idrott gäller på idrottens alla arenor. 
Det betyder träningsarenan, styrelserummet, 
omklädningsrummet, tävlingsarenan, åskådarplatsen, 
föreningslokalen, hemmet och sociala medier .

En person som är aktiv inom idrotten är en 
representant för idrottsrörelsen även utanför 
verksamheten. Respekt skall gälla i och utanför 
idrottsarenan. 



RESPEKT INOM IDROTT ÄR EN DEL AV 
IDROTTENS HÅLLBARA UTVECKLING

För att skapa en respektfull miljö är det viktigt att vi 
diskuterar om vad Respekt innebär med våra aktiva. 
Det är ett arbete som främjar tryggheten på de olika 
arenorna. 

På www.idrott.fi/idrott/respektinomidrott finns en 
stämpel att använda på föreningens hemsida och 
sociala medier, för att visa att er föreninge står för 
respekt inom idrott. Det är ett lätt sätt att utåt 
kommunicera föreningens värderingar och föra vidare 
budskapet om respekt inom idrott. 

http://www.idrott.fi/idrott/respektinomidrott


#RESPEKTINOMIDROTT


