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KOMPETENSMÄRKE - INKLUDERANDE FÖRENING

Målsättningen för denna utbildningsmodul är att du ska få 
verktyg och tankar kring hur du kan arbeta för en mer 
inkluderande verksamhet inom föreningen. 

Då du slutfört denna modul kommer du ha insikt i 
betydelsen av att utveckla ett inkluderande 
förhållningssätt i verksamheten. Dessutom kommer du få 
konkreta tips och verktyg genom vårt material för att 
stärka det inkluderande förhållningssättet i verksamheten. 
Nu kör vi. Lycka till! 



INNEHÅLL

- Definition av inkludering
- Jämställdhetsquiz
- Privilegier

- Privilege walk
- Är alla på samma linje?

- Arbete för en mer inkluderande 
idrott



VAD ÄR INKLUDERING?

Inkludering innebär att alla ges samma möjlighet att 
delta på lika villkor utifrån sina egna förutsättningar. Det 
betyder att individer förändrar gruppens utformning 
genom sitt deltagande i gruppen. Inkludering tillåter 
individen att vara sig själv i ett nytt sammanhang och 
låter hen utveckla gruppen genom utbyte av 
erfarenheter.

Inkludering kan främjas genom en bredare 
mångfald t.ex. med hjälp av följande: 
● kommunikation 
● rekrytering
● förebilder och representation



VARFÖR BEHÖVS EN 
INKLUDERANDE FÖRENING?

● för att alla deltagare ska känna sig delaktiga och 
välkomna i verksamheten

● minskar risken för psykisk och fysisk ohälsa, 
mobbning, diskriminering och trakasserier

● ökar chansen för förstärkta vänskapsband, förbättrad 
gemenskap vilket ofta leder till bättre resultat (!) 



JÄMSTÄLLDHETSQUIZ

Dags att testa dina kunskaper. 
Är du ett proffs eller har du något nytt att lära 
dig? 

https://www.ehytpeli.fi/5f7d8bc7b6bc4 

https://www.ehytpeli.fi/5f7d8bc7b6bc4


PRIVILEGE WALK

https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNuGQ

https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNuGQ


ÄR ALLA PÅ SAMMA LINJE? 

Utgå ifrån dig själv. Ta ställning till påståendena och placera dig på 
skalan ett till tio, där ett är aldrig/inte alls överensstämmande och 
tio är alltid/helt överensstämmande. Reflektera över dina och 
andra människors privilegier. 

1. Jag får aldrig frågan “Varifrån kommer du?”
2. Jag har haft de ekonomiska resurserna som 

behövts för att satsa på min idrott.
3. Jag har en kropp som passar in i idrottens, och 

samhällets, ideal.
4. Jag kan visa kärlek öppet inför andra utan att 

någon reagerar på det.
5. Jag har aldrig utsatts för sexuella trakasserier.
6. Jag har en personbeteckning i det land jag bor i.
7. Jag har haft personer i min närhet som skjutsat 

mig till träningar och tävlingar.
8. Jag kan beställa föreningskläder enligt de 

förutbestämda storlekarna.
9. Jag känner en självklarhet i val av 

omklädningsrum, till exempel dam- eller 
herromklädningsrum.

10. Jag kan röra mig fritt på stan utan rädsla för våld.

Övningen hittas i sin helhet här: https://sammalinje.fi/ar-alla-pa-samma-linje/

https://sammalinje.fi/ar-alla-pa-samma-linje/


IDROTT INKLUDERAR

- Lek med tanken att du är ny i Finland och vill engagera 
dig i en idrottsförening. 

- Fundera på  5 utmaningar som kan finnas för dig att 
delta i en idrottsverksamhet. Vad kan gå fel? Vad 
behöver du få veta? Vilka lösningar kunde hjälpa? 

Se guide för mer inspiration när du svarar på frågorna

Guiden riktar sig till personer som är nya i Finland och är 
intresserad av motion och idrott tillsammans med andra. Den 
digitala versionen av guiden hittas här: Idrott inkluderar 

https://issuu.com/foreningenluckan/docs/idrott_inkluderar_2020_pa_samma_linje


INKLUDERANDE IDROTT

Guiden riktar sig till alla som är intresserade av 
konkreta verktyg för att stärka det inkluderande 
förhållningssättet i verksamheten. Guiden hittar 
du här: Inkluderande idrott 

- Välj 3 punkter från guiden ni kan jobba 
vidare med i ert arbete för en mer 
inkluderande verksamhet. Motivera ert val av 
punkter.

https://issuu.com/foreningenluckan/docs/inkludering_genom_idrott


GRATTIS!

Du har nu genomfört nätutbildningen 
“Inkluderande idrott”. Vi önskar dig lycka till 
mer att skapa inkluderande idrottsmiljöer!


