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STYRELSEN



KOMPETENSMÄRKE -STYRELSEN

Välkommen till nätutbildningen som handlar om styrelsearbete!

Målsättning med detta kompetensmärke är att få mer kunskap om vad en 

jämställd, jämlik och normmedveten styrelse innebär och verktyg för det 

konkreta styrelsearbetet. Kompetensmärket är avsett för personer som fungerar 

eller ämnar fungera i styrelser och beslutsfattande organ. Innehållet har valts 

speciellt med tanke på idrottssektorn, men fungerar väl även för de som är 

aktiva inom andra sektorer och organisationer. 

På samma linje - Styrelsen är uppbyggd i tre delar, som alla bygger på varandra 

och tillsammans utgör en helhet. För att kunna få detta kompetensmärke måste 

alla tre delar utföras. 

Alla delar innehåller olika material (t.ex. videoklipp och guider), som man bör ta 

del av samt uppgifter där man själv reflekterar över eller bearbetar något.

Kompetens märket delas ut då alla delarna har godkänts av administratören.

Lycka till!



INNEHÅLL

Del 1: 

Mötesrummet och styrelsearbetet
Kartläggning över den egna styrelsen
Konkreta tips 
Del 2: 

Kvinnlig kraft i idrott - mot en mer jämställd idrott
Varför krav på jämställda styrelser och könskvotering?
Kartläggning över könsfördelningen
Del 3:

Stadgar och styrdokument
Lagar och förordningar kring jämställdhet
Konkret åtgärdsplan för jämställdhetsarbetet



DEL 1: STYRELSEN

Mötesrummet och styrelsearbetet 

Du får börja med att bekanta dig med Folkhälsan material, Alla med -På riktigt! 

👉https://folkhalsan.fi/unga/professionella/jamstalldhet-i-skolan/alla-med-
pa-riktigt/?region=&location=folkhalsanhuset-wasa---eksalen%2Cnorrvalla
---klassrum 

UPPGIFT 1: 
Se på filmen Mötesrummet. Du hittar filmen på denna adress 
(scrolla ner tills du hittar): 

Svara därefter på följande frågor: 
● Vad fungerar bra från ett jämställdhetsperspektiv? 
● Vad fungerar mindre bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv? 
● Vad väcker filmen för tankar?
● Känner du igen situationer?

https://folkhalsan.fi/unga/professionella/jamstalldhet-i-skolan/alla-med-pa-riktigt/?region=&location=folkhalsanhuset-wasa---eksalen%2Cnorrvalla---klassrum
https://folkhalsan.fi/unga/professionella/jamstalldhet-i-skolan/alla-med-pa-riktigt/?region=&location=folkhalsanhuset-wasa---eksalen%2Cnorrvalla---klassrum
https://folkhalsan.fi/unga/professionella/jamstalldhet-i-skolan/alla-med-pa-riktigt/?region=&location=folkhalsanhuset-wasa---eksalen%2Cnorrvalla---klassrum


DEL 1: STYRELSEN

Kartläggning över den egna styrelsen

UPPGIFT 2: 
Gör en kartläggning över er styrelse i föreningen.

• Hur ser könsfördelningen ut? 
• Hur ser åldersfördelningen ut? 
• Hur syns mångfalden (t.ex. etnicitet, funktionsförmåga)?

Konkreta tips att ta med

UPPGIFT 3:
Läs Alla med - på riktigt! arbetsmaterial sidan 9-11. Fundera på 
tipsen som kommer fram på sidan 10-11.

• Välj minst tre av metoderna och tipsen som du konkret 
implementerar i ert styrelsearbete. Motivera varför just 
dessa skulle vara bra att arbeta med i just din styrelse. 

👉https://folkhalsan.fi/globalassets/barn/trygg-idrott/fysisk-
aktivitet-och-jamlikhet_rattad.pdf 

https://folkhalsan.fi/globalassets/barn/trygg-idrott/fysisk-aktivitet-och-jamlikhet_rattad.pdf
https://folkhalsan.fi/globalassets/barn/trygg-idrott/fysisk-aktivitet-och-jamlikhet_rattad.pdf
https://folkhalsan.fi/globalassets/barn/trygg-idrott/fysisk-aktivitet-och-jamlikhet_rattad.pdf


DEL 2: JÄMSTÄLLDHET

Kvinnlig kraft i idrott - mot en mer jämställd idrott

För att kunna göra ett jämställt beslutsfattande behöver man ha kännedom 

om hur man skapar jämlika förutsättningar för olika utövare inom idrotten. 

Därför har vi skapat guiden “Kvinnlig kraft i idrott - mot en mer jämställd 

idrott” för att öppna upp hur man kan förbättra kvinnors förutsättningar att 

delta på olika plan inom idrotten. 

👉https://issuu.com/foreningenluckan/docs/kvinnlig-kraft-i-idrott_2020_

_1_ 

UPPGIFT 4: 

Läs guiden och fundera vilka tips du konkret kan ta med dig i vardagen. 

Berätta vilka du valde (minst fem) och motivera varför du valde dem.

https://issuu.com/foreningenluckan/docs/kvinnlig-kraft-i-idrott_2020__1_
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/kvinnlig-kraft-i-idrott_2020__1_


DEL 2: JÄMSTÄLLDHET

Varför krav på jämställda styrelser och könskvotering?
UPPGIFT 5: 

Se Riksidrottsförbundets filmklipp “Varför krav på jämställda styrelser?”. Du 

hittar videon på denna adress (scrolla ner): 

👉https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/in

kluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/allas-lika-varde-ratti

gheter-mojligheter/jamstalld-idrott/ 

Lyft upp fördelar med att ha en jämställd styrelse och att använda sig av 

könskvotering.

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/allas-lika-varde-rattigheter-mojligheter/jamstalld-idrott/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/allas-lika-varde-rattigheter-mojligheter/jamstalld-idrott/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/utgangspunkter-for-inkludering/allas-lika-varde-rattigheter-mojligheter/jamstalld-idrott/


DEL 2: JÄMSTÄLLDHET

Kartläggning över könsfördelningen
UPPGIFT 6: 

Gör en kartläggning över könsfördelningen bland era 

föreningsanställda eller medlemmar. 

• Hur ser fördelningen ut inom olika verksamhetsområden?

• Hur ser fördelningen ut bland olika ledande poster (chefer, 
tränare, ansvarspersoner, ledare, etc.)

• Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån 
andel män/kvinnor, i er organisation?

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

• Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är 
det så?

• Vad kan ni göra för en mer jämställd fördelning?



DEL 3: STADGAR OCH STYRDOKUMENT

Att arbeta med jämställdhet är lagenligt. För att kunna arbeta 

vidare med jämställdhetsarbete i din omgivning handlar denna 

del om att göra upp planer med konkreta åtgärder som hjälper till 

med att förverkliga jämställdhetsarbetet.

Kartläggning över könsfördelningen
UPPGIFT 7: 

Läs igenom era föreningsstadgar och andra styrdokument. Hur 

kommer jämställdhet och likabehandling fram i dem? Analysera 

dokumenten med hjälp av följande frågor: 

• Nämns könskvotering? 
• Nämns det hur göra en jämställd valberedning?
• Tas jämställdhet i beaktande i rekryteringen?
• Tas jämställdhet i beaktande vid fördelning av resurser?



DEL 3: STADGAR OCH STYRDOKUMENT

Lagar och förordningar kring jämställdhet

UPPGIFT 8: 

Läs igenom “Finlands Svenska Idrotts jämställdhet- och 

likabehandlingsplan”. Vilka lagar förordar oss att arbeta 

jämställt oavsett bransch?

👉https://docs.google.com/document/d/18abIk9XgV_DH

bkqH9Sx9hMXpKc8L0nBaKRAFni_CT8w/edit 

https://docs.google.com/document/d/18abIk9XgV_DHbkqH9Sx9hMXpKc8L0nBaKRAFni_CT8w/edit
https://docs.google.com/document/d/18abIk9XgV_DHbkqH9Sx9hMXpKc8L0nBaKRAFni_CT8w/edit


DEL 3: STADGAR OCH STYRDOKUMENT

Konkret åtgärdsplan för jämställdhetsarbetet

UPPGIFT 9: 

Läs igenom “Jämställdhet och likabehandling i förening”. 

👉https://sammalinje.fi/foreningsmaterial/ 

Gör en åtgärdsplan för jämställdhet och likabehandling till er förening.

• Sätt upp ett slutresultat som ni vill uppnå 
• Fundera ut ett delmål som leder till slutresultatet
• Ange konkreta åtgärder och en tidtabell som leder er till resultatet
• Det är också bra att fundera på att ha ansvarspersoner samt 

uppföljning och utvärdering av processen

https://sammalinje.fi/foreningsmaterial/


GRATTIS!

Du har nu genomfört nätutbildningen 
“Styrelsen”. Vi önskar dig och din förening 
lycka till med att skapa en jämställd och 
inkluderande verksamhet. 


