
DISKUTERA 
JÄMSTÄLLDHET!
En kortlek för att öka diskussion 

om jämställd idrott 
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DISKUTERA 
JÄMSTÄLLDHET!

Denna kortlek är riktad till 
idrottsstyrelsen och fungerar som 
ett verktyg då man vill diskutera 

jämställdhet inom idrotten. 
Kortleken beskriver fördelar med 

jämställdhet och hur man kan 
främja det i föreningen



HUR ANVÄNDA 
KORTLEKEN? 

Kortleken är strukturerad så att den 
kan användas som verktyg för att 
både främja jämställdheten inom 

styrelsen och bland tränare.

Kortleken tar upp statistik över 
läget i Finland och synvinklar 

styrelsen borde ta i beaktande.
Ordningen i kortleken är följande: 

VARFÖR JÄMSTÄLLDHET?

SÅ SER DET UT

TÄNK PÅ

GÖR SÅ 

Mer information, övningar och nätutbildningar 
om temat finns på www.sammalinje.fi
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https://sammalinje.fi/
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FÖRDELAR MED 
EN JÄMSTÄLLD 

STYRELSE

Bredare kompetensbas
• Mångsidig erfarenhet
• Ökad förståelse för människor 

Bättre beslut 
• Bredare perspektiv
• Bättre idéer och lösningar

VARFÖR JÄMSTÄLLDHET?
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FÖRDELAR MED 
JÄMSTÄLLT 

TRÄNARSKAP

En mångfald av tränare ger en 
mångfald av idrottare
•  Alla behöver förebilder oberoende kropps-
    form, hudfärg, kön, sexualitet, ålder etc.

•  Inspirerar fler kvinnor att bli tränare

•  Ökar mängden deltagare och tränare
    i idrotten

Olika kunskaper, tankar 
och lösningar
•  Mångsidigt tränarskap möjliggör 
    mångsidig träning

•  Ökad förståelse för olika behov

VARFÖR JÄMSTÄLLDHET?
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Källa: Idrott och jämställdhet 2017

KÖNSFÖRDELNING 
INOM STYRELSER

HUR SER DET UT I ER STYRELSE? 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160697/OKM_18_2018.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


HUR SER DET UT I ER STYRELSE? 
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Källa: Valmentaminen ammattina 
Suomessa 2016

KÖNSFÖRDELNING 
BLAND TRÄNARE

SÅ SER DET UT
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https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/2017_pus_valmentami_sel15_30962.pdf


Vill ni ta reda på mera om könsneutralt 
språk? Gör övningen text- och bildanalys 

på www.sammalinje.fi
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JÄMSTÄLLDHETEN 
SKALL SYNAS I HELA 

VERKSAMHETEN

•  Har ni en jämställdhetsplan?

•  Har kvinnor likvärdiga tränings- 
    och tävlingstider

•  Används ett könsneutralt språk?

•  Beaktas alla lika i rekryterings-
    processen? 

•  Har ni en utnämnd person som 
    ansvarar för jämställdheten i 
    föreningen?

TÄNK PÅ 
Kolla modell för 
jämställdhetsplan 
på sammalinje.fi

https://sammalinje.fi/
https://sammalinje.fi/
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KVINNOR SKALL 
FINNAS MED PÅ 
ALLA NIVÅER

TÄNK PÅ 

•  Vad motiverar kvinnor att bli tränare 
    och ledare?

•  Hur marknadsförs tränarskapet i 
    er förening?

•  Uppmuntras kvinnor i er förening att  
    bli tränare och styrelsemedlemmar?

•  Tar föreningen vara på kvinnliga  
    idrottares kunskaper och 
    erfarenheter?



PLANERA
Granska nuläget

Könsfördelning i 
styrelse/förening/tränarskap

Visionera framtiden 
Hur vill ni att er förening ser 

ut om 5 år? Vilka förändringar 
vill ni uppnå? 

Lägg upp målsättningar
Tänk på delmål, som hjälper 

att uppnå målet

Skriv ut konkreta åtgärder 
Ha en tidtabell, ansvarsperson och 

uppföljning för varje åtgärd 

GÖR SÅ

KOLLA 3X3X3 VERKTYGET PÅ 
WWW.SAMMALINJE.FI
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https://sammalinje.fi/


REKRYTERA

GÖR SÅ

Gör rekryteringen attraktiv
•  Nå ut till möjligast många, också dem som 
    vanligen inte är med 

•  Lyft fram fördelar med arbetet och 
    arbetsgivaren/föreningen 

•  Välkomna mångsidig erfarenhet och 
    kompetens även i arbetsplatsannonser.  

Inspirera, motivera och engagera
•  Använd kvinnliga tränare/
    styrelsemedlemmar som förebilder

•  Stöd och uppmuntra kvinnor att söka 
    olika poster

•  Förstå vad som motiverar olika personer

Ha en tydlig och öppen process
•  Beskriv arbetsbilden tydligt

•  Definiera kriterierna så att de tar i   
    beaktande mångsidig kunskap
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UTVECKLA

GÖR SÅ

Möjligheter till personlig utveckling
•  Håll utvecklingssamtal och stöd den 
    personliga utvecklingen

•  Gör individuella utvecklingsplaner

Möjligheter till professionell 
utveckling
•   Ordna mångsidig utbildning

•  Möjliggör utbyte av erfarenheter och 
    kollegialt stöd 

Möjlighet att påverka
•  Upplevelse av samhörighet

•  Ökad motivation och arbetsvälmående
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UPPRÄTTHÅLL

GÖR SÅ

Dela erfarenheter
•  Reflektera i grupp med jämna mellanrum

•  Lär av varandra och bygg nätverk

Stöd
•  Bygg upp förutsättningar för mentorskap

•  Ge stöd vid olika livsskeden och 
    -förändringar

Lyft fram kvinnorna
•  Ge positiv respons och erkännande för 
    gott arbete

•  Gör kvinnor till ambassadörer
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En kortlek löser inga problem i sig, 
men allting som väcker diskussion 

är ett steg i rätt riktning.

Kortleken baserar sig på SCORE 
modellen och är utvecklad i 

samarbete med Arcadas idrotts-
instruktörer Jesse Sandström och 

Johannes Puranen som en del 
av deras examensarbete. 


