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KOMPETENSMÄRKE - RESPEKT INOM IDROTT

Välkommen till nätutbildningen som handlar om 

respekt inom idrott!
På samma linje - Respekt inom idrott är en online version av workshopen Respekt 

inom idrott, som projektet På samma linje har ordnat för studerande på idrottslinjer 

inom andra och tredje stadiet. Den är uppbyggd i två delar, som hör ihop med 

varandra och tillsammans utgör en helhet, som motsvarar Respekt inom idrott 

workshopen. För att kunna få detta kompetens märke måste båda delarna utföras. 

Kompetensmärket delas ut då båda delarna har godkänts av administratören.

Målsättning med detta kompetensmärke är att få mer kunskap om hur man kan öka 

respekten inom idrott genom att göra idrotten mer jämställd, jämlik och 

normmedveten. Kompetensmärket är avsett främst för dem som studerar till 

idrottsledare eller -instruktörer på andra eller tredje stadiet och för dem som redan 

arbetar som ledare eller instruktör inom en idrottsorganisation. Även andra aktiva 

inom idrottsorganisationer kan ha nytta av att ta del av detta. Lycka till!



INNEHÅLL

Del 1: Stereotyper, fördomar och könsnormer

Del 2: Åskådarens roll inom idrotten

Del 3: Sammanfattning



DEL 1: STEREOTYPER, FÖRDOMAR OCH KÖNSNORMER

Fördomar och stereotyper är begrepp som hör ihop. De påverkar vårt 

förhållningssätt till andra människor, hur vi bemöter andra människor och 

påverkar våra tankar om en annan persons möjlighet i olika sammanhang, t.ex. 

inom en verksamhet som idrott. 

Med stereotyp menas en generaliserande åsikt om en grupp eller en individ 

som hör till en viss folkgrupp. Det kan hända att man drar allmänna slutsatser 

utifrån några få exempel. Vare sig det gäller en positiv eller negativ stereotyp 

betraktas individen på ett ensidigt sätt. Det är skäl att komma ihåg att inte alla 

som skenbart hör till samma grupp är lika varandra. Alla finländare är ju inte 

blyga, trots att många kanske tror det.

Fördomar är en känsla gentemot en person baserad på deras anknytning till 

en grupp. Man tillämpar stereotypen på en specifik person.

Du bestämmer till exempel att du inte gillar en person baserat på en stereotyp 

du har. Det gör dig fördomsfull. 



UPPGIFT 1:

Hurdana fördomar och stereotyper har du? 

I vilka situationer visar de sig? 

Hur skulle du kunna försöka påverka dina fördomar? 

Har du blivit av med någon av dina fördomar? Hur lyckades det?
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DEL 1: STEREOTYPER, FÖRDOMAR OCH KÖNSNORMER

KÖNSNORMER

Könsnormer kan, beroende av situation, innebära en uppfattning om till exempel att personer av ett visst kön är 
bättre lämpade för vissa uppgifter och branscher. Könsnormer är också förväntningar på hur en person som 
antas eller tolkas tillhöra ett visst kön bör uppföra sig eller se ut. 

Video “hur sexistisk får man vara?”
👉 https://www.youtube.com/watch?v=z9kd0IEWk-8&list=PLFFpd8y4f9LREShcHXKf-2hpOZnWLJsMD&index=1

Idrotten är inte jämställd och det finns strukturer i den mansdominerade idrotten, som stöder män och exkluderar 
kvinnor. Det finns också skillnader mellan hur man värdesätter herr- och damidrott, samt manliga och kvinnliga 
idrottare.

UPPGIFT 2:
Debattera för eller emot de tre angivna påståenden. Är dessa påståenden enligt dig starka argument?

“Det är intressantare att se på män som idrottar”
“Männen är fysiskt starkare och därför bättre på att idrotta”
“Det är mer naturligt för pojkar att röra på sig, flickor sitter hellre stilla och tar det lugnt” 

https://www.youtube.com/watch?v=z9kd0IEWk-8&list=PLFFpd8y4f9LREShcHXKf-2hpOZnWLJsMD&index=10


1/3
Har upplevt 

mobbning och 
diskriminering inom 

sin idrottshobby

60%
av unga som tillhör 
en sexuell minoritet 
uppger att de blivit 

mobbade i sin 
idrottshobby

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018.

STATISTI
K

Fram till f
jorton års ålder deltar flickor och 

pojkar i stort sett samma mängd i 

organiserad idrott. Efter 14 år minskar 

antalet 
deltagare drastiskt, 

varav 

flickornas andel är högre än pojkarnas. 



21%
av tränarna på 

elitnivå i de 
olympiska 

grenförbunden är 
kvinnor

0-6%
av tränarna i 
bollsporter är 

kvinnor

Kvinnliga tränare är oftast

YNGRE
och har

KORTARE 
KARRIÄR

Suomen Valmentajat, Opetus ja kulttuuriministeriö, Vammaisurheilu VAU, SAVAL, 
Olympiakomitea, Ringetteliitto, Palloliitto, Jääkiekkoliitto, Pesäpalloliitto, Käsipalloliitto, 
Salibandyliitto, Koripalloliitto, Amerikkalaisen jalkapalloo liitto, Lentopalloliitto

I Finland får utbildade kvinnliga idrottsledare i snitt 11% 
mindre lön än männen
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fortfarande 
ojämställd

FÖREBILDER
av olika köns idrottare saknas



DEL 1: STEREOTYPER, FÖRDOMAR OCH KÖNSNORMER

MAKT OCH VÄRDERINGAR INOM IDROTT

UPPGIFT 3: ROLLINDELNING
Reflektera hur roller fördelas inom din idrottsförening 
och inom idrotten överlag. Hurudana personer är oftast 
ledare och hurudana personer kan ofta mest påverka 
verksamheten?
Ta hjälp av bilderna till höger och fundera över vilka 
roller de olika personerna har (endast på basen av 
utseendet). Använd dig av titlarna här under och 
fundera vem du spontant skulle koppla ihop bilden 
med.

Förbundsordförande
Sekreterare
Föreningsordförande
Lagkapten
Ansvarar över grillkorven på tävlingar
Fotbollspelaren
Tränare
Kaffeansvarig
Supporter
Domare 
Talkoarbetare 
Juniortränare



DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL INOM IDROTTEN

ÅSKÅDARENS ROLL PÅ IDROTTSFÄLTET
 
I denna del skall vi fundera kring vilken roll åskådaren har och vilket ansvar en 
åskådare bär när hen märker att någon blir utsatt för osakligt beteende. 

UPPGIFT 4: Begrepp
Vad är det första du kommer att tänka på när du hör orden

● Åskådare
● Förövare
● Offer

Reflektera kring orden och tänk på allt, i stort som smått som kan passa för 
varje ord. 

UPPGIFT 5: Simhallen
Titta på videon och besvara på följande frågor:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=EkFyfY3_Fyg&t=18s 
Vad skulle du göra?
Är det okej att inte ingripa?

https://www.youtube.com/watch?v=EkFyfY3_Fyg&t=18s


Känsla av ansvar

ÄR DU SOM ÅSKÅDARE NEUTRAL?

Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper 

är minimal. Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon 

annan gör något. Detta kan jämföras med en så kallad "kakbit". Ju fler på plats desto mindre 

ansvar känner du. 

Ingen åskådare vill vara den första som bryter isen och blandar sig i. Det är vanligt att man 

väntar på att någon annan ska ingripa. Åskådare som väl vågar bryta isen och ifrågasätter, 

hakar ofta andra åskådare på och hjälper till med att ingripa.

Sannolikheten att någon ingriperblir ännu lägre om offret är född utomlands eller är en ung 

kille. Om offret däremot är en hund agerar nästan alla.

En sak är säker: Att vara åskådare är inte samma sak som att vara neutral. Med din tystnad 

skickar du signaler till både offer och förövare. Åskådaren kan öka offrets känsla av utsatthet. 

Samtidigt kan förövaren tolka åskådarens passivitet som ett tyst medgivande.

DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL INOM IDROTTEN



DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL INOM 
IDROTTEN

Kom ihåg!

● Åskådareffekten: ju flera åskådare det finns på plats, desto mindre är 
chansen att någon ingriper

● Ingen åskådare vill vara den som bryter isen. Det är vanligt att man 
väntar på att någon annan ska ingripa

● Åskådare som vågar bryta isen och ingriper, lockar ofta andra 
åskådare med som hjälper till.

● Tillsammans har man mer makt - Använd den!

Källa: 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/askadaren/om-askadare
n

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/askadaren/om-askadaren
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/askadaren/om-askadaren


DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL INOM IDROTTEN

VÅLDSPYRAMIDEN

Varför är det viktigt att genast bryta osakligt beteende som sker omkring dig eller i en träningsgrupp? Våldspyramiden, på följande 

sida, är ett sätt att visualisera en möjlig eskalering av ett oönskat beteende. Det är viktigt att ingripa redan i tidigt skede och i små 

former av osakligt beteende för att trakasserier och våld skall bli en acceptabel del av gruppen 

Bildkälla: www.ekvalita.fi



Källa: Ålands idrott, https://www.alandsidrott.ax/sites/www.alandsidrott.ax/files/trygg_idrott_handlingsplan.pdf 

https://www.alandsidrott.ax/sites/www.alandsidrott.ax/files/trygg_idrott_handlingsplan.pdf


DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL 
INOM IDROTTEN

PRATA OM MOBBNING OCH TRAKASSERIER

Åskådare har en avgörande roll i om mobbningen fortsätter eller 

upphör. Därför är det även viktigt att prata om mobbning med hela 

laget. Helst innan ett enda fall av mobbning har förekommit. Enligt 

undersökningar upphör mobbningen i upp till 60 procent av fallen när 

en lagkamrat ingriper i mobbningen. Det är viktigt att ge barn och 

unga konkreta exempel på vad de kan göra. Berätta i samband med 

varje exempel vilken vuxen de kan berätta för om mobbning. 

Källa: 
https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2020/06/6.-anvisning-till-tran
are-for-att-forebygga-mobbning.pdf 

https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2020/06/6.-anvisning-till-tranare-for-att-forebygga-mobbning.pdf
https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2020/06/6.-anvisning-till-tranare-for-att-forebygga-mobbning.pdf


DEL 2: ÅSKÅDARENS ROLL INOM IDROTTEN

UPPGIFT 6: 

Titta på följande video och besvara på följande frågor:
👉https://www.youtube.com/watch?v=wpKjSQ2StSI 

- Vad händer i videon?
- Hur passar denna video under temat Respekt inom idrott?
- Ge exempel på andra situationer där respekt inom  idrott 

framkommer. Det kan t.ex. handla om en person, olika 
symboler på fältet som visar respekt, kampanjer etc. 

UPPGIFT 7: 

Titta på följande video och besvara på följande frågor:
👉https://www.youtube.com/watch?v=RFi9-1p1LWI 

- Vad händer i videon?
- Vem är offer, förövare och åskådare? 
- Vilken roll tar offret?

https://www.youtube.com/watch?v=wpKjSQ2StSI
https://www.youtube.com/watch?v=RFi9-1p1LWI


DEL 3: SAMMANFATTNING

Nu har det blivit dags för en sammanfattning av denna 
nätutbildning. Respekt inom idrott har bestått av två delar. 

I del 1 lärde du dig om stereotyper, fördomar och 
könsnormer och hur det påverkar vårt förhållningssätt till 
andra människor. Du fick även ta del av statistik och makten 
fördelas på idrottsfältet. 

I del 2 reflekterade du kring rollen som åskådare och om en 
åskådare är neutral i situationer där osakligt beteende sker.  
Samtidigt fick du fundera hur viktigt det är att ingripa i så 
tidigt skede som möjligt så att dåligt beteende inte 
normaliseras.  Du fick även bekanta dig med 
våldspyramiden. 



GRATTIS!

Du har nu genomfört nätutbildningen “Respekt inom 
idrott”. Vi önskar dig lycka till och hoppas att du 
sprider vidare temat respekt inom idrott.

Vill du använda respekt inom idrott -konceptet i din 
egen förening? Här hittar du mera material:

👉https://sammalinje.fi/material-3/ 

Använd gärna hashtagen #respektinomidrott på dina 
sociala medier. 

https://sammalinje.fi/material-3/

