HUR FÖRVERKLIGA
JÄMSTÄLLDHET OCH
LIKABEHANDLING
TÄVLINGAR?

FÖRE

NORMMEDVETENHET INOM
TÄVLINGSORGANISATIONEN
●

Sträva till att vara normmedveten redan i planeringsskedet

●

Fundera på hur ert evenemang lämnar positivt avtryck och hurudant minne
evenemanget lämnar efter sig

●

Hur märks föreningens värderingar vid arrangemangen?

●

Mångfald i tävlingsorganisationen. Se till att alla röster blir hörda.

●

Våga skaka om i könsmönstren
○

●

Locka med pojkar och ﬂickor till andra uppgifter än det som deras kön
förväntas göra

Utbilda funktionärer och talkopersonerna
○

Här skall föreningen alltid betona att värderingarna utgör grunden för varje
beslut. Varje talkoarbetare tar ansvar för ett respektfullt bemötande

UTRYMMEN
●

Planera ﬂer toaletter för kvinnor. Forskning visar att kvinnor behöver 2,3
gånger längre tid på sig vid toalettbesök

●

Ta även med möjlighet till könsneutrala toaletter, samt toaletter
anpassade för funktionsvarierade

●

Skapa omklädningsrum som är könsneutrala (ett sätt som visar att
föreningen bryr sig om inkluderingsperspektivet av hbtiq-personer)

●

Erbjud möjlighet till barnvakt

INFORMATION OM
TILLGÄNGLIGHET
●

Hur ser parkeringen ut? Informera om det ﬁnns könsneutrala
duschar, omklädningsrum och toaletter. Även tillgänglighet för
någon som sitter i rullstol

●

Informera det som kan tänkas vara viktigt för en deltagare. Tänk på
att lyfta fram de saker som kan vara viktiga för dem som inte tillhör
normen. Genom denna information visar ni också ni tänkt utanför
boxen i planeringsskedet

●

Förklara vad olika termer och förkortningar betyder. Om möjligt
kan man också skapa en ordlista på gren- eller tävlingsspeciﬁka ord
och uttryck. Det gör upplevelsen tryggare för dem som är nya inom
grenen

MARKNADSFÖRING
●

●

Tänk på
○

Vilka bilder visas

○

Språket. Undvik stereotypiskt språkval, såsom vackra/lugna
kvinnor och tuffa män

○

Kontaktuppgifter till någon som kan erbjuda information på ett
annat språk t.ex. engelska

Pressmeddelande
○

Se till att lyfta fram båda klasserna som huvudklasser. Ta med
citat från både kvinnor och män. Bifoga bilder på båda

JÄMSTÄLLDA
TÄVLINGSUPPLÄGG
Jämställda regler och klasser
●

Erbjud likvärdiga tävlingsupplägg i alla klasser

●

Bör man alltid följa förbundets riktlinjer eller är det möjligt att ha
samma discipliner oberoende kön?

UNDER

FRÅGA MIG -PERSON
●

Ha en person/personer på tillställningen med t.ex. en
“Fråga mig” - väst som går omkring på området och
ger information om evenemanget

●

Då ger man möjligheten för deltagare på tillställning att
få information var man än beﬁnner sig på arenan

●

Meddela om “Fråga mig” - personer på förhand i
direktiven

RESPEKT INOM
IDROTT
●

Signalera att ni som arrangör står för Respekt inom idrott

●

Använd er av det färdiga respekt materialet
https://sammalinje.ﬁ/material-3/
○

Lägg på anslagstavlan afﬁscher var står vad respekt innebär
och riktlinjerna för det

○

Läs upp i högtalaren respekt- hälsningen. Detta är ett sätt att
främja en trygg och trivsam tävlingsupplevelse och därmed
motverka osakligt beteende som trakasserier och oschyssta
kommentarer. Då vet också alla vad som gäller
(tävlare/spelare/publik/arrangörer). Detta är också ett sätt som
kan signalera om ett socialt ansvar som kan locka också ﬂera
sponsorer. Det vill säga många fördelar!

SPEAKER
●

Det auditiva är en stor del av ett evenemang och därmed har också
speakern / speakers en stor betydelse
○

Utbilda och ge på förhand riktlinjer hurdant språk som önskas
av speakern. Använd ett språk som är fritt från könsstereotyper
och är respektfullt

○

Fundera också på att vad skall betonas i barn och ungas
prestationer. Är det att barn kommer med ett stort leende i mål
eller att hur många sekunder barnet förlorar till föregående
tävlare?

JÄMSTÄLLD UPPSKATTNING
●

Idrotten har från tidernas början varit väldigt mansdominerad, vilket
också skapat en mansnorm inom idrotten. Detta är viktigt att vara
medveten om så att alla personer får samma ära och uppskattning

●

Det är också viktigt att tänka på synligheten. Om exempelvis en
herrmatch är klockan 18-19 medan en dammatch är klockan 21-22
ﬁnns det olika förutsättningar att locka till publik och
nyhetsbevakning

●

Också hur resultaten visas har stor betydelse. Prova på att lägga
resultat i annan ordning än att t.ex. alltid ha herrarnas resultat först
och sedan alla damernas

LIKVÄRDIGA PRIS
●

På prispallen belönar vi vinnarna och knyter ihop säcken Men vad ger vi till vinnarna som belöning? Här kan vi också
tänka på ett normmedvetet sätt

●

Ge respektive klasser samma prispengar. Ifall någon får
mindre signalerar vi att någon är avvikande och mindre värd.
Ge lika prispengar oberoende om det är mer eller mindre
deltagare i herrarnas respektive damernas klass

●

Ifall priset är i form av prylar, tänk på att inte upprätthålla
könsroller genom att ge damsidans vinnare symaskiner och
motorsågar till herrsidans vinnare

EFTER

UTVÄRDERING
●

Utvärdera vem som varit med och vem som saknats?
○

●

Be om feedback

Vilket arv blir kvar av eventet?
○

effekterna av tävlingen och vad kommer deltagarna
att minnas?

○

Har föreningen lyckats med att visa vem de är som
förening och vilka värderingar som styr
verksamheten?

KOMMUNIKATIONEN
EFTER TÄVLINGEN
●

Vem syns i kommunikationen efteråt?
○ Lyft fram olika personligheter och samt feedback
som kommit från deltagarna.
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