
Påstående

Kvinnor och män har lika 

mycket att vinna på en 

jämställd idrott?

Påstående

Kvinnor och män kommer 

till tals på lika villkor i vår 

förening/på vår 

arbetsplats?

Fråga

Vad är skillnaden på en 

jämställd styrelse och en 

styrelse som arbetar 

med/för jämställdhet? 

Finns det någon skillnad? 

Fråga

Varför har oftast en 

manlig elitidrottare mer 

lön än en kvinnlig? 



Fråga

Hur ser ledarförsörjningen ut i 

din idrott/förening? Är det lika 

många kvinnor och män som 

är ledare? Om inte, varför tror 

du att det är så? Finns det 

vissa ledaruppdrag som oftare 

går till en kvinna respektive 

man?

Fråga

Är det skillnad på att 

träna/leda killar och 

tjejer?

Påstående

Killar fostras mer än tjejer 

till ledare?

Påstående

Män som avviker från den 

traditionella mansrollen inom 

idrotten ses med en skepsis av 

många? Exempel: Om man 

inte agerar enligt den outtalade 

”machonormen inom ishockey”, 

killar som håller på med det 

som ofta menas vara ”tjej-

idrotter”.



Fråga

Finns det ett språk eller 

jargong i träningsgruppen 

som ni behöver vara 

vaksam på? I så fall, hur 

kan ni i arbeta med det i 

gruppen?

Fråga

Vad gör du som ledare för 

att skapa ett bra klimat, 

normer och språk? 

Fråga

Finns det ord/uttryck som 

används som skällsord 

inom idrotten som riktas 

till tjejer eller killar i 

negativt syfte? Exempel: 

”jävla bög” , ”ni spelar 

som kärringar” 

Fråga

Hur ser gruppens 

spelregler ut? Hur ser ni 

till att dessa efterlevs?



Fråga

Vad behöver ni som 

ledare ha i åtanke för att 

leva upp till idrottens mål 

att ”få så många som 

möjligt att stanna så 

länge som möjligt”?

Fråga

Hur kan ni som ledare se 

till att möta och stimulera 

varje idrottare utifrån dess 

förutsättningar och 

behov?

Fråga
Vad kan ni göra för att alla ska 

känna sig sedda och som en 

del i gruppen och få alla att 

känna sig kompetenta och 

kunna utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar?

Fråga

Vad ställer det för krav 

och utmaningar på er 

som leder verksamheten?


