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Checklista beslutfattande  

I Svensk Simidrott är alla välkomna, det är viktigt att alla känner sig välkomna, känner sig sedd och 
får ta del av gemenskapen. Alla ska känna att de har möjlighet att vara delaktiga och kunna vara 
med och påverka. Inom Svensk Simidrott ska alla ha samma möjligheter att delta, oavsett 
könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, sociala eller 
ekonomiska förutsättningar. Vi bär alla tillsammans ansvaret för att detta ska vara möjligt och på 
så vis skapa en inkluderande verksamhet. 

När beslut ska fattas är det extra viktigt att vara medveten om normer. I grupper så är det 
exempelvis lättare för de som är normativa att få gehör och ett större genomslag. I beslutsfattande 
rum och maktpositioner är det därför extra viktigt att tänka på att skapa grupper med mångfald 
och vara medveten om de normer och strukturer som finns i verksamheten för att på så sätt ta 
ansvar och bidra till en mer inkluderande verksamhet.  

Checklistan/lathunden är framtagen för att kvalitetssäkra vårt inkluderingsarbete i möten och 
beslutsfattande rum. Genom att ställa dessa frågor så medvetengör vi och säkerställer att alla våra 
beslut är väl grundade. Alla beslut kommer inte vara till fördel för alla, men med hjälp av att 
synliggöra de trösklar som kan uppstå kan vi också arbeta med att hantera dem.  

Behöver ni hjälp eller önskar tips på hur ni kan arbeta mer inkluderande och vill att fler ska kunna ta del av 
verksamheten, kontakta ert distrikts utvecklingskonsulent. Kontaktuppgifter hittar ni på www.svensksimidrott.se 

 

Följande frågor bör gås igenom som en checklista vid varje punkt på dagordningen:  

• Vilka får mest talutrymme i frågan? 
• Vilka aktiviteter får utrymme på mötena? 
• Vilka grupper, aktiviteter eller personer gynnas av de förslag som läggs och de beslut som 

fattas? 
• Vilka grupper, aktiviteter eller personer missgynnas av de förslag som läggs och de beslut 

som fattas? 



  
 

 

Checklista att ha med sig inför varje beslut som fattas.  

Beslutande om: ______________________________________________________________ 

 

Vem gynnas av beslutet? ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vem exkluderas av beslutet? _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vilka trösklar/svårigheter kan uppkomma för de som missgynnas av beslutet? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vilka konsekvenser kan det få? ___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Beslutet är viktigt för att ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

  


