
Sida 1/5 
 

           

 

INSTRUKTIONER FÖR UTBILDARE: MÅNGFALD I FRIVILLIGVERKSAMHET 

 
Mångfald i frivilligverksamhet är en två timmar lång utbildning om normer, interaktionssituationer, 
jämlikhet och tillgänglighet.  

Syftet med utbildningen är att få  

färdigheter att kritiskt granska normer och fördomar samt förstå deras inverkan på möten och växelverkan, 
information om mångfald och hur viktig den är i Röda Korsets verksamhet, idéer om hur frivilligverksamheten 
kan göras tillgänglig,  

För att kunna leda utbildningen behöver du: 

En bärbar dator, en dataprojektor och högtalare (valfria –> för Youtube-videon) 

Internetanslutning 

Post-it-lappar 

Papper och pennor (vid behov) 

Tidningsurklipp med rubriker eller nyheter som förstärker fördomar (valfritt) 

Rollups för övningen jämlikhetspromenad 

Att kopiera och dela ut till alla deltagare: 

• Tipslistan Anta inte – fråga för att delas ut till deltagarna 
• Övning för att bryta ner fördomar 
• Kopior av FRK:s riktlinjer för jämlikhet (valfritt) 

 
Tidsschema för utbildningen, exempel: 

12.00–12.15    Utbildningen inleds och deltagarna presenterar sig 

12.15–12.35    Normer (bilderna 3–8) 

12.35–13.10    Fördomar (bilderna 9-21) 

13.10–13.20    Paus (bild 22, valfri) 

13.20–13.35    Jämlikhet (bilderna 23-28) 

13.35–14.00    Tillgänglighet (bilderna 29-36) 

 
Presentation 

Börja utbildningen med en kort presentationsrunda. Om du vill kan du använda dig av en lek eller ett spel för 
att skapa en förtrolig stämning, t.ex. en cocktailbjudning.  

Bildserie: 

Bild 1. Utbildningens rubrik 
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Bild 2. Utbildningens teman och innehåll (om du vill kan du lägga till tidsschemat här) 

Bild 3. Normer och sociala förhållningsregler (kursens innehållsförteckning) 

Bild 4. Normer och sociala förhållningsregler 

Bild 5. Övning i sociala förhållningsregler 

Dela ut post-it-lappar till deltagarna. Be dem att för sig själva fundera på lämpliga förhållningsregler för någon 
av följande situationer och skriva ner dem på lappen: butikskassa, buss, konsert. Ge dem några minuter tid och 
gå sedan tillsammans igenom reglerna och fundera på hur många oskrivna regler och antaganden var 
förknippade med respektive situation. Hur många av de instruktioner som deltagarna skrev ned har på riktigt 
skrivits ned och satts upp någonstans så att man kan se dem i den aktuella situationen? 

Bild 6. Normer 

Istället för begreppet norm kan man även tala om förmodan eller antaganden, ifall det känns mer 
ändamålsenligt med tanke på målgruppen. 

Bild 7. Exempel på normer 

Om du har en internetanslutning till ditt förfogande kan du visa Youtube-videon om kaffekultur. Alternativ kan 
du be deltagarna att komma med exempel. Betona att det kan finnas skillnader i normerna även inom en kultur 
som antas vara enhetlig, till exempel från familj till familj. Det kan också finnas olika förväntningar och normer 
individer emellan. Normer kan också vara till exempel förkortningar som används på arbetsplatsen, 
arbetsplatsens egen slang (FRK:s exempel på bilden).  

Påpeka att det ibland kan vara på sin plats att reflektera, ifrågasätta och avvärja normer. På så sätt ger man 
utrymme för nya perspektiv och sätt att agera och lär sig nytt. Normbrott kan bero på åtskilliga orsaker och är 
ofta oavsiktliga – om man inte känner till normen är det omöjligt att följa den.  

Bild 8. Reglerna för rent spel i frivilligverksamhet 

Berätta att FRK:s frivilliga ska i sitt arbete följa Röda Korsets principer, etiska regler och andra föreskrifter, bl.a. 
diskrimineringslagen. Dessa diskuteras senare under utbildningen.  

Varje verksamhetsgrupp fastställer dock sina egna spelregler, normer och sin egen kultur. Det är bra att komma 
ihåg att ju fler människor det finns i en grupp, desto mer sannolikt är det att alla inte delar samma normer. Att 
skapa gemenskapsanda, förtroende och spelregler är en viktig interaktionsprocess som kräver tid i alla grupper.  

Om du vill, kan du dela ut tipslistan Anta inte – fråga till deltagarna.  

Bild 9: Fördomar (kursens innehållsförteckning) 

Bild 10: Fördomar 

Bild 11: Övning om likheter 

Be deltagarna att stå på samma linje. Visa snabbt (högst 30 s/bild) följande bilder en för en (4 st.) och be 
deltagarna att ta ett steg framåt alltid när de upptäcker en likhet mellan sig själv och personen på bilden. Visa 
till slut en sammanställning med alla fyra bilder och gå igenom övningen genom att be deltagarna komma med 
exempel på likheter som de upptäckte och berätta vilken av personerna de bäst kunde identifiera sig med?  

Obs! På bild 1 grundaren av Röda Korset och Röda Halvmånen, schweizaren Henry Dunant. På bild 4 FRK:s 
generalsekreterare Kristiina Kumpula. 

Bild 12-16. Bilderna för övningen om likheter 

Bild 17-18. Vad kan man se och vad kan man inte se? Människan är som ett isberg 

Vad kan man se och vad kan man inte se på personerna på bilden? 
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I växelverkan syns endast en del av människan – sådant som man kan se och höra. En betydande del av de 
mera djupgående lagren kommer inte nödvändigtvis fram och i en interaktionssituation är det också omöjligt 
att veta vad som är kulturbundet, vad som beror på livssituationen och vad på personligheten. Det är omöjligt 
att på förhand veta med vilka förväntningar, normer och antaganden den andra parten deltar i växelverkan.  Vi 
kan inte heller alltid vara säkra på hur mottagaren tolkar vårt budskap. Tolkningen ställs alltid i relation till våra 
tidigare erfarenheter och normer och sipprar genom de olika lagren som vatten genom ett isberg.  

ISBERGETS YTA, sådant som alla kan se: Kön, hudfärg, klädsel, kropp, åldern, namn, språk, skada, kulturella 
drag, mat, musik, fester 

LAGER DJUPT INNE I ISBERGET, sådant som vi inte med detsamma kan veta om en annan person: Andra 
skillnader såsom familj, härkomst, uppfostran, geografisk plats, etniskt ursprung, nationalitet, tro/religion, 
människosyn, livsåskådning, social klass, utbildning, livserfarenhet, sexualitet, arbetserfarenhet, intressen, 
färdigheter, politiska åsikter, attityder, värderingar, resor, kultur, sociala förhållanden, inställning till 
makthierarkin, känslor m.m. 

HUMANITET: Glädje, sorg, förlust, motgångar, hälsa, sjukdom, kärlek, Behov: Att leva, att leva 
tillsammans, att leva som nödvändig 

PERSONLIGHET: Min unika erfarenhet, personlighet som skiljer mig från andra i min grupp 

Bild 19: Övning i fördomar  

Välj en av dessa tre övningsalternativ enligt gruppen: 

Alternativ A, om deltagarna känner varandra väl men känner inte dig som utbildare: 

Spegla en bild på någon person på skärmen eller använd dig själv som exempel. Dela post-it-lappar eller annat 
papper till deltagarna vid behov. Ge deltagarna en minut för att skriva ned antaganden antingen om personen 
på bilden eller om dig själv på pappret, utan att analysera eller tänka desto närmare på saken. Till sist, be 
deltagarna gå igenom uppgiften i par och ta reda på om de har likadana antaganden och varifrån dessa 
uppstått. 

Alternativ B, om deltagarna redan känner varandra lite: 

Be deltagarna bilda ett par med någon som de inte känner särskilt väl. Om det finns udda antal deltagare, kan 
du själv vara någons par. Vid behov kan du dela ut post-it-lappar eller annat papper till alla. Be paret svara för 
den andra personen genom att skriva svaret på det egna pappret, utan att visa svaret till paret. Paren får inte 
tala med varandra. Frågorna är: 

1. Är ditt par morgonpigg eller kvällsmänniska? 
2. Dricker ditt par hellre kaffe eller te? 
3. Skulle ditt par hellre välja ett sött eller salt bakverk? 
4. Bor ditt par i ett våningshus, i ett radhus eller i ett egnahemshus? 
5. Reser ditt par helst till fots, med cykel, med en egen bil eller kollektivt? 
6. Använder ditt par helst fingervantar, tumvantar eller handskar? 

Efter att du har ställt frågorna, ge paren ett par minuter tid för att gå igenom svaren med varandra. Be dem att 
alltid motivera varför de svarade på det sättet som de gjorde. 

Alternativ C, om deltagarna inte känner varandra men känner sig trygga i gruppen: 

Be deltagarna att välja en person som de inte ännu känner så väl som sitt par. Om det finns ett udda antal 
deltagare, kan du själv vara någons par. Vid behov kan du dela ut post-it-lappar eller annat papper till alla. Be 
alla att tänka på sådant om det egna paret som de tror att de vet om hen. Ge dem en minut för att skriva ned 
antaganden om det egna paret på lappen utan att analysera eller tänka desto närmare på saken. Be till slut 
deltagarna att gå igenom uppgiften i par och ta reda på om antagandena stämmer.  

Bild 20: Fördomar 
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Berätta att fördomar uppstår till följd av människans inre behov av att gestalta och organisera världen. Alla har 
fördomar. Det viktigaste är att man blir medveten om dem och är beredd att avstå från dem vid behov. 
Fördomar kommer utanför det egna jaget och kan uppstå på några sekunder eller som hörsägner i växelverkan. 
En definition kan väcka fördomar – antingen positiva eller negativa.  

Bild 21: Fördomar och media 

Media är en stark kanal för förmedling av normer, fördomar och andra antaganden. På bilden finns två 
exempel på hur media förstärker de negativa fördomarna om asylsökande. Om du vill, kan du dela ut exempel 
på rubriker eller nyheter som förstärker fördomar antingen i det egna området eller i nationella media 
(föremålet kan vara vilken grupp som helst). 

Också i detta sammanhang är det bra att poängtera att fördomar inte är medfödda utan kommer utifrån, till 
exempel från media eller via uppfostran eller normer. Producenter för digitala nyheter vill få så mycket läsare 
som möjligt (klickjournalistik) och då glömmer man ibland god sed och praxis, till och med i språkbruket, i 
synnerhet i rubriker. Det viktigaste är alltså att man blir medveten om normer och fördomar, granskar dem 
kritiskt och är beredd att avstå från dem. Dessutom är det bra att fundera på hur man kunde lyfta fram 
berättelser och föreställningar som ifrågasätter och bryter fördomar.  

Övning/hemuppgift: Vid det här skedet kan du dela ut övningen för att bryta ner fördomar som hemuppgift till 
alla deltagare. I övningen skriver man ner den egna fördomen på pappret och funderar på den med hjälp av 
hjälpfrågorna. Poängtera att syftet med uppgiften är att självständigt gå igenom den. Om ni har tid kan ni även 
göra uppgiften i utbildningen. Se i så fall till att alla har arbetsro. 

Bild 22: Avslutande diskussion (valfri)  

Om ni inte har tid för en gemensam diskussion, kan du ge den avslutande diskussionen i uppgift under 
kaffepausen (om ni har en).  Alternativt kan du hoppa över denna bild.  

Bild 23. Jämlikhet (kursens innehållsförteckning)  

Bilden syftar på skillnaden i situationer där a) alla blir bemötta på samma sätt oavsett bakgrund eller 
egenskaper, b) där man genom rimliga anpassningsåtgärder möjliggör jämlika möjligheter att delta.  

Bild 24. Varför grundades Röda Korset? 

Fråga deltagarna om de vet varför/utgående från vilken princip Röda Korset grundades. Svar: RK grundades för 
att hjälpa (krigsoffer) utan åtskillnad utifrån hjälpbehovet. Bilden visar Henry Dunant. Behovet av 
jämlikhet/likabehandling var stort på slagfälten i Solferino i Italien år 1859, där varje part tog hand om endast 
sina egna skadade.  Jämlikheten är en av Röda Korsets och Röda Halvmånens sju grundläggande principer 
(humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet, enhet). Man kan tänka sig att 
hela rörelsen bygger på jämlikhetsandan. 

Bild 25. Jämlikhet och de grundläggande rättigheterna 

Jämlikhet grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, på grundlagen, diskrimineringslagen 
och nämns även i arbetsavtals- och strafflagen. Om jämställdhet mellan könen och jämlikhet som hänför sig till 
sexualitet föreskrivs i jämställdhetslagen i Finland.  

De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och alla stater i världen har undertecknat FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna. Enligt deklarationen om de mänskliga rättigheterna har alla 
människor omistligt samma rättigheter som de får utifrån sin mänsklighet. 

Bild 26. Diskrimineringslagen 

Förteckning över de grunder som nämns i Finlands diskrimineringslag på grund av vilka ingen enligt lagen får 
diskrimineras.  

Bild 27. Jämlikhet och Röda Korset 
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Jämlikheten är (vid sidan om humanitet och neutralitet) den av Röda Korsets och Röda Halvmånens sju 
grundläggande principer som starkast tyder på jämlikt bemötande. 

Om du vill, kan du dela ut kopior av FRK:s riktlinjer för jämlikhet till deltagarna.  

Bild 28. Övning i hjälpbehov 

Fråga deltagarna ett exempel åt gången vilken de som Röda Korsets frivilliga först skulle hjälpa och varför. 

1. En mörkhyad man som håller på att kvävas – en ljushyad kvinna som mår illa 
2. Ett gråtande barn – en vuxen som verkar vara medvetslös 

Bild 29. Tillgänglighet i frivilligverksamhet (kursens innehållsförteckning) 

Bild 30. Tillgänglighet 

Bild 31. Tillgänglighet 

Gå igenom de olika formerna av tillgänglighet: rörlighet, kommunikation, attitydmässig, social.  

Bild 32. Privilegiepromenadövning Läs instruktionerna för övningen i ett separat papper. 

Bild 33. Dian för genomgång av privilegiepromenad. Påståenden som har sagts i övningen kommer upp på 
diorna, en åt gången.  

Bild 34. Tillgänglig och jämlik verksamhet 

Gå igenom frågelistan på bilden eller alternativt kan du be deltagarna att diskutera frågorna i små grupper eller 
i par för en stund. Avsikten är inte att alla frågor diskuteras djupgående utan frågelistan är avsedd att väcka 
deltagarna till att tänka på hur vi alla genom eget beteende kan förstärka jämlikheten. 

Bild 35. Rimlig anpassning  

Rimliga anpassningsåtgärder är en term som hänvisar i synnerhet till de funktionsnedsattas rättigheter och till 
jämlikheten. Med termen avses nödvändiga och ändamålsenliga förändringar eller arrangemang som 
genomförs vid behov och från fall till fall och som inte orsakar orimlig eller oskälig belastning och genom vilka 
man säkerställer att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att på lika villkor som andra njuta av 
eller använda sig av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.  Tanken om rimliga 
anpassningsåtgärder kan tillämpas också för att förstärka jämlikhet och rättigheter för andra, i 
diskrimineringslagen nämnda grupper som löper risk för diskriminering. I frivilligverksamheten är det bra att 
bedöma vilka kunde vara sådana möjliga, nödvändiga eller ändamålsenliga förändringar som inte orsakar 
orimlig belastning. Till exempel kan det vara omöjligt att göra en lokal helt tillgänglig men vi alla kan påverka 
den attitydmässiga och sociala tillgängligheten.  

Bild 36. Jämlikhet är ingen antingen-eller-fråga 

Jämlikhet är ingen antingen-eller-fråga inom Röda Korset och Röda Halvmånen utan länkas till flera 
grundläggande principer och värden som är av största vikt för rörelsen (likabehandling, opartiskhet, humanitet, 
neutralitet, hjälpbehov).  

Det förstärker dock också rörelsen och ger oss mycket mervärde om vi främjar jämlikhet och förstärker alla 
människors grundläggande rättigheter.  

 

 

 

  


