
Dokumentation från: 

Hur jobbar vi tillsammans? 
”En konferens om Gottsundas föreningsliv med 

fokus på ungdomar, kvinnor och samverkan” 

 
Gottsunda Teaters Ideella förening 

Fredagen den 23:e september 

Kl 09.30–16.00 i Föreningshuset Kontakten, Gottsunda 

 
Bakgrund 

Tonårstjejer är underrepresenterade i det lokala föreningslivets aktiviteter jämfört 

med tonsårskillar. Kvinnor är underrepresenterade jämfört med män och ungdomar 

är underrepresenterade jämfört med vuxna. Projektet Gottsunda Sisterhood har 

kartlagt vad 200 tonårstjejer i Gottsunda helst vill göra på sin fritid och vad som 

hindrar dem att vara aktiva. Projektets slutsats är att de hinder som finns är för 

omfattande för att enskilda föreningars resurser ska kunna undanröja dem, det 

behöv samverkan mellan föreningsliv, skola och kommun/stadsdel.  

 

Sammanfattning 

Morgonen inleddes med mingel och fika innan Riksteatern och Gottsunda Sisterhood 

hälsade välkommen. Först på programmet var en presentation om den nationella 

satsningen Engagemangsguider, av Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen. 

Sedan fortsatte Lena Ekenberg och berättade om Gottsunda Sisterhoods 

projektupplägg och kartläggning. Eftersom Gottsunda Sisterhood har fokus på tjejer 

och jämställdhet i sitt projekt så passade de på att bjuda in Britt Löwgren, 

samordnare för jämställdhet & mångfald inom vård och bildning på Uppsala 

Kommun. Hon berättade om diskrimineringslagen och tillsammans med deltagarna 

diskuterades likabehandling och normkritik. Innan det var dags för lunch hann också 

två samarbetspartners till Gottsunda Sisterhood presentera sin verksamhet lite kort. 

Det var KFUM fritidsgård och Nejlikans ungdomsförening som delade med sig av sina 

erfarenheter, med fokus på delaktighet och inflytande.  

 

Efter lunchen var det dags för diskussionsforum på temat ”Hur jobbar vi tillsammans? 

Hur kan vi samverka för att få fler ungdomar och kvinnor att bli aktiva inom 

Gottsundas föreningsliv?” En sammanfattning av utmaningar och framgångsfaktorer 

på temat finner du nedan, tillsammans med de konkreta handlingsförslag/idéer som 

framkom under diskussionen. Dagen avslutades med en kort utvärdering och ord 

som ”peppande” och ”konkret och kul” hördes från deltagarna då de lämnade 

föreningslokalen. 
 

Utmaningar 

- Hur får vi ”ihop” de könssegregerade verksamheterna 

- Öppna ”slutna” verksamheter 

- Språkbarriärer 

- Fler representativa talespersoner (unga/kvinnor) 

- Prioriteringar, både ekonomiska och tidsmässiga 

- Individers och verksamheternas ekonomi 

- Kontrollerande familjer 



- Danslokalbrist 

- Individ kontra kollektiv 

- Fördomar 

- Nå ut i och utanför skolan 

- Projektledares ansvar för att uppfylla/genomföra projektplanen 

- Finansiärens ansvar för projektet 
 

Framgångshistorier 

- Mötesplats Treklangen, polisen och landstinget har hittat samarbetsformer för 

att kunna lösa lokalfrågor på ett bra sätt. 

- Uppsalahem stöttar RKU genom att ge dem sänkt hyra. 

- RKU Uppsala har fått ekonomiskt- och kompetensstöd för att genomföra en 

festival. På samma festival samarbetade RKU med en palestinsk förening som 

stod för matförsäljningen på festivalen. 

- Uppsalahem förmedlar kontakt för nattvandring 

- Skolan har tillsammans med GDT och Konstmuseet genomfört ”Längta hem-

projektet”. 

- Treklangen, GDT, 10 fötter och Bananteatern har samarbetat kring 

Busigfestivalen 

- Samverkan mellan Mötesplats Treklangen, Uppsala Kommun, KFUM 

Aikidoförening och Gottsunda Sisterhood har möjliggjort Aikidoträning i 

Gottsunda. 

- Alla är överens om att framgång ofta nås genom att ”erkänna” och ”lyfta” 

varandra genom samarbeten. Det ska inte bara vara snack utan också 

verkstad! 
 

Handlingsförslag/Idéer 

- Gottsunda Sisterhood och Mötesplats Treklangen träffas under vecka 40 och 

löser ”ansvarsfrågan” kring danslokalen. 

- Gottsunda Sisterhood ser till att från och med vecka 39 boka Föreningslokalen 

Kontakten på fasta tider. 

- Gottsunda Sisterhood gör tillsammans med föreningsrådet en skrivelse till 

Hyresgästföreningen under hösten 2011 för att fler lokaler ska bli tillgängliga. 

- Gottsunda Sisterhood uppvaktar kommunen under våren 2012 angående 

tillgång till tennishallen. 

- Mötesplats Treklangen kommer under hösten 2011 att undersöka 

möjligheterna för att använda outnyttjade politikerarvoden till att ge 

ungdomsrådet bättre ekonomi. 

- Gottsunda Sisterhood kommer under hösten 2011 att undersöka möjligheterna 

för att betala tolkar genom föreningssamverkan. 

- Mötesplats Treklangen kommer under våren 2012 dra igång arbetet med att 

anställa sommarjobbare som förändringsagenter med ”Framtidsboxens” eller 

liknande som modell. 

- Mentorskap och vägledare är något som kan utvecklas inom kommunen och 

föreningslivet i Gottsunda. 


