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Bakgrund 

Connecting LA är ett samverkansprojekt mellan IM, Landskrona Stad, LISA, Cityidrott, 

VäL och Rädda Barnen. Projektet vänder sig till flickor och unga kvinnor från 13 år. 

Syftet är att tjejerna ska få nya kontakter, lära känna sin stad bättre, hitta varaktiga 

fritidsintressen samt att tjejerna ges möjlighet till inflytande och kan påverka saker 

som berör dem före, under och efter ett beslut om föreningsengagemang. 

Sammanfattning 

Morgonen började med fika och med att Maria Andersson från IM hälsade 

välkommen. Hon berättade tillsammans med Stefanie Lund om verksamheten som 

pågått under 2011. Med inriktning på tjejer mellan 13-25 har IM erbjudit prova på 

verksamhet inom olika idrotter men också anordnat temakvällar med innehåll som 

tjejerna själva är med och bestämmer. Ca 50 tjejer har varit aktiva under året. Efter 

föredragningen av IM fick Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen möjlighet att 

berätta m den nationella satsningen Engagemangsguider. Sedan presenterades 

genusvetaren Louise Frisk som ledde deltagarna genom resten av dagen, som hade 

fokus på just behoven av ”tjejverksamheter”. Då Louise tog vid fick deltagarna börja 

med att formulera anledningen till att det kommit på träffen innan hon gick vidare 

med frågeställningen ”Hur får vi tjejer att delta i den dagliga verksamheten?”. 

Genom att först presentera några olika perspektiv på verksamheter och företeelser 

fick deltagarna sig en funderare kring jämställdhet och normkritik. Louise gick sedan 

igenom 8 steg som kan vara ett stöd i hur man kan driva en så jämställd verksamhet 

som möjligt. Varvat med genomgången fick deltagarna också göra olika praktiska 

övningar och studera olika ”case” från verkligheten. Då delades gruppen in i mindre 

grupper för att diskutera i några minuter innan det var dags för återsamling i 

storgrupp igen. Dagen avslutades med att deltagarna fick sammanfatta dagen så 

som de uppfattat den. 

Övningar och case 

På frågan om varför deltagarna var på träffen var svaren bland annat 

- Brinner för delaktighet och inflytande 

- Guldkornsjakt 

- Sprida kunskap 



- Samla info och goda exempel 

- Samverkan 

- Få koll på vad som görs 

- Inspirera och bli inspirerad 

- Utbyta tips och erfarenheter 

- Få gemensam förståelse 

- Nätverka 

- Lära/Kunskap 

Då gruppen delades i två och fick i uppgift att skapa en fotbollsklubb och en 

fritidsgård där så få tjejer som möjligt kände sig välkomna föreslog de två grupperna 

bland annat följande 

- Styrelse med enbart män 

- Enbart manliga anställda/ledare 

- Bara bilder på manliga förebilder 

- Bara ett omklädningsrum 

- Inbjudningar till teambildning i skogen under 5 dagar med kort beskrivning 

utan all info 

- Mycket sena eller tidiga träningstider för tjejer 

- Texter ”inget kärringspel”, ”kom igen grabbar” och ”här har vi hårda tag” 

uppsatta i lokalerna 

- Samling utanför lokalen innan dörrarna öppnar 

- Armhävningstävlingar där tjejer får starta på 10 fria 

- Bara barstolar, inga soffor 

- Live sport dyngnet runt 

- Nollning med förnedringstävlingar 

Du grupperna fick i uppgift att förändra de här föreningarna så att alla skulle känna 

sig välkomna föreslog de två grupperna bland annat följande 

- Styrelse med enbart män 

- Välj en ny valberedning som få uppdraget att föreslå en jämställd styrelse, 

också med fokus på mångfald 

- Enbart manliga anställda/ledare 

- Manliga och kvinnliga anställda/ledare 

- Bara bilder på manliga förebilder 

- Bilder på både manliga och kvinnliga förebilder 

- Inbjudningar till teambildning i skogen under 5 dagar med kort beskrivning 

utan all info 

- En särskild satsning på ledarutbildning för tjejer 

- Mycket sena eller tidiga träningstider för tjejer 

- Rättvisa träningstider 

- Texter ”inget kärringspel”, ”kom igen grabbar” och ”här har vi hårda tag” 

uppsatta i lokalerna 

- Gemensamma trivselregler 



- Bara barstolar, inga soffor 

- Verksamhetsanpassad inredning som ungdomarna får vara med och välja 

- Live sport dyngnet runt 

- Filmkvällar med varierande teman, och ett sportrum med inbjudande 

inredning 

- Nollning med förnedringstävlingar 

- Välkomstfest 

- Medbestämmanderåd 

- Upplyst utanför 

- Mentorsskapsutbildningar 

- Satsning på både bredd och kompetens 

 


