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Bakgrund 

Unga bygger framtidens Fisksätra är ett pågående utvecklingsarbetet som verkar för 

att få tjejers föräldrar att känna förtroende för den verksamhets som bedrivs i 

projektet, så att tjejer som vill delta också får tillåtelse hemifrån. Projektet inriktar sig 

också på att tjejer och killar tillsammans planerar och genomför olika aktiviteter och 

evenemang. Hela projektet genomförs med ett jämställdhetsperspektiv. En kärntrupp 

av ett 30-tal tjejer arbetar för att utveckla innehåll och former för de aktiviteter som 

erbjuds genom projektet. 

Sammanfattning 

Kvällen började med fika och mingel. Sedan tog Stefanie Forsberg och Carola Hefter 

ordet och berättade om hur projektet startats och utvecklats under de två åren som 

det pågått. Basen har varit tematräffar för i huvudsak tjejer en kväll i veckan. Utöver 

detta har de engagerade ungdomarna tillsammans med Carola och Stefanie bland 

annat arrangerat välgörenhetsmodevisning, talangjakt och en Malmöresa för att 

besöka ett av de andra Engagemangsguidesprojekten. Flera tjänstepersoner och 

engagerade i Fisksätra Folkets Hus berättade att verksamheter som görs parallellt 

men också integrerat i projektet är bland annat filmverksamhet, ungas hälsa och 

Fokus Fisksätra. Innan vi bröt för en kort paus fick vi se en film från den årliga 

internationella festen som drar folk från hela Stockholm. Efter pausen var det dags för 

diskussioner i smågrupper. En sammanfattning av presentationerna av dessa 

diskussioner kan läsas nedan. Kvällen avslutades med ett kort samtal om synen på 

framtiden och eventuella utmaningar och framgångsfaktorer i projektet. 

Smågruppsdiskussioner 

I diskussionsgrupperna samtalades det främst om 3 frågor. 

- Vad är engagemang? 

Deltagande 

Långsiktighet 

Att bry sig 



En känsla av relevans 

En känsla i kroppen 

Nya nätverk 

Att bli sedd och uppnå mål 

Ta risker 

Energi, att brinna, gnista 

- Varför är det viktigt att unga engagerar sig? 

Det är en demokratifråga 

Det krävs engagemang för att gå från ung till vuxen med livskvalité 

Det är viktigt att få bli bekräftad som person genom exempelvis en åsikt 

Det skapar positiva förebilder och en ökad självkänsla 

Det ger en plattform och en känsla av sammanhang 

Ett ungt engagemang blir oftast ett livslångt engagemang 

Vi vuxna kan lära oss massor och det behöver vi 

Engagemang hos en skapar engagemang hos fler 

Det går inte annars 

Det är hälsosamt 

- Hur kan vi ge unga förutsättningar för engagemang i Fisksätra? 

Presentera fler former för engagemang än föreningsformen, flexibilitet 

Arbeta på vi-känslan 

Dela med oss av framgångshistorier 

Bygg hållbara goda relationer 

Se dem som subjekt 

Våga ge engagemanget tid att växa 

Värdera ”underifrånperspektivet” mer 

Var modiga och lyssna och förändra efter behov 

Glöm inte nuvarande engagerade i jakten på nya 

Hitta en bra balans mellan utmaning och förmåga för varje individ 

Stärk eldsjälarna 

Bygg strukturer tillsammans genom överenskommelser 

En ickedömande miljö 

Tillit 

Våga låter idén vara utgångspunkten för en process 

 

Avslutning 

En utmaning i projektet som Carola och Stefanie beskriver är att kunna ha kvalitativ 

verksamhet för tjejer utan att det provocerar till konflikt med killarna. Den största 

framgången i projekten är att se självgående tjejer som söker upp andra 

verksamheter och blir ambassadörer för föreningslivet i Fisksätra.  



Innan vi avslutade för kvällen så berättade Carola och Stefanie att det de trodde 

skulle fortsätta oavsett projektpengar eller andra eventuella stöd var 

välgörenhetsmodevisningen och den internationella festen, detta pga de 

engagerade ungdomarnas positiva erfarenheter. Det är också av värde att det finns 

stor projektkompetens i huset och detta skapar trygghet.  


