“Tjejers deltagande i
föreningslivet”

Tack till alla som har varit delaktiga vid
intervjuer och enkäter!
Utan er hade kartläggningen inte varit möjlig.
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1.Inledning
1.1. Bakgrund

Tamam vill skapa sociala miljöer präglade av mångfald och vänskap utan
gränser, bidra till att alla kan ta lika del av samhället och behandlas lika
efter sina förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion,
socioekonomisk, kulturell eller språklig bakgrund.

Vi på Tamam har märkt en starkt ökad ojämlik könsfördelning på våra
aktiviteter. Under våra aktiviteter i lokalföreningar märkte vi att det är
oftast fler personer som identifierar sig som killar än personer som
identifierar sig som tjejer eller icke-binära som är aktiva. Vi på Tamam vill
att fler tjejer ska vara delaktiga därför har det varit en av mina (Anelas)
arbetsuppgifter som praktikant i organisationsutveckling. Vidare i denna
rapport använder jag mig endast av “tjej” eller “kille” eftersom alla som
var en del av denna undersökning har identifierat sig som kille eller tjej
och inte som icke-binära eller annat även om det har varit möjlig att välja
både vid intervjuer och enkäter. Nämligen denna kartläggning undersöker
anledningen till att tjejer inte är lika aktiva som killar. Det är för att se
hur Tamam kan bli en ännu bättre och öppnare organisation än vad vi
redan är.

1.2 Syfte
Syftet med kartläggningen är att undersöka anledningen till att tjejer inte
är lika aktiva som killar och att resultaten och kunskaperna
kartläggningen ger ska användas för att skapa goda verksamheter och
metoder som bidrar till att förbättra vårt arbete med fokus på att skapa
mer jämlikheten bland tjejer och killar i föreningslivet. Målet är därmed
att komma fram till hur Tamam kan verka för att göra så att fler tjejer
deltar i Tamams aktiviteter.
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På Tamams årsmöte 2019 beslutades det att kartläggningen skulle
genomföras. Det motiverades på följande sätt:
“Tamam ska utforma en handlingsplan på hur vi på ett så bra sätt som
möjligt kan nå fler personer som identifierar sig som tjejer eller
icke-binära. Exempelvis genom att genomföra en kartläggning av
målgruppens behov gjord med kvalitativa intervjuer för att komma fram
till praktiska lösningar på hur en kan gå tillväga för att arbeta mer
inkluderande.” (Tamams verksamhetsplan 2019)

2. Metod
2.1. Intervjuer och enkäter

Under min undersökning har jag använt mig av två metoder nämligen
intervjuer och enkäter. Under båda metoder har deltagarna varit
anonyma och resultat som presenteras ska inte redovisas på ett sådant
sätt att man kan identifiera någon enskild.

Den första metoden jag har använt i kartläggningen är intervjuer.
Anledningen till varför jag har använt mig av metoden intervjuer är för att
det är ett bra sätt att djupgående undersöka vad en person tycker. Jag
har intervjuat personer från olika delar av Sverige för att alla
lokalföreningar ska representeras i kartläggningen. Förutom våra aktiva
medlemmar har jag även intervjuat personer som inte alls är aktiva i
någon förening. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur
aktiviteterna på Tamam borde planeras så att fler medlemmar ska
komma.

Jag har även använt mig av gruppintervjuer där jag har besökt Tamams
olika aktivitetsgrupper och pratade med deltagarna. Jag har besökt två
läxhjälpsgrupper, simgruppen, Make-up gruppen och höstlägret. Syftet
var att, på ett avslappnat sätt, kunna prata med deltagarna på Tamams
5

aktiviteter om vad de tycker om könsfördelningen på våra aktiviteter.
Syftet var även att kunna få informationen om vad vi kan förbättra att det
blir mer jämlikt könsfördelning. Under vissa tillfällen har det varit mer
djupgående intervjuer när jag har fått möjlighet att kunna prata länge
med samma person, och under andra tillfällen har jag bara haft kortare
samtal med olika personer.

Den andra metoden jag har använt mig av är enkäten. Jag har använt
mig av båda digitala enkäter samt utskrivna enkäter. Anledningen varför
jag valde att ha både är för att jag anser att med online enkäter kan man
nå till flera personer som är villiga att besvara frågorna. Däremot med
utskrivna enkäter kan man nå till de som inte ha tillgång till en mobil eller
data.

2.2. Urval
För att kartläggningen ska vara en rättvis representation av
organisationen har jag intervjuat samt gjort enkäter med personer från
olika lokalföreningar. Kartläggningen av tjejers deltagande i föreningslivet
avgränsas i undersökningen till att titta på frågor kopplat till hur unga
själva upplever situationer på våra aktiviteter. Ungas egna röster,
upplevelser och åsikter är i centrum för denna undersökning. Fokus har
varit på unga som kommer på våra aktiviteter eftersom vi ville få en
klarare bild av hur de upplever könsfördelningen på våra aktiviteter. Jag
har även intervjuat unga som inte alls är aktiva i någon förening eftersom
deras perspektiv är också viktigt så att vi kan veta varför är de inte alls
aktiva. Målgruppen för min kartläggning, är unga i högstadie- och
gymnasieålder, och ringades in till unga 13-25 år gamla. Bland de jag har
intervjuat är både tjejer och killar. Majoriteten av de som jag har
intervjuat har bott i Sverige mer än 4 år. En bred representation av
svaranden är av vikt för att resultatet ska reflektera verkligheten och den
bredd av erfarenheter som unga upplevt.
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3.Resultat
3.1 Kartläggningen
I arbetet med min kartläggning har jag mött personer från alla delar av
Tamam men även de som inte alls ha någon koppling med föreningslivet.
Det har varit både intressant och lärorikt att få höra om deras upplevelser
av organisationen. Det många har gemensamt är dock att de har hittat
någon typ av gemenskap och plattform via Tamam där deras fritid blir
bättre.

3.2 Fritid
För att få ett bredare perspektiv på ungas deltagande i föreningslivet har
jag först undersökt deras fritid. Fritiden spelar en stor roll för unga. Den
är en viktig arena för unga att kunna känna inflytande över sitt eget liv.
Tamam spelar en jättestor roll här eftersom Tamam skapar mötesplatser
för unga.

7

Majoriteten av deltagarna nämligen mer än 84% av de har svarat att de
på fritiden brukar umgås med kompisar eller familj eller de tittar på TV.
Endast 4% av de som svarade är aktiva på något sätt i ett förening eller
organisation. Det är bara 2% som har svarat att de är på fritidsgården.

Däremot har 63% svarat att de tycker att det finns ganska mycket att
göra på fritiden och att de trivs ganska bra med sin fritid.
Unga nyanlända tycker i större utsträckning än andra att de har för
mycket fritid. Det är också en större andel utrikes födda ungdomar som
svarade att det finns för lite att göra på fritiden jämfört med inrikes födda
ungdomar.

2.2. Föreningslivet
Majoriteten av de som är medlemmar har sagt att de är med i en förening
för att de vill lära sig nya saker och för att det är kul. Däremot
majoriteten av de som inte är medlem i någon förening har svarat att de
vet ingen som de kan vara medlem i. Under intervjuer har majoriteten
svarat att de saknar informationer om vilka föreningar finns och vilka
aktiviteter dessa föreningar erbjuder.
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De som är medlemmar har svarat att sportaktiviteter och läxhjälpen är de
aktiviteter som de gillar mest i sin förening. Under intervjuer fick jag veta
att majoriteten av ungdomarna anser att det är svårt att komma ensam
till en aktivitet för första gången. De tycker att det är lättare om de redan
känner någon på aktiviteter eller om en person från Tamam följer med
den första gången.

2.3. Killar och tjejer i föreningslivet
Vi på Tamam har märkt en ökad ojämlik könsfördelning på våra
aktiviteter. Det har märkt även ungdomarna som kommer på dessa
aktiviteter. Nämligen mer än 60% av de som jag har pratat med anser att
det är fler killar än tjejer som är aktiva i föreningar.

På frågan vad detta beror på har flesta svarat att det inte finns tillräckligt
med aktiviteter anpassade för tjejer. Nästkommande svar har varit att
killarna dominerar så det är svårt för tjejerna att delta. 20% har svarat
att tjejer vill hellre stanna hemma. Av de resterande 4 % har flesta svarat
att de inte vet vilka aktiviteter finns och att de saknar informationen om
hur de kan bli aktiva. De som jag har pratat med har också sagt att oftast
man pushar mer killar än tjejer att de ska vara aktiva i andra delar av
samhället och inte bara vara hemma.
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4.Analys
4.1 Tamam Nu?
Utifrån kartläggningen går det att dra vissa slutsatser. Det jag främst har
sett är att Tamam verkar ha stor inverkan på många av de aktiva. Det är
flera personer jag har pratat med som anser att Tamam uppfyller en
jätteviktigt roll i deras fritiden.

Tamam fungerar som en trygg mötesplats för nya vänner. Många aktiva
inom Tamam berättar att de via organisationen har träffat människor de
aldrig skulle ha lärt känna annars. Genom att få träffa människor med
andra bakgrunder, upplevelser och åsikter än en själv kan man bryta ner
fördomar mellan människor.

Tamam kan dessutom fungera som en plattform att agera för de aktiva. I
flera av intervjuerna berättade personerna att Tamam kan skapa
möjligheter och lärdom hos deltagarna. Man kan till exempel bli bättre på
att prata svenska på Tamams aktiviteter, få gå på årsmöten, lära sig
skriva motioner, förstå hur föreningslivet, med mera. Jag har själv lärt
mig massor om civilsamhället som jag inte hade någon aning om innan
min praktik.

Majoriteten av deltagarna har sagt att de anser att Tamam förstår deras
behov och att Tamam jobbar utifrån deras önskemål. Detta oftast när det
gäller vilka aktiviteter som ska startas.

4.2 Hur kan Tamam bli bättre?
En viktig del av kartläggningen är att undersöka hur Tamam kan
utvecklas för att bli ännu mer inkluderande än organisationen redan är.
Under arbetets gång har det uppkommit många bra förslag på hur
Tamam kan bli bättre.
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Som tidigare diskuterats är tillgänglighet något som Tamam alltid måste
arbeta med. Tamam gör redan mycket för att synas, men ju mer
spridning vi kan få desto bättre. Flesta av de som jag har pratat med
oavsett om de är medlemmar eller inte har sagt att de saknar
informationer om vilka aktiviteter som finns. De har också sagt att de inte
heller vet om hur ska man komma till en aktivitet som de tycker om.
Detta är ett jättetydligt problem i lokalföreningar som t.ex. Malmö där
Tamam brukar inte ha några skolbesök så ungdomarna vet inte alls att
Tamam finns. Detta är någonting vi borde satsa mer på nämligen få mer
personer att känna till Tamam. Praktikanter är en bra källa till arbetskraft
som kan utföra till exempel skolbesök. Det är tydligt att vi lever i ett
samhälle där sociala medier är viktiga men vi får inte glömma de som inte
har tillgång till sociala medier. Därför anser de som jag har pratat med att
vi borde ha fler reklamer på offentliga ställen som t.ex. biblioteken eller
fritidsgårdar i utskrivna form.

Ytterligare ett sätt som Tamam kan förbättras på är att ha flera
aktiviteter. Detta innebär enligt deltagarna både att ha mer grupper på
redan befintliga aktiviteter som t.ex. simning i Lund men också att starta
nya aktiviteter. Ungdomarna föreslår många olika aktiviteter som är
intressanta för de men de vanligaste är dans och olika sportaktiviteter
som handboll, volleyboll, basketboll, fotboll osv..

Kartläggningen undersöker hur kan vi få fler tjejer att vara aktiva i
föreningslivet därför min sista fråga har varit att skriva vad de tycker vi
kan göra att fler tjejer ska delta i Tamams aktiviteter. Flesta av

personerna som har bidragit till kartläggningen menar att Tamam borde
nå ut till tjejer och uppmuntra dem extra mycket att delta. Och detta
genom redan ovannämnda sätt att synas mer. Det har varit bara några
personer som har sagt att vi borde ha mer aktiviteter med endas tjejer
på. Däremot de flesta har sagt att det är okej med könsblandade grupper.
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Majoriteten av deltagarna anser att det är svårt att komma för första
gången ensam till en aktivitet där dem inte känner till någon. De föreslår
att det hade varit bättre om någon från Tamam som de känner sen
tidigare följer med dem. Vissa har också sagt att det hade varit bra att ha
en fika innan terminen för aktiviteter börjar så att alla får känna
varandra.

5.

Sammanfattning

Den här kartläggningen har utförts med syfte att undersöka och fastställa
Tamams tjejers deltagande i föreningslivet men främst på Tamams olika
aktiviteter. Anledningen till att den har genomförts är för att Tamams
riksstyrelse fattade beslut om det på årsmötet 2019.
Metoden för kartläggningen har varit intervjuer och enkäter. Sammanlagt
deltog 85 personer genom djupintervjuer, kortare intervjuer med
personer från Tamams aktivitetsgrupper samt på höstlägret. Enkäter
utfördes både digitalt och i utskrivet format. Personer som deltog kommer
från nästan alla Tamams lokalföreningar och har en spridning vad gäller
ålder och kön. I undersökningen deltog också personer som inte alls är
aktiva i någon förening.
Resultatet som har framkommit under kartläggningen har gett oss en
klarare bild på hur vi kan förbättras så att fler tjejer skulle vara aktiva.
Tamam har haft stor betydelse för de tillfrågade. Många tog bland annat
upp att Tamam skapar möjligheter, trygga mötesplatser, vänskap och
gemenskap. Det Tamam kan arbeta på är att bli ännu synligare och
tillgängligt för sina medlemmar. Dessutom kan Tamam skapa ett bättre
sätt att underlätta för de som kommer för första gången till en aktivitet
där de inte känner någon.
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