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TJEJERS 

DELTAGANDE I 

FÖRENINGSLIVET Hej 



Anela Hadziomerovic, praktikant i Tamam Malmö och Lund 
HT19.

Varför?
För att vi på Tamam vill att fler tjejer ska vara med i vår 
organisation och på våra aktiviteter. 

Hur?
Via intervjuer och enkäter med killar och tjejer i åldern 
14-25. 

När?
Hösten 2019.

Kartläggning av tjejers deltagande i föreningslivet 
men främst på Tamams aktiviteter. 



Genomförande:

- Beslut på årsmöte 2019
- Metod: intervjuer och enkäter med 85 personer
- Alla deltagare anonyma

Syfte:
- 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



Vad brukar du göra på din fritid?



Varför är du med i någon förening? 



Varför är det oftast fler killar än tjejer som 
är aktiva i föreningar? 



Tamam verkar ha stor inverkan på många av de aktiva:

- Tamam fungerar som en trygg mötesplats där man 

träffar nya vänner.

- Tamam kan dessutom fungera som en plattform att 

agera för de aktiva till exempel man kan bli bättre på 

att prata svenska på Tamams aktiviteter, få gå på 

årsmöten, lära sig skriva motioner, förstå hur 

föreningslivet fungerar, med mera.

- Tamam förstår deltagarnas behov och att Tamam 

jobbar utifrån deras önskemål. 

Tamam nu?



- Tillgänglighet är något som Tamam alltid måste 

arbeta med. Tamam gör redan mycket för att 

synas, men ju mer spridning vi kan få desto 

bättre.

- Ytterligare ett sätt som Tamam kan förbättras på 

är att ha flera aktiviteter. Både att ha mer 

grupper på redan befintliga aktiviteter men också 

att starta nya aktiviteter som dans och olika 

sportaktiviteter handboll, volleyball, basketball, 

fotboll osv.. 

Hur kan Tamam bli bättre?



- Tamam borde nå ut till tjejer och uppmuntra dem 

extra mycket att delta.

- Majoriteten av deltagarna anser att det är svårt 

att komma för första gången ensam till en 

aktivitet där de inte känner till någon. Tamam 

borde underlätta detta speciellt för tjejer eftersom 

det oftast är de som känner sig obekväma i en ny 

miljö. Detta genom att någon från Tamam som de 

känner sen tidigare följer med dem. Man kan 

också ha en fika innan terminen börjar.

Hur kan Tamam bli bättre?



Sammanfattning: Problem:
- Det är svårt för ungdomarna att komma 

ensamma för första gången till en 
aktivitet

- Ungdomarna vet inte vilka aktiviteter 
som finns

- Stort behov av nya aktiviteter som inte 
är endast läxhjälp 

Lösning:
- Följa med ungdomarna första gången till en 

aktivitet eller skapa ett tillfälle där alla träffas 
innan en ny termin eller aktiviteter börjar

- Synas mer - ju mer spridning vi kan få desto 
bättre

- Starta fler aktiviteter som inte är bara läxhjälp 
t.ex. dans eller olika sportaktiviteter 



TACK!


