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 Man måste ständigt jobba med  
5 områden 

SAMTIDIGT !!	
För att nå flera olika målgrupper  
och skapa jämställd verksamhet 

Erfarenheter  och metoder 
från många utvecklingsprojekt  

 



5 områden a+ ständigt 
jobba med:	

•  1. Rekrytering och        
      marknadsföring 
•  2. Klimatet  
•  3. Ledarskapet 
•  4. Aktiviteterna 
•  5. Lokalerna 



1. REKRYTERING OCH                                               
MARKNADSFÖRING	

•  OBS! Olika grupper –kräver olika vägar 
 
•  Uppsökande och personliga relationer 
    VIKTIGT för alla men särskilt för  
     de som inte kommer själva 
 



Tänk på representation	

•  Vilka känner igen sig ...? 
•  I er som kommer ut /som finns på plats 
•  I ert infomaterial/på er hemsida 
•  Vem syns på bild? 



2. Det mänskliga KLIMATET 
  Vad möter dem -när de kommer in?	

•  Hur hälsar ni? 
•  Blir man sedd? 
•  Hur är ”stammisarna” ? 
•  Hur är ”klimatet”/stämningen ? 
•  Känner man sig välkommen? 
•  Känner man sig trygg? 
•  Förväntas man vara enligt ”normen”? 



3. LEDARSKAP 
    Det hänger på ledarnas…	

•  Kunskaper och medvetenhet 
   om genus och normer 
•  Normkritiska förhållningssätt 
•  Intresse  och engagemang 
•  Förmåga att skapa bra stämning och 

gemenskap 
•  Hantera jargong och konflikter 
•  Leda demokratiskt 



 
 
 
 
 
 

 Är ni som ledare medvetna..	
•  …om ert eget agerande/vilka signaler ni   
       sänder ut ? 
•  …om hur ni uttrycker era ”könsroller”?  
•  …om hur ni  bemöter killar respektive     
        tjejer eller andra? 
•  …om hur ni är mot varandra i     
      ledargruppen ? 
 



4. ATTRAKTIVA   
AKTIVITETER	

 

Som är KUL och VARIERANDE så 
att de attraherar  OLIKA 

grupper och bryter NORMÈN 
 
 
 



VARIERA UTBUDET !	
•  Saker att ”greja med”  

         Fasta 
                      redskap 

 
                                   Specialkvällar 
 
                         Större arr. 

                     Fasta punkter
     

                          Resor  Grupper   
                                                                        

Läger 
 

         

Vardags-	
aktiviteter
Måndag-
torsdag	



Ta på de norm kritiska 
glasögonen!	

• Syna ert 
utbud  

•  Vad  erbjuder vi och 
vilka grupper trivs med 
det? 

•  Vad kan attrahera de 
som inte kommer? 



5.LOKALER…	
•  Att trivas i 
•  Att vara stolt över 
•  Som gynnar samtal och 

kommunikation 
•  Där man slipper bli utsatt/ uttittad 
•  Som gör  många olika aktiviteter 

möjliga 



5 områden a+ ständigt 
utveckla och granska 

normkritiskt:	
•  1. Rekrytering och        
      marknadsföring 
•  2. Klimatet  
•  3. Ledarskapet 
•  4. Aktiviteterna 
•  5. Lokalerna 


