
Axxess-metoden
– Ett sätt att inkludera nyanlända 
tjejer i fritidsaktiviteter



AxxessUmeå
Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den 
tid om inte upptas av skola/jobb, sömn, läxor och hemarbete. Samtidigt 
ser många fritiden som en plats för att hitta ett sammanhang och känna 
tillhörighet samtidigt som fritidsaktiviteter kan vara en inträdesbiljett till 
det svenska samhället. Studier har visat att nyanlända tjejer är de som står 
längst från en aktiv fritid. Genom denna metodhandbok vill vi att fler ska 
hitta verktygen för att arbeta med att inkludera nyanlända tjejer i fritids- 
aktiviteter och bidra till en mer tillgänglig fritid för alla. 

AxxessUmeå är ett projekt som under två år drivs med syfte att stärka för-
utsättningarna och öka möjligheterna till en aktiv fritid för nyanlända tjejer. 
Projektet ägs av Röda Korset Umeåkretsen och är finansierat av Allmänna 
arvsfonden samt Sociala investeringsfonden, Umeå kommun. Projektet  
är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Crossing Boarders, 
Röda Korset Ungdomsförbund, Fridhemsgymnasiet, Umeå IK/FF,  
Stiftelsen Fair Pay, Föreningen Kulturstorm och Umeå fritid.

Tack!
Ett stort tack till alla tjejer som under åren har bidragit med kunskaper,  
erfarenheter, tankar och idéer som tillsammans har format projektet.
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www.arvsfonden.se/projekt/axxessumea
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Den här metodhandboken är till för dig som, via ditt arbete eller ditt ideella 
engagemang, vill lära dig mer om hur ni kan jobba för att nå fler nyanlända 
tjejer till er verksamhet till exempel på fritidsgården eller i er förening. 

Metoderna presenteras i delarna; Den personliga relationen, Delaktighet 
och Samarbete. Varje del innehåller beskrivningar av metoderna samt 
exempel på hur andra verksamheter arbetat med metoderna, en checklista 
avslutar varje del, där kan du se hur ni kan göra för att komma igång. För 
er som är ivriga finns också en guide, på sidan 14, där ni kan planera en 
kommande aktivitet steg för steg med metodhandboken som stöd. Det går 
att läsa mer om varje steg i metodkapitlen, där du kommer att känna igen 
stegens namn i kapitlens rubriker.

Vi hoppas att du genom handboken kan finna inspiration och de praktiska 
verktyg du behöver för att hitta kraft och motivation att lyckas med arbetet 
i just er verksamhet.  

Kom igång
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Nyanlända tjejer och fritid  
– begrepp, hinder och möjligheter
Vem är nyanländ?
Det finns anledning att fundera över begreppet 
”nyanländ” då det inte finns någon entydig 
definition. Exempelvis har den som haft 
permanent uppehållstillstånd i högst tre år rätt 
till statliga insatser. För Röda Korset handlar 
det om alla personer som känner sig relativt 
”nya” i Sverige, det kan vara någon som kom 
igår och sökt asyl, en papperslös eller någon 
som haft uppehållstillstånd en längre tid. Det 
som är viktigt att komma ihåg, oavsett vilken 
definition som används, är att det handlar om 
en samling individer med olika förutsättningar 
och behov. 
 
Hinder för deltagande
Hösten 2012 genomfördes en undersökning 
bland nyanlända tjejer på en skola i Umeå 
som visade på ett stort behov av aktiviteter 
på fritiden. ”Man blir isolerad om man bara 
sitter hemma och inte gör något” beskrevs 
som en konsekvens av att inte ha tillgång till 
aktiviteter. Det finns många olika orsaker till 
varför en inte deltar i fritidsaktiviteter, det kan 
handla om allt från föräldrarnas föreningsva-
na till ekonomisk situation eller en känsla av 
otrygghet kring aktiviteter. 

De som var med i under-
sökningen uttryckte att 
de inte har någon fritid, 
antingen på grund av att de 
ägnar all tid till att studera 
och hjälpa till hemma eller 
för att de inte vet vad de ska göra då de inte är 
vana vid att ha fritid. Många upplever samti-
digt en del svårigheter med att få tillgång till 
fritidsaktiviteter. För det första för att det inte 
finns några bra och enkla sätt att få information 
om och stöd att hitta till de aktiviteter som finns. 
För det andra finns det ett flertal faktorer som 
kan vara hinder för att vara med, till exempel 
könsblandade grupper då vissa tjejer inte får, 
vill eller törs delta i sådana sammanhang. 
Tiden på dygnet är också avgörande då många 
uttrycker ett behov av att vara hemma innan 
klockan sju på kvällen. Det som flest pekade  
ut som ett hinder var dock att inte känna 
någon som är med. Att det blir ett hinder har 
att göra med att föreningar vanligtvis rekryte-
rar genom sina medlemmar, de tar med sina 
vänner till aktiviteterna vilket innebär att  
den som är ny och inte känner någon inte  
heller kommer ha någon som introducerar 
dem till fritidsaktiviteter. 
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Möjligheter till deltagande
Resultatet av undersökningen visar ett glapp 
i mötet mellan tjejernas behov och strukturer 
inom fritids- och föreningslivet. Utmaningarna 
för fritids- och föreningslivet blir att hitta sätt 
att anpassa sin verksamhet till att vara öppen 
för alla. Denna handbok innehåller exempel 
på hur ni kan gå tillväga, exempelvis genom 
att samarbeta kring aktiviteter. Samarbeten 
har visat sig vara en viktig framgångsfaktor 
där AxxessUmeå, som ofta fungerat som en 
samordnare och en kunskapskälla gällande 
fritidsaktiviteter i Umeå. Samtidigt har många 
nya samarbeten har skapats mellan olika 
föreningar, skolor, fritidsgårdar och studie-
förbund. Detta sätt att arbeta skapar bättre 
förutsättningar för fler att delta i aktiviteter 
samtidigt som samordning av aktiviteter möj-
liggör gemensamma satsningar och ett mer 
långsiktigt arbete.

”Det skulle behövas någon 
någonstans som jobbar  
som samordnare för projekt, 
samarbeten och aktiviteter. 
En viktig funktion för att  
skapa nätverk och kunskap  
om varandras verksamheter”
Maria Strandberg, Volontär  
Tjejgruppen Umeå.

Behov:
• Att skapa trygga ramar för aktiviteten
• Att få träffa ledaren innan aktiviteten
• Att föräldrarna får träffa ledaren
• Att få prova på aktiviteten
• Att någon följer med eller  

möter upp vid bussen
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Den personliga relationen
Det här avsnittet handlar om att skapa 
trygghet. Genom att etablera förtroende 
och relation med målgruppen  minskas 
avståndet till aktiviteterna. Att hitta  
relevanta förebilder som har förmåga 
att nå ut till målgruppen, samt att  
finnas på deras arena och visa enga-
gemang för deras vardag är viktiga 
verktyg i relationsskapandet.
 
Etablera relation
En av framgångsfaktorerna, och kanske den 
allra viktigaste, är att etablera förtroende och 
skapa relation med tjejerna. Det är först när du 
lärt känna dem  du kan veta vilka behov och 
önskemål de har och vilka aktiviteter de är 
intresserade av. För att kunna skapa rela- 
tioner är det viktigt att finnas på deras arena.  
Den enskilt viktigaste platsen för relations- 
skapande är skolan, använd den som mötes-
plats. Delta i deras vardag, ät lunch med  
dem och visa intresse för tjejernas bakgrund 
exempelvis traditioner och högtider.

 

Aktivt inbjudande 
Relationerna är A och O men arbetet kräver 
också tålamod och resurser, det är av stor vikt 
att avsätta det som behövs för att kunna lägga 
tid på relationsskapande. Var med i samman-
hang där du vet att målgruppen finns och kon-
takta verksamheter som redan har en relation 
med de tjejer ni vill nå. Genom att hänga med 
på aktiviteter som anordnas av dessa verksam-
heter har du en möjlighet att träffa målgruppen 
och personligen bjuda in dem att delta i er 
verksamhet. Då når du ut med aktiviteten på  
ett annat sätt än affischer som inte alltid syns  
i bruset. 

Umeå IK besökte fritidsgården Athena  
under en månad för att etablera förtroende 
och bjuda in tjejerna till att spela fotboll. 
Det gjorde att deltagarna fick lära känna 
ledaren i ett sammanhang som de kände 
till vilket gjorde det lättare att komma på 
aktiviteten senare.

Ett annat sätt att få kontakt med målgruppen 
är bli vän med dem på sociala medier, kom 
ihåg att först undersöka vilka sociala medier 
som är populära och som används just nu.  
Där går det sedan att hålla kontakt, bjuda in 
till evenemang och direkt svara på frågor som 

”Hon frågade alltid hur  
vi mådde, hur det gick  
i skolan och hjälpte oss  
om vi behövde hjälp  
med något”
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uppkommer. Det sociala 
mediet blir ett verktyg att 
använda i kommunikationen 
med tjejerna, en chat-funktion 
gör exempelvis att kontakten 
sker på deras villkor. De kan 

kontakta dig den tid de själva önskar. Detsamma 
gäller möjligheten att ha sms-kommunikation där 
deltagarna lätt kan ställa frågor via sms och få 
påminnelser om kommande aktiviteter. 
 
Förebilder
Engagera relevanta förebilder genom att hitta 
aktivitetsledare som når ut till målgruppen och 
har förmåga att ta kontakt med tjejerna. En 
förebild kan vara det genom hur den är eller 
agerar. Fundera på vilka egenskaper ni söker 
hos en förebild, se till att förebilderna avspeg-
lar målgruppen och att de är medvetna om den 
problematik som gör att de tidigare inte hittat 
till aktiviteten. 

På en Tjejmässa som anordnades på  
Hamnmagasinet ungdomens hus, fick  
förebilderna vara aktiva och själva delta  
i aktiviteterna. Syftet med dagen var att  
personer som identifierar sig som tjejer 
skulle ha möjlighet att prova på olika aktivi-
teter tillsammans med andra. Förebildernas 
agerande gjorde att fler av besökarna vill 
testa de aktiviteter som fanns. 

Genom att involvera tjejer som varit med tidigare 
kan ni motivera tjejer att delta, de gamla deltagar-
na kan agera förebilder genom att följa med ut till 

skolor för att sprida information. Att höra andra 
berätta om sina positiva upplevelser och se att 
personer som liknar en själv är med ökar känslan 
av att känna sig välkommen att delta. 
 
Det finns en plats för alla
Möt tjejerna där de är och ta reda på deras  
utgångsläge. Tänk på att det finns många sätt  
att delta på så se till att det finns olika sätt att  
vara med – hitta en plats för alla i verksam- 
heten. Om det är någon som inte vill spela  
kanske den vill hjälpa till med det praktiska  
runt aktiviteten.

Umeå IK har drop-in fotboll, en form av  
aktivitet där inga krav på förkunskaper  
eller deltagande finns, där kan de som inte  
vill vara med i stället titta eller heja på.  
Ledaren bjuder in dem att vara med och  
ser till att de är en del av aktiviteten även  
om de inte är med och spelar.

Se och bekräfta varje individ under aktivi- 
teterna, precis som ledaren i Umeå IK,  
alla ska känna sig sedda. Jobba med att  
skapa gemenskap och att stärka relationerna 
deltagarna emellan. Många tjejer efter- 
frågar kontinuitet och gemenskap. Genom  
att anordna regelbundna kravlösa aktiviteter  
där deltagarna får göra något tillsammans  
skapas en känsla av tillhörighet. Lägg  
vikt vid relationernas betydelse för att  
inkludera och hålla kvar tjejerna, ibland är  
det just på grund av det de stannar och inte  
för själva aktivitetens skull. Många hinder 
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som nyanlända tjejer ser för sitt deltagande 
handlar om trygghet kring aktiviteterna. Var 
tydlig med information om var aktiviteten 
är och hur de kan hitta dit, fråga om de vill 
att någon möter dem vid bussen. Berätta när 
aktiviteten är, vad det är ni ska göra och vem 
som är ledare. Allt detta skapar en känsla av 
trygghet och gör det lättare att ta steget att 
komma på aktiviteter som ni erbjuder.
 
Involvera familjen
Lika viktigt som det är med relationen till  
tjejerna är det att skapa goda relationer till 
deras föräldrar och syskon. På samma sätt 
som ni identifierat var tjejerna som ni vill nå 
finns, kan ni besöka platser och sammanhang 
där andra familjemedlemmar befinner sig som 
exempelvis etniska föreningar eller skolan.  
Att etablera relation med andra familjemed-
lemmar kan vara ett sätt att nå fler tjejer. Ett 
bra forum för att kunna ge information om fritid 
i allmänhet och exempel på tillgängliga fritids- 
aktiviteter är föräldramöten. Då många nyan-
lända inte känner till den svenska formen för 
föreningsliv eller hur kommunala verksam- 
heter som fritidsgårdar fungerar är denna 
information viktig. Ta er tid att berätta för 
ungdomens föräldrar hur det fungerar inom er 
verksamhet och vad som förväntas av föräld-
rar vars barn är med i er verksamhet. Synlig-
gör för föräldrarna att det finns vuxna ledare 
på plats, vad ni gör och var aktiviteten äger 
rum. För relationen med föräldrarna gäller 
samma sak som med tjejerna, det krävs tid och 
tålamod. Lär känna dem och undersök vad de 

har möjlighet och lust att bidra med, fokusera 
på förmågor och resurser. Fundera över hur ni 
kan kommunicera med föräldrarna, använd er 
av tolkar vid behov och se till att de förstår  
informationen ni ger. Fundera över hur ni kan 
kommunicera med föräldrarna, använd er av 
tolkar vid behov och se till att de förstår den 
information ni ger. Nå ut med information om 
aktiviteter via gratistidningar, radio, posten eller 
skicka hem information via skolan. Använd  
er av den relation ni etablerat med tjejerna och 
bjud in deras familj att hälsa på er verksamhet 
eller anordna familjedagar, där alla kan komma  
oavsett ålder och kön, bjud på mat samt ha akti-
viteter för alla åldrar.

Checklista för den  
personliga relationen
• Avsätt resurser för relationsskapande 

och gör välriktade insatser

• Ha tålamod

•  Ordna prova på tillfällen för både 
barn och vuxna

• Använd er av förebilder både i  
verksamheten och på ert material

•  Gör familjen delaktig

•  Ordna en flyer med all information 
om aktiviteten

•  Se till att er nya deltagare kommer  
in i gemenskapen
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”Det var jättebra att få prova 
på olika aktiviteter” 

Delaktighet
En framträdande faktor för att nå ut till ny-
anlända tjejer är att låta dem själva vara 
delaktiga i planering och genomförande 
av aktiviteter. Genom att ge dem möjlighet 
att påverka når ni ut i deras nätverk sam- 
tidigt som de får lära sig något nytt och  
ta ansvar vilket stärker dem som individer.
 
Skapa dialog
Undersök vilka behov som finns genom att ha 
kontinuerlig dialog med målgruppen, då ser ni 
till att aktiviteterna motsvarar deras behov och 
känns relevant för dem istället för att riskera 
att göra något som ingen är intresserad av. Ett 
sätt att se vilka behov som finns är att anordna 
aktivitetsdagar där deltagarna får möjlighet att 
prova på olika aktiviteter som de kanske inte 
har provat tidigare och hitta en aktivitet som 
de tycker är rolig och vill fortsätta med. 

För att tillgodose behovet av att få prova 
på olika aktiviteter arrangerade Axxess- 
Umeå tillsammans med ett antal förening-
ar en aktivitetsdag på Kedjans aktivitets- 
centrum, en fritidsgård, i Umeå där tjejer 
från Fridhemsgymnasiet fick prova på de 
olika aktiviteter, bland annat skateboard 
och scrapbooking, som finns på Kedjan. 
 
 
 

Se till att de aktiviteter deltagarna får prova 
på finns tillgängliga i vanliga fall, om de 
inte gör det undersök om det går att ordna på 
annat vis. På så sätt skapas långsiktighet och 
möjligheter för intresserade tjejer att direkt få 
kontakt med någon som kan hjälpa dem att 
fortsätta med sin aktivitet samtidigt som hon 
känner till lokalen och har träffat andra som 
delar hennes intresse.
 
Learning by doing
Många nyanlända tjejer upplever att ett hinder 
för att vara med i en aktivitet är att inte känna 
någon som är med. Anordna större aktiviteter 
och evenemang som tjejerna själva kan vara 
med att planera och genomföra. När ni ger 
tjejerna möjlighet att själva påverka och ha 
inflytande över vad som ska hända samt själva 
sprida informationen och vara bärare av ak-
tiviteten når ni ut i deras nätverk på ett annat 
sätt än affischer och allmän marknadsföring 
gör. Genom att öka tjejernas deltagande ska-
pas förutsättningar för dem att vara förebilder 
och bli länken till fritids- och föreningslivet 
som tidigare fattats.

I samarbete med ett boende för ensamkom-
mande och Umeå kommun fick åtta tjejer 
arbeta tre veckor hos AxxessUmeå,  
de fick lära sig arrangörskap av Föreningen 
Kulturstorm för att sedan planera och  
genomföra ett arrangemang. De fick  
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Checklista för delaktighet:
• Gör tjejernas deltagande till en 

naturlig del av er verksamhet 

• Lyft fram tjejernas förmågor och 
goda egenskaper. Undersök om 
någon har ett specialintresse som  
ni kan ha nytta av och som ger 
henne möjlighet att utvecklas

• Ge ansvar utifrån tjejernas  
förutsättningar och skapa  
möjligheter att vara delaktig  
på olika sätt 

sköta allt från att ta fram en idé, dela upp 
arbetet, söka sponsorer och bidrag, planera 
aktiviteter samt utvärdera arrangemanget. 
Det blev en kulturdag i stadsdelen Ersboda  
som lockade 77 besökare i olika åldrar,  
med olika bakgrund och funktionalitet. 
Besökarna bjöds på mat från 5 olika  
länder, kunde spela kubb och badminton 
samt umgås med varandra.

”Jag tänkte att det är svårt  
och jag inte kan göra den, 
men det gick jättebra och  
jag är så glad”

 
Genom att ge tjejerna ansvar och möjlighet 
att påverka tillgodoses deras behov av att ha 
en aktivitet som de lär sig något av. Sommar-
jobbet gav dem en möjlighet att knäcka koden 
för delaktighet genom att få kunskaper om hur 
det fungerar att planera en aktivitet samt vilka 
olika sätt det finns att engagera sig på. Genom 
sommarjobbet utvecklades de som personer 
samtidigt fick de ett ökat socialt nätverk  
vilket är en viktig faktor i att vara en del  
av samhället.
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Samarbete
Genom att samarbeta kan gemensamma 
ansträngningar göras för att inkludera  
nyanlända tjejer. Börja tänka kreativt kring  
verksamheter där målgruppen finns samt 
vilka andra verksamheter ni kan knyta 
kontakt med. Samarbete ger er möjlighet 
att både nå ut till målgruppen och samtidigt 
skapa förutsättningar för tjejernas fortsatta 
deltagande.

Nätverka
Börja se er omkring, undersök vilka som har 
lyckats bra med att nå målgruppen och vilka 
andra verksamheter som kan vara intresserade 
av att samarbeta. Nätverka och boka in per-
sonliga möten, gör besök och delta på andras 
aktiviteter och event. Därigenom kan ni hitta 
gemensamma beröringspunkter och möjlig-
heter till samarbete er emellan. Ni kan ha 
nytta av varandras erfarenheter och kunskaper 
samtidigt som samarbetet ger ökade resurser 
som kan satsas på att aktiviteterna ni planerar 
når ut till så många som möjligt. 

Samarbeta för långsiktighet
Något att ta med i planeringen är att många 
nyanlända är tonåringar och att det av den an-
ledningen kan vara svårt att hitta grupper som 
passar dem i ålders- och kunskapsnivå. Att 
kunna fortsätta med en aktivitet är en viktig 
aspekt som ställer krav på på er verksamhet. 
Där kan samarbeten vara nyckeln till att skapa 

förutsättningarna för att 
den som är intresserad ska 
kunna fortsätta med sin aktivitet. 
Undersök vilka andra verksamheter 
som finns med samma inriktning som ni 
där ni kan inleda ett samarbete. Ta reda på 
om det finns möjligheter för er att söka bidrag 
och starta samarbete med studieförbund ge-
nom att starta studiecirklar. Studieförbund har 
ofta etniska föreningar knutna till sig, använd 
deras kontaktnät för att sprida information och 
skapa gemensamma möteplatser där ni också 
kan nå ut till många föräldrar. 

Drop-in volleyboll för tjejer drivs i sam-
arbete mellan IKSU volleyboll och KFUM 
med stöd av Umeå kommun förenings- 
byråns bidrag för drop-in aktiviteter. Där 
har deltagarna inga krav på att alltid vara 
med utan kan komma med vem de vill och 
när de har lust. För de som vill utvecklas 
och börja spela i ett lag finns det genom 
samarbetet mellan IKSU Volleyboll och 
KFUM möjlighet att spela både på lägre 
och på högre nivå.

Skolan som nyckelaktör
En mötesplats som redan existerar och som är 
en viktig del i tjejernas och föräldrarnas var-
dag är skolan och därför den viktigaste samar-
betspartnern för att nå målgruppen. Börja med 
att identifiera  nyckelpersoner inom skolan. 
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Det kan vara engagerade lärare, resurspersoner 
och kuratorer som kan hjälpa till att samla 
eleverna för gemensam information om aktivi-
teter och peppa eleverna att vara med. Genom 
att informera om aktiviteter på lektionstid kan 
du få tid att svara på frågor och förklara vad 
ni ska göra samt när och var aktiviteten är. 
Samtidigt kan lärarna hjälpa till att förtydliga 
och svara på frågor i efterhand om någon inte 
förstått.

Crossing Boarders Camp, ett läger för 
tjejer, besökte språkintroduktionsklasserna 
på en skola i Umeå, där kunde projektleda-
ren med stöd av tolkar och lärare på plats 
berätta om lägret samt visa film om aktivi-
teterna och på det sättet peppa eleverna  
att anmäla sig till lägret.

Tillsammans med skolan kan ni ordna så att 
aktiviteterna blir en del av undervisningen. 
Skolan kan exempelsvis göra studiebesök där 
ni får möjlighet att visa runt och bekanta er 
med målgruppen och de med er. Knyt kontak-
ter med olika personer på skolan, erbjud er att 
delta på en lektion för att låta eleverna se och 
prova på det som er verksamhet erbjuder.

Umeå IK besökte Midgårdskolans språk- 
introduktionsklass och spelade fotboll på 
idrotten, efter lektionens slut kunde ledaren 
bjuda in eleverna till sin aktivitet drop in 
fotboll.

Checklista för samarbete:
• Starta samarbete med verksam- 

heter som redan jobbar med eller 
vill jobba med samma målgrupp 
som ni. 

• Etablera och bevara goda relatio-
ner med nyckelpersoner inom de 
verksamheter ni samarbetar med

• Ha en strategi för samarbete

• Använd skolan som arena för  
information och aktiviteter 

M
ET

O
D

EN



14

Planera en aktivitet 

Involvera  
familjen Gör det  

möjligt att 
delta  

Samarbeta  
för långsiktighet 

Marknadsför  
aktiviteten 

Påminn  
tjejerna 

Utvärdera  
verksamheten  

och dokumentera  
erfarenheter   

Vad vill ni uppnå? 
Glöm inte att planera 

utifrån vilka ni vill  
ska komma och målet 

med er aktivitet

Målgrupp 
vilka ska komma  
och vilka behov  

har de? 

Nätverka
Var finns  

målgruppen?

Arbeta med  
förebilder 

Etablera  
relation

 
Skapa 

dialog och  
delaktighet 

Hitta en plats  
för alla  

Skapa 
gemenskap  

Börja här!
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Grattis! Nu har ni kommit en bra bit på 
väg. Här följer några tips på hur ni kan 
fortsätta utvecklas och bygga upp ett  
långsiktigt arbete för delaktighet. 

• Vilka värden vill ni att er verksamhet ska 
representera? Skapa en värdegrund som alla 
känner till och står bakom. Var tydlig med 
vilka ni är, vad ni gör och vad ni vill. An-
passa texten så att er målgrupp kan läsa och 
förstå den 

• Utvärdera er verksamhet och inventera vad 
ni, era medlemmar och era medlemmars 
föräldrar har för kunskaper och resurser som 
ni kan ha nytta av i er verksamhet 

• Vad saknar ni? Fråga de som är experter  
på områden där ni själva inte har kunskaper 
genom att använda er av till exempel  
referensgrupper 

• Utvärdera intresset för att den verksamet ni 
bedriver tillgodoser de behov som finns 

• Jobba medvetet och kontinuerligt med att 
skapa gemenskap genom exempelvis positiva 
miljöer som bjuder in till att umgås. Anordna 
också regelbundna kravlösa aktiviteter som 
stärker relationerna inom gruppen 
 

• Utse ett par personer i verksamheten som 
har ansvar för mottagandet av nya medlem-
mar, exempelvis att visa runt och svara på 
frågor. Personen ska också kunna informera 
nya deltagare och deras föräldrar om hur det 
fungerar i föreningen och vad som förväntas 
av dem 

• Satsa på att introducera nyanlända tjejer i 
befintliga verksamheter, många önskar att få 
träffa och lära känna svenska tjejer. Anpassa 
verksamheten så att den passar alla, exempel-
vis tid och plats för aktiviteten 

• Se till att det finns olika sätt att engagera sig. 
Låt deltagare som varit med länge ta mer an-
svar för aktiviteter genom att bli en förebild, 
kontaktperson eller ledare 

• Dokumentera era erfarenheter och arbetssätt 
samt se till att alla i verksamheten känner 
till och är insatta i arbetet, då undviker ni att 
arbetet drivs av en eldsjäl och att det ni gör 
blir en naturlig del av er verksamhet 

• Förankra arbetet i styrelsen, att inkludera 
nyanlända tjejer är en fråga för hela  
organisationen

Bygg för delaktighet 
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Utmaningar och möjligheter
Bra jobbat! Genom den personliga  
relationen, delaktighet och samarbete   
kan ni nu nå ut till nyanlända tjejer med 
era aktiviteter, samtidigt har ni jobbat in 
metoderna som nu är en naturlig del av  
er verksamhet. I det långsiktiga arbetet 
kan ni under resans gång komma att möta 
några utmaningar kring resurser, strukturer 
i föreningslivet och ekonomi. Genom att 
vara medveten om dessa och planera för 
hur ni ska komma runt dem behöver de 
inte bli hinder för ert fortsatta arbete.

1 Resurser 
En av utmaningarna i arbetet med att inklude-
ra nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter ligger i 
relationsskapandet, dels att hitta engagerade 
personer som når ut till målgruppen dels att 
lägga de resurser som behövs för detta vik-
tiga arbete. Att skapa relationer tar tid och 
kräver tålamod, det räcker inte att finnas i 
skolan en dag utan det är ett långsiktigt arbete, 
och att avsätta resurser är avgörande för att 
lyckas. Men, som med alla utmaningar finns 
det lösningar! I detta material har några sätt 
presenterats, tänk kreativt! Kan ni komma och 
ha aktiviteter på skoltid, eller kan skolan göra 
studiebesök hos er? Fundera på var er mål-
grupp finns och gör välriktade insatser där.

Gå tillbaka till vilka resurser ni har i verk-
samheten och era medlemmars deltagande, 
ungdomsledare kan till exempel göra insatser 
på raster och lediga dagar. Gör en plan för hur 
ni ska gå tillväga. 

2 Strukturer 
Strukturer inom föreningslivet kan utgöra 
hinder för nyanlända tjejers deltagande. De 
som kommit till Sverige har kanske inte haft 
möjlighet till aktiviteter på fritiden och har 
därför inte kunskaperna som krävs för att ingå 
i en grupp som varit aktiva sedan de var små. 
Därför behöver ni fundera på hur era grupper 
ser ut och hur de formas. Ett exempel på hur 
ni kan tänka nytt är drop-in aktiviteter som 
möjliggör deltagande för nybörjare i högre 
åldrar, samtidigt tillåter den formen mer  
spontant deltagande vilket behövs då många 
tjejer vill aktivera sig och känna tillhörighet 
men inte vill ha de krav som ofta ställs i  
samband med träningar och tävlingar.
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Ekonomi
Varken de som kommit med sin familj eller 
de som är ensamkommande har råd med för 
dyra fritidsaktiviteter, vilket gör att efterfrågan 
på kostnadsfria aktiviteter ökar. Här följer lite 
tips på hur ni kan tänka kring den ekonomiska 
frågan. 
 

• Medlemsavgifter – var öppen och kräv  
inte medlemskap direkt

• Ha en avbetalningsplan eller reducerat  
pris för de som inte har råd

• Kostnader för aktiviteter kan sökas från 
fonder som Majblomman eller lokala  
fonder som Axelfonden för barn i norra 
Sverige

• Föreningar kan söka aktivitetsbidrag från 
kommunen som också har bidrag som 
ungdomar själva kan söka 

•  Ha kostnadsfria prova på aktiviteter och 
events som ger inspiration till att börja

•  Se till att det finns utrustning att låna,  
ett tips är att hitta sponsorer eller fråga 
föräldrar i föreningen
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Lycka till
Du har nu påbörjat en resa. På vägen kommer du att skapa relationer, 
hitta nya mötesplatser och etablera långvariga samarbeten. Du kommer 
se deltagarna växa som individer när de själva är med i planeringen 
och genomförandet av aktiviteter. Metoderna som finns presenterade 
här är resultatet av AxxessUmeås tvååriga arbete men än finns det  
mer att lära. Vi hoppas att ni vill dela med er av de erfarenheter ni  
gör i ert arbete genom att använda er av Röda Korset Umeåkretsens 
hemsida. Vår förhoppning är att det blir ett levande forum där alla  
kan bidra och ta del av varandras erfarenheter och att Axxess-metoden 
på så vis alltid kan vara aktuell och en källa till kunskap och ett verk-
tyg för inkluderande arbete.
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Samarbetspartners

Metodmaterialet finns som PDF, ladda ner den gratis på www.umeakretsarna.se

www.rkuf.se

www.umea.se

www.crossingboarders.se

www.kulturstorm.se

www.umea.se/fridhemsgymnasiet

www.umeaik.se

www.fairpay.nu



Finansiärer


