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• Idrott/fysisk aktivitet

• Plats (fokus offentliga aktivitetsytor)

• Kön/genus



Utgångspunkter

→ Ungdomar rör på sig för lite



Ungdomar rör sig för lite 

Undersökning med accelerometer.

1 700 elever från 51 skolor. Eleverna gick i årskurs 5 och 8 i 
grundskolan samt gymnasiets årskurs 2.

Endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna når 
rekommendationen om fysisk aktivitet (60 minuter per dag).

Mest rör sig pojkar i årskurs 5.

Allra minst rör sig flickor på gymnasiet.

(Norberg, 2017)



Ungdomar rör sig för lite 

Folkhälsomyndigheten har låtit elever som är 11, 13 och 15 år i 
en enkät svara på en mängd frågor om sin hälsa. 

• Andelen som rör på sig för lite är hög:  86 %

• Endast 14 % rör på sig minst en timme per dag. 

• Pojkarna är mer fysiskt aktiva än flickorna, och de yngre är 
mer aktiva än de äldre. Bland de 15-åriga tjejerna är det 
endast 9 % som rör sig tillräckligt.

(Folkhälsomyndigheten, 2019)



Utgångspunkter

→ Ungdomar rör på sig för lite

→ Nedgång i andel som är aktiva i idrottsföreningar, särskilt bland tjejerna (se 
t ex Ung Livsstil)

?





Utgångspunkter

→ Ungdomar rör sig för lite

→ Nedgång i andel som är aktiva i idrottsföreningar, särskilt bland tjejerna (se 
t ex Ung Livsstil)

→ Könsskillnader vad gäller fysisk aktivitet

→ Killarna dominerar de offentliga aktivitetsytorna (80/20)



Rosens Röda Matta



Jämställda platser



EQUALIZER



Utgångspunkter för Equalizer

→Demokrati – Offentliga platser ska vara till för alla

→ Ekonomisk fråga – Det har investerats mycket i nya
aktivitetsytor som bara används av begränsade delar av
befolkningen

→Folkhälsa – Folk behöver röra mer på sig, i synnerhet tjejer



Syftet med Equalizer

Genom analys, dialog och genomförande av åtgärder utveckla
existerande aktivitetsplatser till att bli mer jämställda och
inkluderande

→Programmera om befintliga platser

→ Skapa grunden till en verktygslåda för jämställda och
inkluderande aktivitets- och mötesplatser



Varför intressant och unikt?

• Samverkan mellan forskare, arkitekter i ett privat företag
(Nyréns), kommunala tjänstemän på fritidsförvaltningen och
brukare→ Samproduktion
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Varför intressant och unikt?

• Samverkan mellan forskare, arkitekter i ett privat företag
(Nyréns), kommunala tjänstemän på fritidsförvaltningen och
brukare→ Samproduktion

• Befintliga platser

• Små, billiga, enkla insatser

• Lätta att underhålla, upprätthålla och sprida



1. Mobilisering av tjejer som vill delta i projektet
• Tjejer i förening (ålder 18-24, främst med utländsk bakgrund)

• Möllans Basement (ålder 16-26, främst med utländsk bakgrund)

• Allaktivitetshuset (fritidsgård) i Lindängen (ålder 11-16)

• Vuxna kvinnor (ålder 38-52)

→Tjejer och kvinnor i åldern 11-52



2. Val av platser
• Två utegym i en centralt belägen park

• En multisportplan i innerstan

• En multisportplan i ett förortsområde

• Sommarlovsaktiviteter på Ribersborgsstranden



3. Vi behöver information om var skon klämmer, 
d v s vilka hinder som finns, och hur vi kan 
överbrygga dessa

Hur?

→ Störningar



Equalizermodellen



Tjejerna/kvinnorna genomför störningar för att:

• Störa existerande mönster→ Upptäcka/avtäcka rådande
normer på platser

• Generera erfarenheter av situationen, aktiviteten och
platsen → Hinder och möjligheter för att använda platsen







Rumsliga, men inte bara rumsliga, hinder

Hur hittar jag till platsen?
Hur tar jag mig till platsen?
Hur närmar jag mig?
Hur kliver jag in – stegvis och på ett naturligt sätt?



→ Stödjande miljöer

→Betydelsen av fysiska gränszoner



Organisatoriska och sociala hinder

•Hur får jag stöd i att ta mig till platsen?

•Hur kan jag känna mig delaktig?

•Hur får jag stöd att våga ta plats?

•Hur ska jag veta hur platsen kan användas?

→ Organisatoriska åtgärder, evenemang, stöd från vuxna

→ Samverkan i de organisatoriska gränszonerna



SPONTANIDROTT            - ORGANISERAD IDROTT



SPONTANIDROTT       SEMIORGANISERAD ORGANISERAD

IDROTT IDROTT



Exempel: Träna i Parken
Kommersiella och ideella aktörer samverkar, delvis 
med olika motiv

Aktiviteterna kommuniceras via sociala medier

Gratis aktiviteter, för alla, utan medlemskrav

”Genom att hålla pass med 70 procent kvinnor 
förändrar vi stadsbilden”



Aktivitetsrelaterade hinder

Vad kan jag använda platsen till?

Måste jag spela fotbollsmatch?

Vad får jag göra?

Måste jag prestera?

Måste jag vara jätteaktiv?



• Rumsliga, men inte bara rumsliga, hinder

• Organisatoriska och sociala hinder

• Aktivitetsrelaterade hinder

• Vem dominerar?

• Vem har tolkningsföreträde?

• Vilka normer råder på platsen?















”Att ge grönt ljus” till dem som i nuläget inte använder platserna 
och få dem som dominerar ytorna att stanna upp och reflektera.



Rätt metod?

Varför är det tjejerna som ska utsätta sig för störningar och ”ta 
för sig”?  Varför handlar inte Equalizer om att få killarna att 
självmant flytta på sig? 

Är tjejer en homogen grupp? 

Kan små åtgärder, oavsett om de är fysiska, sociala eller 
organisatoriska, verkligen göra någon nytta? 
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STÖR!















TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


