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BAKGRUND 

 
 

Jag	  började	  arbetet	  inom	  skatekulturen	  2006 
 
Från	  ”noll”	  :ll	  tusentals	  tjejer	  på	  några	  år 
 
Testade	  metoder 
 
Skatekulturen	  inte	  unik,	  metoderna	  saknas	  överallt... 



OM	  CROSSING	  BOARDERS 

• 	  Grundades	  2010 
• 	  Fokus	  på	  lösningar 
• 	  ”Om	  ni	  vet	  ATT	  så	  visar	  vi	  HUR!”	   



VISION 

För	  eC	  jämställt	  samhälle	  där	  makten	  tar	  ansvar! 



Utbildning/opinion/projekt 

 
www.jhe.nu 
 
 
 



TWEE-‐Q	   
Världens	  första	  jämställdhetstest	  på	  TwiCer 
 



TWITTERKLÄNNINGEN 

För	  aC	  alla	  röster	  ska	  höras! 
 



FATTA 

Mot	  sexuellt	  våld	  –	  för	  samtycke! 
 

www.faCa.nu 
 



IDAG 

Smakprov	  på	  vår	  metod	  Jämställdhetseffekten. 



HOS	  OSS	  ÄR	  ALLA	  
VÄLKOMNA! 



FRITID	  &	  KÖN 

SpontanidroCsytor	  –	  20	  %	  tjejer. 
Fri:dsgårdar	  –	  25	  %	  tjejer. 
Studieförbundens	  musikverksamheter	  –	  16	  %	  tjejer.	   
Hockey	  –	  7	  %	  tjejer. 
Ridning	  –	  16	  %	  killar. 
 

UtnyCjandet	  av	  spontanidroCsytor. 



INKLUDERING 

Inkludering	  är	  aC	  skapa	  bästa	  möjliga	  förutsäCningar	  för	  alla	  individer	  
aC	  delta	  i	  eC	  sammanhang	  i	  enlighet	  med	  individernas	  unika	  
egenskaper,	  förutsäCningar,	  behov	  och	  kapaciteter. 
 
 
 
 
?	   
EXKLUDERING 





JÄMSTÄLLDHET 

Allas	  lika	  status,	  räYgheter,	  skyldigheter	  och	  möjligheter	  på	  livets	  alla	  
områden	  oavseC	  kön.	   

INTERSEKTIONALITET 

Varken	  kvinnor,	  män,	  tjejer,	  killar	  eller	  någon	  annan	  “grupp”	  är	  helt	  
homogen.	  Olika	  diskriminerande	  maktordningar	  samverkar,	  förändrar	  
och	  förstärker	  varandra.	  Det	  intersek:onella	  perspek:vet	  är	  vik:gt	  för	  
aC	  t.	  ex.	  jämställdhetsarbetet	  ska	  angå	  alla.	   



DISKRIMINERINGSGRUNDERNA 

En	  diskrimineringsgrund	  är	  en	  del	  av	  en	  person	  som	  skyddas	  av	  lagen	  mot	  
diskriminering.	  Den	  svenska	  diskrimineringslagsVWningen	  definierar	  sju	  
diskrimineringsgrunder.	   
 
• 	  Etnisk	  :llhörighet 
• 	  Funk:onshinder 
• 	  Kön 
• 	  Könsöverskridande	  iden:tet	  eller	  
uCryck 
• 	  Religion	  eller	  annan	  trosuppfaCning 

• 	  Sexuell	  läggning 
• 	  Ålder 
• 	  Socioekonomisk	  bakgrund/ekonomi 
• 	  Privatliv 
• 	  Geografisk	  8llhörighet 



JÄMSTÄLLDHETS-‐
EFFEKTEN 



1. 	  Värdegrund 

2. 	  Hinder 
3. 	  Gemenskap 

4. 	  Förebilder 
5. 	  Riktade	  satsningar 
6. 	  Marknadsföring 

7. 	  Samarbete 

8. 	  Långsik:ghet 



1.	  VÄRDEGRUND 

Värdegrund:	  De	  grundläggande	  värderingar	  som	  formar	  en	  individs	  
eller	  verksamhets	  normer	  och	  handlingar. 
 

”En	  värdegrund	  utan	  handling	  är	  bara	  en	  dröm,	   
en	  handling	  utan	  värdegrund	  enbart	  e?	  8dsfördriv.	   
En	  värdegrund	  i	  kombina8on	  med	  handling	  kan 

däremot	  förändra	  världen.” 
 



Ur GUTS medlemstal: 
”GUTS är en frizon” 

   
”Att GUTS är en frizon för alla innebär att alla som är med ställer upp på detta: 

Om du har negativa eller sårande åsikter om hur någon annan är, ser ut eller lever 
får du inte säga det på GUTS. Inte viska, inte ropa eller visa med ditt kroppsspråk. 
På GUTS ska du inte kalla andra för kränkande saker, inte hora, lebb, efterbliven, 

bög, handikappad, fitta, n-ordet, blondin m.m. Sexuella trakasserier är inte 
accepterat. Det spelar ingen roll om det är på skämt eller inte.   

 
Ibland kan detta vara svårt att komma ihåg eller följa för man är så van att prata 

eller tänka på ett visst sätt. Om du känner att det är svårt att vara snäll, säg till så 
hjälper vi dig med det. Vi förstår att du också vill att GUTS ska vara ett fantastiskt 

ställe för dig och alla andra.” 
 

1.	  VÄRDEGRUND	  –	  	  INSPIRATION 



2.	  HINDER 

• 	  Här	  är	  alla	  välkomna!	  På	  pappret	  eller	  i	  prak:ken? 
• 	  Osynliga	  och	  synliga	  trösklar	  som	  gör	  det	  svårare	  för	  vissa	  aC	  skapa	  
och	  behålla	  eC	  engagemang	  hos	  er.	   



Vilka	  interna	  normer	  kan	  vara	  exkluderande	  
hos	  er? 

• 	  Etnisk	  :llhörighet 
• 	  Funk:onsvaria:on 
• 	  Kön 
• 	  Könsiden:tet	  och	  uCryck 
• 	  Religion	  eller	  annan	  trosuppfaCning 

• 	  Sexuell	  läggning 
• 	  Ålder 
• 	  Socioekonomisk	  bakgrund/ekonomi 
• 	  Privatliv 
• 	  Geografisk	  8llhörighet 
• 	  ANNAT?!	   
 



3.	  GEMENSKAP 

• 	  Gemenskaper	  kan	  vara	  båda	  exkluderande	  och	  inkluderande. 
• 	  Hur	  används	  orden	  ”vi”	  och	  ”dom”? 

• 	  Hur	  välkomnas	  nya? 



3.	  GEMENSKAP	  -‐	  INSPIRATION 

Egalia,	  friVdshäng	  för	  HBTQ*-‐ungdomar	  i	  Stockholm 
• 	  Låga	  trösklar.	  Möter	  upp	  nykomlingar,	  välkomstbrev,	  
guidning	  samt	  samlingar	  med	  presenta:on	  (pronomen),	  
trivselregler 
*	  Homo,	  Bi,	  Trans	  och	  Queer-‐personer. 



Alla	  finns	  i	  rummet! 



4.	  FÖREBILDER 

Kan	  hen/hon/han	  så	  kan	  jag! 
• 	  Iden:fiering 
• 	  Förebilder	  på	  alla	  nivåer 
• 	  Våga	  bryta	  normer 



4.	  FÖREBILDER	  -‐	  INSPIRATION 

• 	  Elerlys	  de	  ni	  inte	  har	  i	  ert	  kontaktnät 
• 	  Leta	  i	  befintliga	  listor	  på	  hemsidan 

• 	  Cirka	  70	  000	  räCviseförmedlare	   
www.facebook.com/raCviseformedlingen 

www.raCviseformedlingen.se 



5.	  RIKTADE	  SATSNINGAR 

• 	  Acceptera	  inte	  argumentet:	  ”Det	  finns	  ju	  inga	  XXX	  som	  vill!” 
• 	  Riktade	  satsningar	  öppnar	  för	  fler 
• 	  Ställ	  er	  frågorna	  ”vad	  är	  sylet?”	  och	  	  ”vad	  ska	  det	  leda	  :ll?” 
• 	  Målet	  är	  aC	  spela	  ut	  siC	  syle	  –	  	  gör	  en	  plan	  för	  HUR! 
• 	  Satsningar	  inom	  grupper	  kan	  behövas 
 



Crossing	  Boarders	  skatecamp 

5.	  FRÅN	  RIKTAD	  SATSNING	  TILL	  INTEGRERAD	  
VERKSAMHET 



6.	  MARKNADSFÖRING 

Det	  offentliga	  rummet	  är	  fullt	  
av	  uppmaningar 
• 	  Symboler,	  iden:fika:on	  &	  
kodning 
• 	  Marknadsföraren	  har	  makt 

• 	  Samma	  kanaler,	  samma	  målgrupper 
• 	  Marknadsföring	  är	  mer	  än	  affischer 
 



6.	  MARKNADSFÖRING	   
-‐	  DÅLIGT	  EXEMPEL 



6.	  MARKNADSFÖRING	   
–	  INSPIRATION 



6.	  MARKNADSFÖRING	  –	  INSPIRATION 



7.	  SAMARBETE	  -‐	   
INSPIRATION 

Crossing	  Boarders	  “Ha	  så	  kult” 
• 	  Samarbetade	  med	  över	  20	  föreningar	  
och	  över	  100	  arrangörer. 
• 	  Nådde	  en	  bredare	  målgrupp	  -‐	  berikade	  
mångfalden. 
• 	  Skapade	  crossovers. 
• 	  Ledde	  :ll	  samarbeten	  som	  fortsaC	  
eler	  veckan! 



8.	  LÅNGSIKTIGHET 

• 	  För	  aC	  skapa	  hållbar	  förändring	  krävs	  aC	  vi	  arbetar	  långsik:gt	  och	  strukturerat. 
• 	  Temadagar	  och	  andra	  :llfälliga	  insatser	  kan	  vara	  inspira:onskickar,	  men	  inte	  
stommen	  i	  arbetet. 
• 	  Jämställdhet	  och	  inkludering	  som	  stående	  punkt	  någon	  har	  ansvar	  för. 
• 	  Berör	  alla! 
• 	  Dokumentera	  och	  fortbilda	  varandra	  för	  aC	  ta	  :llvara	  på	  kunskap	  och	  erfarenheter	  
(samt	  för	  aC	  minska	  personbundenheten). 
• 	  Var	  realis:ska	  –	  gör	  det	  möjligt	  för	  er	  aC	  få	  klappa	  er	  på	  axeln. 
• 	  Ta	  fasta	  på	  mål	  och	  delmål	  (kopplade	  :ll	  värdegrunden)	  och	  ta	  fram	  handlingsplan. 
 



Filmer	  &	  Jämställdhetseffekten	  online	   
www.crossingboarders.se/filmer	  &	  jhe.nu 



Kontakt 

Ida	  Östensson 
ida@crossingboarders.se 
www.crossingboarders.se 
www.twiCer.com/xingboarders 


