
TEMA frågor under frukostmötet den. 3 juni 2022. 

1. Hur skapar vi miljöer för att behålla tjejerna och kvinnorna längre i klubbarna? 

Deltagande föreningar på frukostmötet fick sätta ord på deras önskan för och vad som görs i 

sin klubb. 

• Skapa förebilder i föreningen 

• Har startat upp en tjejakademi i klubben 

• Hållit program för tjejerna och ledarna i klubben om Mental hälsa, träning, kost och 

psykolgi 

• Skapa tränar/ledarlag i klubben 

• Jobbar utifrån tjejernas nivå/intresse och förväntningar 

• Flexibilitet i tänket – kringverksamhet 

• Delaktighet 

• Utbilda alla vuxna och ledare i klubben om normer etc. samt låt varje klubb skapa 

egna planer för hur de ska ta sig framåt. 

• Att inte bara ha fotboll som erbjudande 

• Football for life - FC Rosengårds ledarskapsutb. för unga kvinnor 

• Jämlikhet i alla led 

• Samarbete mellan åldersgrupper 

• Fokus på utanför planen 

• Lyssna mer på vad som efterfrågas 

• Göra saker utanför fotbollen – åka i väg på cuper 

• Förebilder – Mångfald 

• Arbeta med mer utveckling över lag gränser 

• Skapa mervärde för lagen 

• Gå på match (Damallsvenskan) 

 

 

2. Hur rekryterar vi kvinnliga ledare? 

Deltagande föreningar på frukostmötet fick sätta ord på deras önskan för och vad som görs i 

sin klubb. 

 

• Kvinnor pratar med kvinnor skapar engagemang 

• Tydligt med syftet med ledarrollen 

• Börja tidigt i samband med en aktivitet – F.ex. Boll och lek 3- 6 år lättare att hjälpa till 

utan kunskap i fotboll 

• Headhunta -men svår strategi 

• Caoch For Life- FC Rosengårds ledarutbildningsprogram för kvinnor/tjejer 

• Fråga utanför eget nätverk 

• Våga fråga 

• Fokusera på ledarutbildningar snarare än tränarutbildningar 



• Direkta frågor 

• Börja fråga i liten skala så engagemanget inte blir för stort 

• Visa entusiasmen och engagemanget 

• Informera om vad ledarrollen kan innebära 

• Tydliggöra roller 

• All kompetens är bra att tillföra 

• Fokus på ledare inte tränare 

• Inspiration 

• Som sportchef visa att tjej och killfotboll är lika viktigt 

• Föräldramöten – informera tidigt - redan vid inskrivningen 

• Satsat på ledarskap tidigt bland tjejerna, även utan fotbollskunskap 

• Att i yngre grupper får namnet ledare i stället för tränare 

 

 


