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Förord 
Denna uppsats har gett oss en stor inblick i diskussionen kring tjejers situation på fritidgårdar. 
Detta hade inte varit möjligt endast genom litteraturläsning. Vi har lärt oss mycket av 
föreståndarna på de fritidsgårdar vi gjort vår studie vid och självklart även av de tjejer vi 
intervjuat vilka vi vill tacka för deras engagemang och tid. Elisabeth Nilsson på fritidskontoret i 
Skellefteå bidrog till stor inspiration med sin erfarenhet och känsla för arbete med tonårstjejer. Ett 
stort tack till er alla! 
 
 
 
Skellefteå den 6 januari 2003 
 
Josefine Ekholm  Malin Rydh 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att studera tonårsflickors uppfattningar om sin situation på 
fritidsgården. För att uppnå vårt syfte har vi genomfört intervjuer på två olika fritidsgårdar i 
Skellefteå kommun. Vi intervjuade fjorton tonårsflickor uppdelade i olika grupper. I vårt resultat 
fick vi fram att flickorna själva inte ser det som något problem att de är underrepresenterade på 
fritidsgårdarna. De känner sig inte orättvist behandlade utan ser sig själva som jämställda på 
fritidsgården. Våra slutsatser i denna uppsats är att flickor på dessa fritidsgårdar inte bara bör ses 
som en enda grupp utan som egna individer och att fritidsgården verkar vara en plats där de 
känner sig fria att göra vad de vill och känner för just för stunden. 
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Bakgrund 
 
Vi har båda erfarenheter som ledare på fritidsgård. Josefine från två fritidsgårdar i södra 
Sverige och Malin från en fritidsgård i Västerbotten. Ett fenomen vi funderat över är 
skillnaden i besöksstatistik mellan pojkar och flickor på fritidsgårdar. Vår erfarenhet säger oss 
att det är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna i dag. Vi är fullt medvetna om att 
det finns exempel där fler flickor än pojkar besöker fritidsgården även om vi inte vet i hur stor 
utsträckning. Vår uppfattning, som är baserad på beskrivningar av fritidsledare och 
fritidspedagogstudenter samt litteratur, är ändå att pojkarna är en majoritet på de flesta 
fritidsgårdar. Vi undrar vad detta beror på? Har fritidsledarna sett detta fenomen och har de 
försökt att göra någonting åt det? Hur har i så fall dessa försök sett ut och hur har de fungerat, 
har man kommit fram till något resultat? Vi frågar oss också vad det är som lockar flickorna 
till fritidsgården? Vilka motiv har de när de går dit? Vilket eller vilka behov är det som de vill 
tillfredsställa?  
 
Då vi jobbat som ledare på fritidsgårdar har vi sett att de flickor som kommer till 
fritidsgårdarna deltar i verksamheten men inte alls i samma utsträckning som pojkarna. Visst 
spelade flickorna också playstation, biljard och kortspel, men de mest aktiva var ändå 
pojkarna. Beror detta på att verksamheten kanske är mer inriktad mot pojkar eller är det något 
annat som ligger bakom? 
 
För att få en större inblick i flickors situation på fritidsgården och för att kunna besvara de 
flesta av våra frågor vill vi fråga flickorna själva hur de uppfattar situationen. Vi anser att det 
är ungdomarnas åsikter man skall utgå ifrån vid verksamheten på fritidsgårdar. På grund av att 
flickor är underrepresenterade på fritidsgårdar är det också deras åsikter vi vill 
uppmärksamma. Således vill vi enbart inrikta oss mot flickor i denna studie.  
 
 
Historik 
Andersson och Hansson (1999) skriver att fritiden uppfattas olika av olika människor. Men 
den traditionella definitionen på fritid är just fri tid. Redan på stenåldern fanns det mer tid 
över till annat än att samla mat och övriga sysslor. Men själva begreppet fritid är ett sentida 
begrepp och något som följde industrialiseringen på 1800-talet. Då var det överklassen som 
fick ta del av den fritid som bjöds. Övervägande delen av arbetarna fick se den fria tiden som 
en återhämtningspaus eftersom de jobbade ca 12 timmar per dag sex dagar i veckan. När 
fabriksvisslans höga tjut kom markerade den en gräns mellan arbetstiden och den andra tiden 
- den fria tiden. På grund av de långa och hårda arbetsveckorna var den fria tiden högt 
värderad. Lagen om 48 timmars arbetsvecka kom 1919 för att fylla arbetarnas nya fria tid med 
meningsfull sysselsättning, det skapade flera tillfällen till engagemang i folkrörelserna. 
 

Fritidsgårdens historia 
Vidare skriver Andersson och Hansson (1999) att ungdomar under 1930-talet börjar definieras 
som problem. Man oroades av att de träffades ute på gatan eller vid dansbanorna och 
umgicks. Det är vid den här tiden det börjades diskuteras att man borde lära ungdomen bruka 
sin lediga tid på ett nyttigt och meningsfullt sätt. I slutet på 1930-talet börjades det därför att 
utredas hur samhället skulle kunna stödja ungdomsverksamheten. Det handlade mest om stöd 
till föreningslivet där ungdomarna förväntades få en demokratisk skolning. Fysisk aktivitet 
som idrott och friluftsliv ansågs främja sundhet, fostran och vara positivt karaktärsdanande. 
Men trots stödet till föreningslivet märktes det att dessa inte fick med alla ungdomar. För att 
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fånga upp de föreningsfria ungdomarna och slussa över dem till föreningslivet startades de 
första fritidsgårdarna.  
 
Andersson och Hansson (1999) berättar att fritidsgårdarna i början drevs av föreningarna och 
deras ledare arbetade i verksamheten. De drev först en traditionell föreningsverksamhet, men 
efter kritik börjades det bedrivas öppen verksamhet. Efter en tid var det emellertid många av 
föreningsledarna som tyckte att arbetet var svårt, gårdsbesökarna var inte så tålmodiga och 
motiverade som deras vanliga föreningsungdomar. Till slut lämnade föreningslivet arenan och 
kommunen tog över. Allt sedan 1930-talet motiverades samhällsstödet till fritidsverksamheten 
främst genom att den förebygger kriminalitet och fostrar till goda samhällsmedborgare. 
 
Andersson och Hansson (1999) berättar vidare att under 1960- och 1970-talet satsades 
skattemedel på idrotts och kulturverksamhet och det byggdes flera förskolor, fritidshem och 
fritidsgårdar. Bidragen från stat och kommun öppnade möjligheter för olika organisationer att 
anställa administratörer och ledare till sin verksamhet. Detta bidrog till att olika 
fritidsaktiviteter kunde organiseras och då främst barns och ungdomars fritid, samt att nya 
yrkesgrupper bildades som fick ansvar för barns och ungdomars socialisation. Enligt 
Andersson och Hansson så florerade det mycket droger i samhället under 1970- talet, men 
gårdarna skulle vara drogfria. Personalen arbetade hårt och medvetet med denna fråga och till 
sin hjälp fick de förslag till åtgärder genom boken Drogfri gård skriven av Blomdahl och 
Kågesson 1974. I samma takt fick fritidsledaren mera status och fritidsledaryrket blev ett 
erkänt lönearbete.  
 
I dag finns det mellan1600 och 1800 fritidsgårdar i Sverige, det är dock oklart hur många som 
endast vänder sig till ungdomar (S. Holm, personlig kommunikation, 7 november, 2002). 
 

Fritidsgårdens historia i Skellefteå 
Fritidsgårdarna i Skellefteå startade sin verksamhet ungefär samtidigt som många andra 
fritidsgårdar i Sverige menar Elisabeth Nilsson (1986). På 1960-talet då det fanns ekonomiskt 
utrymme för det och då samhällsbilden runtomkring ungdomarna började bli mer och mer 
”kaotisk” fick de också mer fritid. Exempelvis skolfria lördagar.  
 
Nilsson (1986) berättar att i slutet av november 1965 skrev barnavårdsnämnden i Skellefteå 
landskommun till Skellefteå stad och föreslog ett samgående i en försöksverksamhet. Ärendet 
gick vidare till kulturnämnden som tillsatte en utredning om behovet av ungdomsgårdar i 
Skellefteå. Platsen för försöksverksamheten blev i en lokal på Köpmangatan i Skellefteå. Det 
var också där som Skellefteå fritidsförvaltning öppnade sin första riktiga ungdomsgård. Det 
fanns även en sluten verksamhet på Stationsgatan som 1966 blev ungdomsgård, 
Centrumgården, senare kallad CeGe. 
 
Nilsson (1986) har dokumenterat att i början av 1970-talet kallades dåvarande 
gårdsföreståndaren på CeGe till en träff som har haft viss betydelse för utvecklingen. Det var 
en stor sammandragning av alla gårdsråd. Representanter från föreningar fanns också med 
samt en del politiker. Enligt Nilsson (1986) var det viktigaste beslutet som då togs att 
gårdarna hädanefter krävde absolut nykterhet och drogfrihet, tidigare hade man inte varit lika 
hård på den punkten.   
 
I sin utvärdering skriver Nilsson (1986) även att på hösten 1973 kom ett förslag till utbildning 
för fritidsgårdspersonal. Den skulle bland annat innehålla gruppdynamik, social avvikelse, 
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programverksamhet, marknadsföring med mera. Slutet av 1976, början av 1977, var en 
brytningstid. Personalen på fritidsgårdarna ville inte längre ”servera” förströelse. De krävde 
mer och mer delaktighet från ungdomarnas sida. Det var förändringar i synen på 
verksamheten som påverkade ungdomars möjligheter till medbestämmande och delaktighet 
därmed också gårdens roll.1976 hade kommunen 12 gårdar. 
 

”Tjejgruppens” historia i Skellefteå 
Elisabeth Nilsson berättar vid ett personligt möte att det redan på tidigt 1980-tal fanns 
”tjejgrupper” inom fritidsgårdsverksamheten i Skellefteå. Då var det på fritidsgården Söder 
man hade både ”tjej- och killgrupper”. Ledarna hade genom observationer känt att både 
flickor och pojkar behövde vara för sig själva ibland. Exempel på inslagen i dessa ”tjej- och 
killgrupper” var diskussioner om könsroller samt läxläsning. Sedan dess har 
”tjejverksamheten” i Skellefteå utvecklats och spridit sig. Numera finns det ”tjejgrupper” på 
de flesta fritidsgårdar i Skellefteå. Ett annat inslag i ”tjejverksamhet” på fritidsgårdarna i 
Skellefteå var de ”tjejläger” som anordnades en gång per år under tre års tid i mitten på 1990- 
talet. Det var ”tjejgrupperna” i Skellefteå kommun som tillsammans åkte på läger och där 
hade verksamhet tillsammans. 1992 Började ledarna för ”tjejverksamheten” på fritidsgårdarna 
runt om i kommunen träffas på regelbundna träffar. Dessa träffar kallades för 
”tjejsnacksledarträffar”. Där samlades de och utbytte erfarenheter och idéer (E Nilsson, 
personlig kommunikation, 18 oktober, 2002). 
 
 
Ungdomstiden 
Oddbjörn Evenshaug (2001) beskriver i sin bok Barn och ungdomspsykologi ungdomstiden 
som en tid då man är mitt emellan barndomen och vuxenlivet. När man kommer till tonåren 
sker en stor kroppslig och känslomässig förändring genom puberteten och de unga får börja 
höra att de skall sluta med barnsligheter och istället bete sig som vuxna. Det är på grund av 
bland andra dessa faktorer som gör den tidigare positionen som barn nu ohållbar. Men det 
kommer ändå att dröja flera år innan man som ungdom eller tonåring får ta ett vuxet ansvar 
och får ta del av vuxna uppgifter. Evenshaug menar att ungdomarnas nya kognitiva och 
sociala kunskaper ger dem möjligheter att hantera omvärlden på ett helt annat sätt än tidigare. 
Genom detta blir deras tidigare beroende av föräldrarna allt svagare och de börjar sökandet av 
en egen identitet. 
 

”Drivkraften att hitta en egen identitet och bestämma på egen hand ökar till en punkt då de med 
allvar och kraft utbrister: ”Bry er inte!” ” (Evenshaug 2001, s. 300). 
 

Identitetsutveckling 
Evenshaug (2001) hänvisar till Erik Homburger Erikssons teori när han vidare beskriver hur 
identitetsutvecklingen hos ungdomar kan gå till. Erikssons teori säger att sökandet av en 
identitet är det huvudsakliga problemet under ungdomstiden, eftersom den tidigare identiteten 
som barn brutits samman. Uppgiften blir nu att känna samhörighet och psykologisk 
kontinuitet med vad de varit som barn, vad de håller på att bli och vad de vill i livet samt hur 
de passar in i samhället. Det är ingen lätt uppgift och den rymmer många olika val och 
aspekter. De skall välja utbildning och yrke samt ta ställning i politiska och moraliska frågor 
med mera. I sitt sökande efter en identitet kan ungdomar då och då vara väldigt fixerade vid 
vilket intryck de gör på andra och jämför sedan detta med hur de upplever sig själva. Det är 
överlag hos kamraterna ungdomar söker hjälp med att hitta sin identitet. Detta sökande av en 
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egenidentitet sker samtidigt som kroppen och känslolivet genomgår en stor förändring och att 
integrera allt detta kan bli en svår uppgift. 
 
 
Vilka ungdomar besöker fritidsgården och vad vill de göra där? 
Elofsson (1997) skriver att det finns stora variationer bland fritidsgårdsbesökare och att de 
inte skall ses som en stor gupp. Han hänvisar till Gert Lundqvists indelning av 
fritidsgårdsbesökare. Lundqvist har delat upp besökarna i tre grupper: 
 
Grupp 1 har lite intresse för skolan, de är inte hemma mycket, lyssnar mest på vad 

kompisarna tycker, inte speciellt aktiva i föreningar, och drar gärna runt på stan.  
 
Grupp 2 är ganska intresserade av skolan, är hemma ganska mycket, lyssnar både på vad 

kompisar och föräldrar tycker, är aktiva i föreningslivet och lagidrott, besöker 
fritidsgården lite då och då, på helgerna går de ibland på bio eller disco.  

 
Grupp 3 är mycket intresserade av skolan, är hemma mycket, lyssnar mest på vad 

föräldrarna tycker, är ibland aktiva i föreningslivet och då oftast i individuella 
idrotter, besöker mer sällan eller aldrig fritidsgården, åker sällan in till stan för 
att ha kul. 

 
Elofson (1997) berättar att de skillnader man kan se mellan fritidsgårdsbesökare och de 
ungdomar som inte besöker fritidsgården är att fritidsgårdsbesökare är de som minst deltar i 
individuella sporter, föreningar och musikskolan. Det har också visat sig att det är dessa 
ungdomar som mest skolkar, röker och dricker alkohol, har sämre betyg, trivs sämst i skolan, 
är mest på stan och tittar mest på TV och video. Det finns alltså ett klart samband mellan 
fritidsgårdsbesök och social bakgrund.  
 
Elofsson (1997) skriver också att flickor besöker fritidsgården under kortare tidsperiod än 
pojkar. Under årskurs 7 och 8 är besökstatistiken ganska lika mellan flickor och pojkar även 
om det är pojkarna som dominerar på fritidsgården. Flickorna slutar dock att besöka 
fritidsgården tidigare än pojkarna. Vilket skulle kunna bero på att pojkar är mer 
idrottsinriktade och att äldre pojkar dras till yngre flickor. 
 
Elofsson (1997) hänvisar även till sin egen tidigare forskning och berättar att det ungdomar 
söker på fritidsgården är: 

- att umgås med kompisar 
- att det är mysigt på fritidsgården 
- att bli sedda av fritidsgårdspersonalen 
- att kunna påverka verksamheten 
- att ha en frizon från föräldrar och andra vuxna (utöver fritidsledaren) 

 
Vidare skriver Elofsson (1997) att han inte sett någon skillnad i vad ungdomar söker utifrån 
ungdomarnas bakgrund. Ungdomar söker oberoende av social bakgrund alltså i stor 
utsträckning samma upplevelser. 
 
 
Jämställdhet på fritiden 
Claeson och Pettersson (1991) menar att en faktor som bidrar till att det satsas mer på pojkar 
än flickor är den obalans som finns mellan könen på inflytelserika poster samt kommunernas 
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snäva syn på vad en aktivitet är. Att hästen kostar en massa pengar även då man inte rider på 
den har förklarats som en orsak till varför det inte satsas på hästsporten inom en kommun. 
Flickorna har inte varit lika högljudda som pojkarna och har då misstagits för att klara sig 
själva eller att inte ha samma behov av intressant och utvecklande fritid. Claeson och 
Pettersson menar även att detta har påverkat verksamhetens utformning till att gynna pojkar 
mer än flickor.  
 
Tebelius (1991) skriver att flickor som ”bara” sitter på fritidsgården och snackar med 
varandra, de kanske viskar och fnissar lite, ofta uppfattas som passiva. Om fritidsledaren 
frågar vad de vill göra och de inte kan ge något riktigt svar förstår man sig inte på dem. 
Tebelius menar på att man har en felaktig bild av flickor. De intervjuer Tebelius och hennes 
kolleger gjort visar att flickor vet vad de vill men att de sällan får gehör för sina idéer. 
 
Leif Linde (2000) generaldirektör vid Ungdomsstyrelsen, skriver att de offentliga 
satsningarna och de kommunala budgetarna gynnar pojkar. Han menar också att de stora 
satsningar man gjorde på 1970- och 1980-talet då rocken slog igenom nådde få flickor. I 
princip samma sak hände när datorerna kom in i ungdomsverksamheten tillslut var det pojkar 
som satt vid datorerna och var också dem som fick del av satsningarna.  Med koppling till den 
snedfördelning av resurser vad gäller musiken och datorer har det startats speciella 
”tjejprojekt”. Detta för att kompensera flickorna. En stor del av dessa ”tjejprojekt” lyckades 
bra. Men det gäller att även förstå risken med ”tjejprojekt”. Drivs inte ”tjejprojektet” med en 
medvetenhet om att det är i samhället orättvisorna mellan könen existerar finns det en stor risk 
att det skapas eller stärks redan befintliga stereotypa könsroller. 
 
Elisabet Nilsson fritidskonsulent på fritidskontoret i Skellefteå berättar vid ett personligt möte 
om den ändring som har skett i synsättet på att arbeta med flickor på fritidsgårdar. Förr trodde 
man att flickorna inte var aktiva i verksamheten för att de inte ville göra något eller inte 
vågade ta för sig av det utbud som fanns. Om de bara satt och pratade med varandra ansågs de 
inte vara aktiva. En speciell ”tjejverksamhet” skulle då stärka flickorna så att de skulle ta för 
sig mer och våga vara mer aktiva i verksamheten. I dag ses saken från ett annat håll. Att 
flickor och pojkar inte är lika representerade på fritidsgårdar eller i fritidsgårdsverksamheten 
ses nu utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Att flickorna inte är lika aktiva på fritidsgården som 
pojkarna beror på att deras ställning i samhället för övrigt är helt olik pojkarnas. Det är också 
viktigt att ledare på fritidsgårdar har kunskap om jämställdhet. Det är viktigt att veta hur man 
skall argumentera för detta ämne när det ifrågasätts och veta att jämställdhet handlar om både 
pojkar och flickor (Personlig kommunikation, Elisabeth Nilsson. 18 oktober 2002). 
 
 
Flickorna och frigörelsen 
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som bland annat följer ungdomars levnadsvillkor 
och granskar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå.  
 
Ungdomsstyrelsen (1998) har genomfört en utredning som heter Flickorna och frigörelsen. 
Denna utredning handlade om forskning om flickor och arbete med ”tjejprojekt”. Den 
grundställande frågan för utredningen var:  
 

”hur vuxenvärlden kan måna om, lyfta fram, synliggöra och arbeta för att stärka flickor och unga 
kvinnor och samtidigt undvika att bidra till den stereotypifiering av könsskillnader som 
ungdomsstyrelsen vill förhindra?” (Ungdomsstyrelsen 1998, s.8) 
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Under hela 1990-talet har det uppmärksammats att flickors fritid inte prioriterats i samma 
utsträckning som pojkars. Det har även uppmärksammat att flickor och pojkar är olika och att 
deras fritidsvanor är olika. Ungdomsstyrelsen oroar sig för den betoning som finns i det 
offentliga samtalet på skillnader mellan könen och att den bidrar till att skapa nya och 
återskapa gamla stereotyper om manligt och kvinnligt och om flickor och pojkar.  
 
Syftet med utredningen är först ”att fördjupa den teoretiska diskussionen om flickor och visa 
hur deras livssituation, egenskaper, intressen och så vidare manifesteras inom forskningen och 
i metodiklitteraturen”. Sedan vill man också som syfte uppnå ”att ge en bild av hur det 
praktiska arbetet med flickor ser ut och att diskutera ‘tjejprojekts’ relation till 
jämställdhetsarbete” (Ungdomsstyrelsen 1998, s. 8). 
 
Flickorna och frigörelsen består av tre delar. En teoretisk genomgång av forskning om flickor, 
en presentation av tre ”tjejprojekt” och en diskussion. 
 
I teoridelen diskuteras sambandet mellan teori och praktik. Blir resultatet i praktiken så som 
mål och syften teoretiskt beskrivits? Diskussionen handlar bland annat även om hur det pratas 
om problemen med orättvisor mellan könen. Vi användandet av ord som invandrarflickor eller 
flickor i riskzon riskerar man att lägga orsaken till problem på personerna själva i stället för 
samhället runtomkring. Därför är det då viktigt att peka på de missförhållanden som finns i 
flickor och pojkars olika möjligheter. Då förskjuts individcentrerade förklaringar till en analys 
av strukturer i omgivningen.    
 
I praktikdelen presenteras de tjejprojekt som varit med i utredningen. Det visade sig i de 
projektansökningar som ungdomsstyrelsen fick in vara vanligt att vissa flickgrupper ringades 
in så som invandrarflickor och föreningslösa flickor och att projektet hade som mål att 
synliggöra, stärka och medvetandegöra tjejer. Det var också vanligt att det beskrevs en mörk 
bild av flickor och deras situation. ”Det kan förklaras med att för att kunna motivera särskilda 
satsningar på flickor måste man lyfta fram just det problematiska som utmärker flickors och 
unga kvinnors situation.” (Ungdomsstyrelsen, 1998, s.107) Konsekvenserna blir då som 
tidigare beskrivits att problemen placeras på individer i stället för omgivande strukturer och 
att flickors utmärkande drag och oförmåga presenteras på ett sätt som får dem att framstå som 
avvikare och passiva offer. Dessa uttryck bidrar då till brister i jämställdhetsperspektiven i 
”tjejprojekt” på grund av att de leder till skapandet av nya och gamla stereotyper om flickor.   
 
Det har visat sig att vad som skrivits i projektbeskrivningar och vad personal inom projekten 
sedan berättat inte har stämt överens. Det beror främst på att personalen relativiserat motiven 
till att satsningar på ”tjejverksamhet” bör bli av. En slutsats som dock har gjorts vid 
jämförelse mellan projektansökningar och vad personalen vid projekten säger i intervjuer är 
att även om projektbeskrivningarna mestadels stereotypiskt beskriver hur flickor är, så har 
ändå personalen i verkligheten en erfarenhetsanknuten bild av flickor.  
 
I utredningens avslutande diskussion presenteras 7 slutsatser som anses vara de viktigaste. 

- Flickor och pojkar är inte jämställda i Sverige i dag. I arbetet med flickor i ”tjejprojekt 
är det nödvändigt att ha jämställdhet som mål, om man vill undvika att schabloner om 
unga kvinnor skapas och återskapas. 

- Ett syfte med tjejprojekt bör vara att synliggöra gruppen flickor, och att visa att denna 
grupps intressen ofta är underprioriterade. I ”tjejprojekt” betonas då ojämlikheter 
istället för olikheter mellan flickor och pojkar.  



 7

- Att arbeta med ”tjejprojekt” kan vara en strategi för att synliggöra gruppen flickor, så 
att flickorna senare kan ta för sig mer i blandade miljöer. 

- Forskning om och arbete med flickor bör inte betona könsskillnader utan istället 
koncentreras på vilken innebörd som läggs i kvinnligt och manligt och hur det 
manifesteras i vår vardag.  

- Att synliggöra flickor måste ske i relation till hur det omgivande samhällets strukturer 
ser ut. Förklaringsmodeller som anger flickors och kvinnors sätt att vara som skäl till 
deras underordning bör tonas ner. Fokus måste flyttas från individen till den 
omgivande strukturen. Det möjliggör också en analys av maktförhållande i samhället.  

- För att undvika schabloner om hur flickor och pojkar är bör man bejaka det komplexa 
i könsidentiteten. Ett sätt är att placera kön och identitet i ett vidare sammanhang - 
moderniteten - där kön och identitet ses som något som befinner sig i ständig 
förändring. 

- När man definierar en grupp - i detta fall flickor - genom att hela tiden lyfta fram dess 
problematik finns en risk att denna grupp marginaliseras. En grupps strukturella 
maktlöshet döljs, och orsaken till problemen läggs på individerna själva. Arbetet i 
”tjejgrupper” riskerar då att riktas in på att förbättra flickor istället för att frigöra dem. 
Denna insikt är viktig om man strävar efter att förändra rådande könsmönster.  

 
 
Flickor på fritidsgården 
Börjesson (1991) menar att fritidsgårdarna har utvecklats utifrån pojkars behov och intressen. 
Syftet med deras verksamhet var från början att förebygga kriminalitet och missbruk samt att 
fostra ungdomar till goda samhällsmedborgare. Detta har i sin tur bidragit till att det inte finns 
några traditioner av ”tjejverksamhet” på många av landets fritidsgårdar.  
 
Pettersson-Svenneke, Prawitz, Sanrell, Stålstierna (1995) skriver att flickor är allmänt 
underrepresenterade på fritidsgårdar. Pojkar utgör 2/3 och flickorna 1/3. Detta beror enligt 
författarna på att verksamheten är aktivitetsbaserad vilket intresserar mer pojkar än flickor. 
Även inredningen på fritidgårdar är aktivitetsbaserad och till för så kallade ”killaktiviteter”, 
utrymmen för flickor har sällan prioriterats. Det gör att de flickor som besöker fritidsgårdar 
har vistats där på pojkars villkor.  
 
Vidare berättar Pettersson-Svenneke m.fl. (1995) att det är viktigt att de första besöken på 
fritidsgården blir lyckade för att flickor skall vilja komma tillbaka samt att fritidsgårdsmiljön 
är tillfredsställande. För flickor är det också viktigt att veta vad de skall göra när de kommer 
till fritidsgården. Lämpligt kan vara att det finns tidningar eller liknade som de kan sätta sig 
och läsa i om de känner sig osäkra. 

Flickronden 
I en rapport av Pettersson-Svenneke m.fl. (1995) finns ett förslag till hur 
fritidsgårdspersonalen kan göra fritidsgården mer anpassad till flickor. Förslaget är en 
flickrond. Denna flickrond går ut på att personalen efter en manual går en rond på 
fritidsgården för att se över den fysiska miljön, atmosfären, umgängesklimatet, relationer och 
budget ur könssynpunkt. I manualen svaras på specifika frågor som rör ovanstående ämnen, 
till exempel om entrén ser inbjudande ut eller om de rum som finns används lika mycket av 
flickor som pojkar. Frågorna besvaras med ja eller nej. De frågor som är markerade med fet 
stil är frågor som absolut bör kunna besvaras med ja. (Se bilaga 1) Denna rond skall fungera 
som ett hjälpmedel till att förbättra fritidsgården så att både flickor och pojkars intressen 
tillgodoses  
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Utvärdering av flickronden  
Arnqvist och Perttula (1997), två fritidspedagogstuderande vid Luleå tekniska universitet i 
Skellefteå gjorde en flickrond vid Skellefteå kommuns alla 13 fritidsgårdar samt ett 
ungdomenshus. De gjorde även en sammanfattning och analys av flickronden. Arnqvist och 
Perttula avgränsade sig till att endast behandla de frågor i flickronden som rör flickors 
situation på fritidsgården. De lade vikt vid att se det hela utifrån ett flickperspektiv. De 
nämner även att de granskat gårdarna kritiskt. Nedan följer en sammanställning av Arnqvist 
och Pertullas analys med tonvikt på de delar som är av intresse för vår uppsats. 
 
Gårdarnas inre miljö sett ur ett flickperspektiv  
Arnqvist och Perttula (1997) tyckte inte att den inre miljön på fritidsgårdarna var speciellt 
fantasifull och målande, det har funnits få inslag som kan vara kontaktskapande eller något 
ungdomar kan samlas och prata om. Detta kan vara mycket viktigt för flickor eftersom pojkar 
som är lite osäkra kan ”kasta sig in i en aktivitet” medan flickor inte fungerar på samma sätt 
utan skulle nog hellre ha en tidning eller ett fotocollage att titta på. Arnqvist och Perttula 
menar att miljön på fritidgården är viktig för att flickor skall vilja komma tillbaka. Men att en 
eventuell uppfräschning av gården inte skall ses som en ”tjejaktivitet” utan en allmän 
miljöförbättring.  
 
Medvetet och omedvetet gynnande av flickor och pojkar 
Arnqvist och Perttula (1997) menar att överlag gynnas flickorna medvetet eftersom man 
försöker förbättra deras situation på fritidsgården. Pojkarna gynnas däremot omedvetet 
eftersom verksamheten och de aktiviteter som finns egentligen ligger i killarnas intresse. De 
typiska ”killaktiviteterna” så som mekanisk verkstad och musik har självklara platser i 
verksamheten. De typiska ”tjejaktiviteterna” så som smink, smyckestillverkning och 
relationsfrågor existerar nästan enbart i tjejgrupperna. I princip alla gårdarna bjöd på 
idrottsaktiviteter exempelvis bordtennis, innebandy och biljard. Arnqvist och Perttula ställer 
sig då frågan om dessa aktiviteter är grundade på flickor och pojkars önskemål, eller om 
flickorna deltar i detta bara för att det är det som erbjuds? ”Är flickorna med på pojkarnas 
villkor eller är det av eget intresse?” (Arnqvist & Perttula 1997, s. 2) frågar de sig.  
 
Arnqvist och Perttula (1997) frågar om flickor måste särbehandlas för att ”få plats” på 
fritidsgården? De reflekterar över att de ”tjejaktiviteter” som erbjuds överlag erbjuds i 
”tjejgrupper” och inte i den öppna verksamheten. De menar att det finns en fara i att fastna i 
att särbehandla flickorna. Även om ”tjejgrupper” kan vara bra till att lyfta fram flickorna så 
menar de att ”tjejverksamhet” bör ingå naturligt i den permanenta verksamheten och ta lika 
stor plats som pojkarnas. 
 
Tjejverkstad 
Arnqvist och Perttula (1997) vill efter att ha sett alla fritidsgårdarna i Skellefteå kommun ge 
ett förslag till en ”tjejverkstad”. En plats på fritidsgården där det finns till exempel speglar, 
smink, tidningar och där man kan ägna sig åt hårfärgning, smyckestillverkning, dagböcker 
och klotterplank med mera. De tror att detta skulle locka fler tjejer till att komma till 
fritidsgårdarna och stärka deras ställning på gården. 
 

”Tjejgruppen” 
Mia Börjesson (1991) skriver om ”tjejgruppen” och hur den kan fungera. Hon poängterar hur 
viktigt det är att ha ett bestämt syfte och mål i arbetet med en ”tjejgrupp” och hennes eget mål 
är att stärka flickornas självkänsla och att plocka fram deras egna resurser.  
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Börjesson (1991) berättar om de positiva sidorna med att ha en ”tjejgrupp” och hur flickorna 
kan påverkas positivt av att vara medlem i en. Alla människor har behov av att tillhöra en 
grupp. En grupp där man är betydelsefull, i sig själv eller tillsammans med gruppen som 
helhet. För flickor i en ”tjejgrupp” kan detta bli den grupp för dem som de kan känna sig 
trygga i och vågar visa sina starka och svaga sidor. De Flickor som är lite tystare och kan vara 
svåra att nå stiger oftast fram i dessa grupper och deltar aktivt. Flickorna lyssnar på varandras 
samtal om kärlek och smärta, de hjälper och ger varandra råd. Det kan även ges möjligheter 
till att pröva sin identitet i gruppen, tillsammans med andra flickor eller tillsammans med 
gruppledaren. Börjesson berättar även att hon själv blandar flickor från olika ungdomsgrupper 
i ”tjejgruppen”. Det skapas då tillfällen till att lära sig av andra som inte är lika en själv. Man 
lär sig att se likheter och olikheter hos varandra. Detta kan ske högljutt och kan vara 
påfrestande men flickor som tidigare har varit med i ”tjejgrupper” beskriver detta som 
lärorikt. Det är bra om man har samma medlemmar i gruppen under en längre tid så ett 
förtroende hinner skapas flickorna emellan. 
 
Att ha en ”tjejgrupp” beskriver Börjesson (1991) som en spännande resa genom ett kuperat 
landskap där man får tillgå olika fordon. Hon tillägger också att detta kräver flexibilitet, 
tålamod och mycket fantasi.  
 
Börjesson (1991) menar att ledaren i en ”tjejgrupp” är en förebild vad beträffar jämställdhet, 
konflikthantering, kamratskap och demokrati. I ”tjejgruppen” skall finnas en dialog där 
ledaren såväl som flickorna både ger och tar. Börjesson menar också att vuxna har mycket att 
lära av de unga som lever under helt andra omständigheter och att det är viktigt att komma 
ihåg detta i arbetet med unga flickor. 
 
 
Mainstreaming projekt i Skellefteå  
1998 blev ungdomsverksamheten i Skellefteå Sveriges bidrag till Nordiska Ministerrådets 
Mainstreamingprojekt, Skellefteå fritidsförvaltning (2000). Syftet med projektets del i 
Skellefteå var att förbättra fritidsförvaltningens fritids- och ungdomsverksamhet genom att 
genomsyra planering och genomförande med att utgå ifrån både flickor och pojkars behov. De 
mål projektdeltagarna ville att projektet skulle leda till var: 
 

- ”att arbetssätt och rutiner genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv vilket gör det 
möjligt för all personal att uppmärksamma jämställdhetsfrågan i sina dagliga rutiner. 

- att politiker och all personal som omfattas av projektet har genomgått en 
verksamhetsanpassad utbildning i jämställdhetskunskap.  

- att en handlingsplan finns för att säkerställa att stödsystem tex statistikunderlag, 
informations- och utbildningsmaterial är utformade utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

- att ledningsgruppen träffas en gång i månaden i syfte att följa utvecklingen och öka 
engagemanget i arbetet med att genomsyra fritidsförvaltningen med ett 
jämställdhetsperspektiv” (Skellefteå Fritidsförvaltning, 2000, s,2). 

 
En viktig del i projektet var att erbjuda utbildning. Det genomfördes två utbildningar i början 
av projektet samt en projektledarträff lite senare under projektets gång där projektdeltagarna 
gjorde värderingsövningar och utbytte erfarenheter. 
 
I projektet medverkade ett antal olika projektgrupper: två fritidsgårdar, ungdomens hus E-
fyran, föreningen ungdomsrådet, fyra föreningar och fritidsförvaltningens ordinarie 
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verksamhet för ungdomar. Varje projektgrupp har för att skapa sig en bild av sin egen 
verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomfört en analys av verksamheten. Denna 
analys genomfördes med hjälp av 3R-metoden där projekt deltagarna svarade på frågor som 
handlar om Representation (vem representerar, påverkar och bestämmer), Resurser (pengar, 
tid, plats och prioriteringar), och Realia (funktion, normer och värderingar). Resultatet av den 
analysen visade sig i nya mål och åtgärder för att förändra och förbättra den bild av 
verksamheten analysen tidigare gav. När dessa åtgärder sedan prövats har det formulerats 
rutiner som medverkar till att öka jämställdheten i verksamheten. I rapporten för detta projekt 
presenteras en sammanfattning av de bilder som projektgrupperna fick fram av sin egen 
verksamhet. Där går det att läsa kommentarer från personalen. – det är mer pojkgrejor i 
lokalerna, pojkar vistas mer i den öppna verksamheten och flickor mer i gruppverksamheten, 
de satsar omedvetet mer på grejer för flickor och att flickor ansvarar och pojkar utför. 
Projektledaren har även skrivit kommentarer för de två fritidsgårdarna som medverkade i 
projektet.  
 

”Av de ekonomiska resurserna fördelas ungefär 60% till killar och 40% till tjejer medan ungefär 
75% av inventarierna nyttjas av killar och resten av tjejer. Lokalerna är mer utifrån killars 
förväntade behov och personalen brottas liksom annan fritidsgårdspersonal med frågan- vad vill 
flickorna ha?????” (Skellefteå Fritidsförvaltning, 2000. bilaga 3). 

 
 
Fritidsgårdarnas mål och besöksstatistik  
Som vi tidigare skrivit i vår bakgrund, så var fritidsgårdarnas mål i början att få bort 
ungdomarna från dansbanor och gatan där de i flesta fall bara ”var och hängde”. Därefter har 
dessa mål med tiden omvärderats och omformats. I Skellefteå har fritidsgårdarna under våren 
2002 kommit ut med nya förbättrade mål enligt följande: (Skellefteå fritidsförvaltning, 2002). 
 

Generella mål 
1. Alla ungdomar i Skellefteå kommun skall i sitt närområde ha möjlighet till 

fritidsgårdsverksamhet. 
2. Fritidsgårdarna och E-fyran ska vara drogfria miljöer med drogfriverksamhet. 
3. Personalen ska sträva efter att upprätta bärande relationer till besökarna. 
4. Kvaliteten i personalgruppen ska säkerställas genom fortlöpande vidareutbildning av 

personalen. 
5. Kvaliteten i verksamheten ska säkerställas genom återkommande utvärdering/reflektion. 
6. Yrkesgruppen fritidsledare skall hålla samman även vid organisationsförändringar. 
7. Fritidsgårdarna och E-fyran skall sträva efter att ha en jämn könsfördelning. 
 

Fritidsgårdarna 
8. Fritidsgårdarnas huvudsakliga målgrupp ska vara ungdomar i årskurs 7-9. 
9. Fritidsgårdarna skall samarbeta med alla i närområdet som har målsättning att arbeta med 

ungdomar, och har ett förhållningssätt som överensstämmer med fritidsledarnas yrkesetik 
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Besöksstatistik på fritidsgårdarna i Skellefteå 
Statistiken visar att tjejer överlag är underrepresenterade på fritidsgårdarna i Skellefteå 
kommun. Av tolv fritidsgårdar är det ändå fyra som har fler flickor som besökare. På en 
fritisgård är besöksandelen lika mellan flickor och pojkar. 
 
Tabell 1:  Besöksstatistik per gård 

Fritidsgård Flicka Pojke Totalt 
Argus 65 65 130 
Duvan 932 857 1789 
Gluggen 887 724 1611 
Grottan 1309 1214 2523 
Holken 2807 2961 5768 
Impuls 1155 865 2020 
Kåken 915 1202 2117 
Klippan 579 669 1248 
Loftet 511 801 1312 
Mingos 1134 1204 2338 
Skrubben 939 1281 2220 
Söder 912 1283 2195 
Totalt 12 145 13 126 25 271 

                                                          (Begränsad cirkulation, Skellefteå fritidsförvaltning 2003)  
 
 
Sammanfattning 
Som vi tidigare beskrivit har fritidsgårdarna sedan de startades inte haft någon tradition av 
”tjejverksamhet”. Ledarna menar att de vanligaste aktiviteterna så som biljard, pingis med 
mera utgår ifrån pojkars intressen. Vi undrar om detta verkligen stämmer. Vill inte flickor 
också ägna sig åt dessa aktiviteter? 
 
Evenshaug (2000) beskriver ungdomstiden som en tid då ungdomarna har mycket att fundera 
över om sig själva och sin tillvaro med mera. Kan fritidsgården ha en viktig roll i detta och i 
så fall hur? Kan den bli en fast punkt i tillvaron där personalen utgör en viktig roll som en 
”annan” vuxen? 
 
Ett välkänt faktum är att flickor är missgynnade på fritiden. Är det något som de känner av 
själva? Tycker de att pojkarna tar för mycket plats på fritidsgården? Känner de att 
fritidsledarna lyssnar på dem? Får de delta något i planering av verksamheten? 
 
Ungdomsstyrelsen (1998) har i olika artiklar och i sin utredning Flickorna och frigörelsen 
uttryckt sin oro för att ledarna i arbete för flickor medverkar till att bygga på och skapa nya 
stereotypa könsroller. Ungdomsstyrelsen säger att man kan undvika detta genom att utgå ifrån 
att problemet ligger i samhället. Meningen med ”tjejverksamhet” skall inte vara att förbättra 
flickorna utan istället frigöra dem.  
 
Pojkar deltar mer i den öppna verksamheten och flickor deltar mer i gruppverksamhet på 
fritidsgårdar berättade fritidsledarna som deltog i mainstreamingprojektet i Skellefteå. 
Arnqvist och Perttula (1997) frågar sig i utvärderingen av flickronden om flickor måste 
särbehandlas på fritidsgården för att få plats. De reflekterade över att ”tjejaktiviteter” överlag 
erbjuds i ”tjejgrupper” och inte i den öppna verksamheten. Då undrar vi vad flickorna på 
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fritidsgårdarna själva tycker? Vill de ha speciella ”tjejgrupper eller vill de vara i den öppna 
verksamheten”?  
 
Vi har stött på två olika arbetssätt i frågan om hur gårdarna styr verksamheten på en 
fritidsgård för att inte favorisera ettdera könet. De fritidsgårdar vi skall göra vår studie vid 
arbetar på två olika sätt. Fritidsgård 1 arbetar i liten grad med ”tjejgrupper” och speciell 
”tjejverksamhet”. På fritidsgård 2 är ”tjejgrupper” och ”tjejverksamhet” ett vanligt inslag, ett 
speciellt rum har även inretts för att erbjuda mer sysselsättning för just flickor (exempelvis: 
pyssel, myshörna, bord med spegel, stereo). Genom denna studie vill vi bland annat se om det 
finns några skillnader mellan fritidsgårdarna beträffande dessa två olika arbetssätt.  
 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva tonårsflickors uppfattningar om sin situation på 
fritidsgården.  
 
 
Uppfattningar 
Begreppet uppfattning är tvetydigt. Steffan Lind (2000) hänvisar till olika forskare i sin 
doktorsavhandling för att klargöra denna tvetydighet. Bland andra citeras M. Uljens ur hans 
bok Fenomenografi - forskning om uppfattningar (1989): 
 

”Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med 
uppfattningar om något avser man att människan gör något till medveten reflektion och förenar 
en värdering till denna tanke” (s. 20).   

 
Att ha uppfattningar av något innebär att exempelvis uppfatta ett objekt utan att använda sig 
av värderingar och känslor, uppfattningen är av objektiv art. Att ha uppfattningar om något 
innebär att uttrycka mer värderande inställningar, meningar och tyckanden om ett objekt, 
uppfattningen är av subjektiv art. Uppfattningar kan således vara av kognitiv och 
förståelseinriktad art såväl som åsiktsinriktad.  
 
Idag används begreppet i vid bemärkelse, Lind (2000) valde i sin doktorsavhandling att 
använda uttrycket ”uppfattning om” men syftade då även på att innefatta ”uppfattning av”. I 
denna uppsats har även vi valt att använda uttrycket ”uppfattning om” och då betrakta 
begreppet i dess fulla betydelse. 
 
 
Avgränsningar  
Vi avser inte att jämföra uppfattningar om fritidsgården mellan flickor som besöker 
fritidsgården och flickor som inte besöker fritidsgården. Vi har istället valt att endast inrikta 
vår studie mot de flickor som besöker fritidsgården och att studera deras uppfattningar om sin 
situation på fritidsgården. Detta vill vi göra genom att diskutera synen på användningen av 
rummen på fritidsgården, synen på den verksamhet som bedrivs, relationen till fritidsledarna 
samt det faktum att flickor är underrepresenterade på fritidsgården. Vi avser heller inte att 
göra någon jämförelse mellan flickor och pojkars situation på fritidsgården men för att kunna 
bearbeta viss text kan vi vara i behov av att benämna pojkar i förhållande till flickor. 
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Metod 
 
Vi genomförde studien vid två fritidsgårdar i Skellefteå kommun (för närmare beskrivning av 
fritisgårdarna se bilaga 2). Valet av dessa fritidsgårdar grundade sig på att vi redan har 
erfarenheter av dem, vi kände till personalen och en del av de ungdomar som fritidsgården 
mestadels besöks av. Att bygga upp nya kontakter inför vår studie gick då i stort sett att 
undvika vilket vi motiverade med att spara tid. 
 
 
Kvalitativa gruppintervjuer 
Tanken med denna studie har från början har varit att beskriva flickors situation på 
fritidsgården. Vi fastställde att vi ville bygga studien på intervjuer. Detta för att vi själva är 
intresserade av metoden. Kvale (1997) klargör att syftet med kvalitativa intervjuer är att 
”erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras 
mening” (s, 117). Därav valde vi att genomföra intervjuer av kvalitativ art.  
 
Svenning (2000) beskriver gruppintervjuer som bland annat en metod att inhämta ett slags 
koncensusuppfattning och att denna sortens intervju bör vara något i form av en diskussion. 
Svenning rekommenderar att intervjupersonerna bör vara i antalet 6-7 personer för att alla 
skall få möjlighet att yttra sig. Vår egen uppfattning blev därmed att gruppintervjuer kändes 
relevant i förhållande till vårt syfte eftersom vi ville studera flickors uppfattningar om sin 
situation på fritidsgården. Vi följde även Svennings råd och strävade efter att ha cirka 6 
intervjupersoner i varje grupp i åldrarna 13 till 16 år. Vi avsåg följaktligen att genomföra 
intervjuer med två grupper, en på var fritidsgård. 
 
 
Intervjuernas design 
Arnqvist och Perttulas utvärdering av flickronden gjorde oss nyfikna på vad de flickor vi ville 
intervjua har för uppfattningar om rummen på sin fritidsgård. Genom denna studie hoppades 
vi att det även gick att få fram hur de uppfattar sin vistelse på fritisgården. En del av våra 
intervjuer ville vi därför ägna åt rummen på fritidsgården.  
  
I vår bakgrund har vi skildrat hur man från olika håll ser på flickors situation på fritiden och 
fritidsgården. Det har diskuterats om merparten av aktiviteterna på fritidsgårdar endast är 
intressanta för pojkars och inte för flickor och att flickor överhuvudtaget inte får lika stor del 
som pojkar av satsningar på fritidsverksamhet. För att studera flickornas egna uppfattningar 
om detta hade vi för avsikt att inrikta den andra delen av vår intervju mot aktiviteterna på 
fritidsgården, ledarna, varför de går dit och vad de vill göra. 
 
För att inte göra intervjuerna för långa och riskera att intervjupersonerna blir rastlösa och 
ointresserade valde vi att dela upp dem på två tillfällen per fritidsgård. Att vi genomförde våra 
intervjuer under två tillfällen gav möjlighet till att reda ut eventuella missförstånd i svar eller 
för att ställa frågor som kommit upp under reflektioner efter första tillfället.  
 
 
Urval 
Kvale (1997) menar att det inte finns någon ideal intervjuperson och att det är intervjuarens 
uppgift att motivera intervjupersonen till att ge en kunskapsrik intervju. Vårt urval bestod 
således endast av att vi önskade intervjua flickor som regelbundet besöker fritidsgården. 
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Sökandet av intervjupersoner ägde rum på fritidsgårdarna vilka vi besökte vid ett par tillfällen 
innan intervjuerna skulle ta plats. Vi frågade ett antal flickor på fritidsgården om de ville delta 
i vår studie och samtalade sedan med föreståndaren om dem ansåg att grupperna var passande 
för intervjun.  
 
 
Informationshämtande metoder 
Den första delen av våra intervjuer benämnde vi samtalscafé. Vid denna intervju bjöd vi på 
fika och godis. Tanken var att skapa en trevlig atmosfär som inspirerar till samtal. Meningen 
med denna intervju var att få fram flickornas uppfattningar om de olika rummen på 
fritidsgården (se bilaga 3).  
 
Den andra delen av vår intervju var en variant av en värderingsövning som heter Heta stolen. 
Vid denna övning läser ledaren upp olika påståenden (se bilaga 4) som deltagarna skall ta 
ställning till genom att byta plats eller sitta kvar i den ring av stolar de sitter i. För att det kan 
finnas tillfällen då endast en vill byta plats skall det finnas en ledig stol i ringen.  Håller 
flickorna med ett påstående så byter de plats. Håller flickorna inte med påståendet sitter de 
kvar på sin stol. När Heta stolen genomförs som värderingsövning berör man ämnen som 
exempelvis sexualitet, hur det är att vara tonåring, jämställdhet med mera. Valet av denna 
övning grundade sig i att kunna uttrycka sig med hjälp av endast kroppen samt att 
intervjupersonerna då får röra på sig under intervjun. 
 
Vid vår intervju använde vi påståenden vi konstituerat utifrån vilka frågor vi ställt oss med 
ursprung i vår bakgrund. Hänsyn togs även till vårt syfte, att studera uppfattningar. Syftet med 
påståendena var att stimulera till att väcka uppfattningar om ämnet i fråga. Efter varje 
påstående tog vi tillfälle till att ställa olika följdfrågor. Dessa följdfrågor hör ihop med 
påståendena. Syftet med följdfrågorna var att få fram intervjupersonernas egna tankar kring 
påståendet.  
 
 
Genomförande 
Kvale (1997) menar att intervjuaren har som uppgift att skapa en behaglig och trygg miljö 
som uppmuntrar till samtal. Likaså Trost (1997) menar på att platsen för en intervju skall vara 
en trygg miljö för intervjupersonen samt ostörd och utan åhörare. Intervjuerna genomfördes 
därför på fritidsgårdarna. Det är en plats intervjupersonerna själva väljer i övrigt att vistas på 
och de är till för att vara en behaglig plats för ungdomar samt att de har en naturlig plats i 
intervjun i förhållande till vårt syfte. Därav tyckte vi dem vara en självklar plats för att 
genomföra våra intervjuer. För att inte störas av övriga besökare höll vi till i ett avskilt rum.  
 
Samtalscaféet genomfördes som beskrivet i ett avskiljt rum på fritidsgården. Vi inledde med 
att presentera oss och vårt syfte med denna uppsats. Flickorna fick sedan presentera sig en och 
en genom att berätta namn, ålder, vad de brukar göra på fritiden och hur ofta de brukar besöka 
fritidsgården. Efter detta genomfördes intervjun om de olika rummen på fritidsgården i 
samtalsform.  
 
Vi andra tillfället genomförde vi heta stolen. Även här vistades vi i ett avskilt rum för att 
undvika störningar från andra ungdomar på fritidsgården. Eftersom intervjugruppen inte 
bestod av samma personer som vid första tillfället på någon av fritidsgårdarna inledde vi även 
denna intervju med att presentera oss och vårt syfte med denna uppsats samt att flickorna 
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presenterade sig på samma sätt som vid första tillfället. Heta stolen övningen genomfördes 
som i beskrivningen i kapitlet ovan och i intervjuform, vi ställde frågor och de svarade.  
 
 
Bortfall 
På grund av sjukdom och tidsbrist blev gruppen med intervjupersoner inte som vi planerat. 
Vid fritidsgård 1 var fyra tonårsflickor med vid första tillfället och fyra andra tonårsflickor 
med vid andra tillfället. På fritidsgård 2 var fem flickor med vid första tillfället och vid 
tillfälle 2 deltog tre flickor från tillfälle 1 samt ytterligare en flicka.  

 
 

Tidsplan 
Vecka 

41  Litteratursökning och läsning, handledning. 
42 Litteratursökning och läsning, kontakt med de två fritidsgårdar vi gjorde vår 

undersökning vid.  
43 Litteratursökning och läsning, bakgrundens första utkast var klart. 
44 Förberedning och planering inför kvalitativa intervjuer, handledning. 
45 Förberedning och planering inför kvalitativa intervjuer, besök på fritidsgården. 
46 Tillfälle ett på fritidsgård 1. 
47 Tillfälle två vid fritidsgård 1 och tillfälle ett på fritidsgård 2, sammanställning av 

resultat. 
48 Tillfälle två vid fritidsgård 2, sammanställning av resultat. 
49 Diskussion. 
50 Rapporten i helhet, handledning. 
51 Rapporten i helhet. 

 
 
 
Resultat 
 
Resultatet från intervjuerna framförs nedan. För att kunna göra en jämförelse mellan de två 
fritidsgårdarna presenteras de var för sig. Resultatet av första tillfället presenteras först där de 
olika rummen på vardera fritidsgården diskuteras var för sig. Andra tillfället där intervjun 
bestod av heta stolen med tillhörande uppföljningsfrågor presenteras i olika teman.   
 
 
Tillfälle 1 
I resultatet av denna intervju redovisas rummen var för sig med tillhörande presentation av 
intervjupersonernas uppfattningar. De frågor som ställdes till varje rum är: Vilka vistas i detta 
rum? Brukar ni själva vara här? Vad gör man i rummet? Tycker ni om rummet? Har ni förslag 
på förändringar?  
 

Fritidsgård 1 
Intervjun på fritidsgård 1 genomfördes med 4 tonårsflickor, de var alla 13 år. En av dem 
besöker fritidsgården varje dag den är öppen och de andra en till tre gånger i veckan. För 
övrigt är alla fyra flickor aktiva medlemmar i olika fotbollsföreningar. En av dem är också 
aktiv medlem i en basketförening och i en handbollsförening.  
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Musikrummet är ett rum där ungdomarna kan spela trummor, elgitarr, och bas. Alla 
flickorna berättar att de inte normalt vistas i detta rum. – ”man är ju där några gånger bara för 
att kolla förbi sådär”. De säger att det inte finns så mycket att göra där eftersom de ändå inte 
kan spela något instrument. Flickorna menar att det inte är så mycket ungdomar i 
musikrummet, bara några av pojkarna. 
 
I Pysselrummet finns möjligheter till estetiskt skapande exempelvis i form av måleri och 
pyssel. Den ”tjejgrupp” föreståndaren Ingela Hillerbring leder genom skolan har varit i 
pysselrummet en gång och dekorerat egna T-shirtar. Under kvällarna är pysselrummet annars 
stängt. Flickorna skulle vilja att det var öppet varje kväll men de vill inte att flickor och pojkar 
skall vara där samtidigt för då blir det rörigt och stökigt.  
 
TV- rummet är ett rum med en hörnsoffa ett bord, några kuddar att sitta på och en TV. -”Där 
är man ofta men det borde vara större”. Flickorna vill ha mer sittplatser i detta rum i form av 
mer soffor eller kuddar. Det tycker inte att det är viktigt att det är snyggt men att det är 
mysigt. En önskan är också att fritidsgården skaffar kabel-TV eller parabol så de kan titta på 
fler kanaler.  
 
Vi har valt att kalla ett område på fritidsgården för det öppna utrymmet. Det är ett stort rum 
som har högt i tak och är centrum på fritidsgården. Där finns kiosken, soffgrupper och bord 
med stolar att sitta vid, bland annat en grupp med sommarmöbler och parasoll. Flickorna 
berättar att det är där de tillbringar större delen av sin tid och att de där brukar sitta och prata 
eller spela spel. En av andledningarna att de ofta är där är också för att kiosken finns där. 
Dock saknar de sittplatser i detta rum. - ”Om man är fem personer vill man inte sitta där det 
sitter andra, då vill ungdomarna sitta för sig själva och prata så där”. 
 
Biljardrummet är ett rum med endast ett biljardbord och ett par sittplatser. Flickorna berättar 
här att det är mycket folk i biljard rummet och kan då vara svårt att få möjlighet till att spela. 
En önskan från deras sida är något slags bokningssystem för att förhindra att samma personer 
spelar en hel kväll. – ”För annars kan vissa spela hela kvällen och tränga sig före andra”. För 
övrigt trivs flickorna där och de tycker om att spela biljard. 
 
Bandyrummet kallas ett lite större rum utan möbler där två bandymål är uppställda och där 
finns det även ett Discjockey bås för de kvällar det anordnas disco på fritidsgården. Övriga 
aktiviteter i rummet kan vara fotboll eller filmvisning. I bandyrummet säger flickorna att det 
ofta är mycket pojkar där. – ”När väl flickorna är där skall pojkarna komma och förstöra, Om 
vi spelar bandy så kommer dem och spelar fotboll. Man kan inte säga att nu spelar vi, de vill 
ju spela mot oss för att visa att de är något.” 
 

Fritidsgård 2 
Vid fritidsgård 2 genomfördes intervjun med fem flickor i åldrarna 14 till 16 år, en av 
flickorna brukar inte så ofta besöka fritidsgården medan tre andra flickor besöker 
fritidsgården cirka två gånger i veckan. Den sista flickan var där varje dag. Dessa flickor hade 
bara ett fritids intresse och det var att åka snowboard. En av flickorna skulle börja boxas igen, 
hon hade tidigare varit medlem i en boxningsklubb men då slutat och skulle nu börja igen. 
 
Musikrummet på fritidsgården anser flickorna att det bara är pojkar som använder 
musikintresset bland flickorna på fritidsgården anser de inte vara så stort. De kan inte komma 
på någon gång de har sett någon flicka vara där inne. 
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Pysselrummet är kombinerat med ett ”tjejrum”. Men det är lika mycket pojkar som vistas i 
rummet. De tycker om detta rum eftersom det är mysigt och ungdomarna kan få vara ifred där 
inne. Själva pysselhörnan används nästan bara när det är en ordnad aktivitet. Trots att alla 
flickorna var ense om att det var ett mysigt rum skulle de vilja att det blev ännu mysigare, 
genom att exempelvis skilja på ”tjejrummet” och pyssel hörnorna med ett draperi eller 
liknande. De tycker inte det är nödvändigt att ha ett speciellt ”tjejrum” utan alla ska kunna få 
andvända det även pojkar. 
 
TV rummet är ett av det mest besökta rummen på hela fritidsgården enligt flickorna, både av 
flickor och av pojkar. Dom är tämligen nöjda med det men skulle vilja ha mysigare soffa. 
Storleken på rummet tycker dom är jätte bra. De saknar också lite kuddar och filtar. När vi 
frågade vad man gör i rummet blev svaret -”se på tv och snacka och även mysa lite”.  
 
I det stora utrymmet på denna fritidsgård ligger en kiosk som är en någotsånär central plats. 
Alla går förbi där någon gång under kvällen. Det var många som tyckte att detta utrymme 
skulle göras mindre öppet. Och att det var många som tyckte att det skulle behövas målas om.  
Framför kiosken finns det lite soffor som också används mycket av alla. Pingis bordet ligger 
även i anslutning till detta stora utrymme, enligt tjejerna är det både tjejer och killar som 
spelar pingis med att det är lite mer killar som gör det. Även biljard bordet ligger i 
anslutning till det stora utrymmet. Där var det lite delade meningar om vilka som var där 
mest, några av tjejerna tyckte att det var ganska lika men två andra tyckte att det var mest 
pojkar som spelade biljard. Vad de saknade där var att det skulle finnas mer soffor runt om så 
man kan sitta och titta på när andra spelar. 
 
I innebandy rummet var alla flickor överens om att det bara var pojkar som vistades, de sa 
att en enstaka gång kunde de ha varit där inne men det var inte speciellt länge. 
 

Sammanfattning 
Att umgås, prata och mysa lite är en omtyckt aktivitet bland flickorna. Vid olika tillfällen 
berättar de att de dock saknar sittplatser för att sitta och samtala vid. Att se på TV är även det 
en vanlig sysselsättning bland flickorna. För övrigt så är innebandy vanligare bland flickorna 
på fritidsgård 1 där de berättar att de att de blir avbrutna av pojkarna i innebandyspelet. 
Flickorna på fritidsgård 2 säger att det är mer pojkar än flickor som spelar pingis. På båda 
fritidsgårdarna spelar flickorna biljard. Pyssel och musik är emellertid aktiviteter som är 
mindre populära bland flickorna. 
 
 
Tillfälle 2 
Den andra delen av vår intervju, heta stolen, presenteras nedan i olika teman. Varje tema 
återspeglar de svar vi fick utifrån våra påståenden, uppdelat i: behovet av en fritidsgård, 
verksamheten, fritidsledarna och flickorna. 
 

Fritidsgård 1 
Nedan presenteras resultatet från fritidsgård 1. Intervjugruppen bestod av fyra flickor i 
åldrarna 13 till 16 år. De besöker alla fritidsgården cirka tre gånger i veckan. 
 
Tema 1: Behovet av en fritidsgård 
Påståenden: 
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- Jag har en annan fritidssysselsättning förutom att vistas på fritisgården. 
- Jag går till fritidsgården för att det är snygga pojkar där. 
- När jag går till fritidsgården vill jag bara ta det lugnt och slappa. 
- När jag inte är på fritidsgården är jag bara hemma. 
- Jag tycker det är spännande att gå till fritidsgården. 
- Jag känner mig fri när jag är på fritidsgården. 

 
Svar 
Förutom fritidsgården som fritidssysselsättning så spelar två av flickorna fotboll, en spelar 
bowling och en brukar simma ibland. Utöver det så umgås de med sina kompisar. De går till 
fritidsgården cirka tre gånger i veckan. – ”Fritidsgården går man till när man känner för det, 
ibland så prioriterar man den och ibland så går man bara hit när man inte har för mycket 
läxor”. Ingen av flickorna tyckte att man gick till fritidsgården för pojkarnas skull. De säger 
att de går till fritidsgården för att träffa kompisar, prata med personalen och för att de vill ha 
något att göra. - ”Annars sitter man bara hemma”. Det var en av flickorna som bara ville ta 
det lugnt och slappa på fritidsgården. De andra flickorna säger att man gör det man orkar och 
känner för. De tycker inte att det är roligt att sitta hemma och på gården finns det folk att 
snacka med så det är det de i första hand vill göra. Ingen av flickorna tycker att det är direkt 
spännande att gå till fritidsgården. Men de förväntningar de har är att träffa folk man kan prata 
med och hitta på saker att göra. Alla fyra flickorna kände sig fria när det var på fritidsgården. 
De känner sig fria från familjen och sysslor i hemmet samt att de slipper att bara sitta 
inomhus.  
 
 
Tema 2: Verksamheten 
Påståenden  

- Det finns tillräckligt med aktiviteter som är intressanta för flickor på fritidsgården. 
- Jag tycker att aktiviteterna på fritidsgården är lika intressanta för flickor som pojkar. 
- Jag har en eller flera gånger varit med och planerat verksamheten på fritidsgården. 
- Jag vill ha mer flickig verksamhet på fritidsgården. 
- Jag vill vara med i en ”tjejgrupp”. 

 
Svar 
Flickorna är nöjda med de aktiviteter som finns på fritidsgården och tycker att de som finns är 
intressanta för flickorna. De tycker även att aktiviteterna är lika intressanta för flickor som för 
pojkar och de anser att flickor och pojkar kan göra saker tillsammans. Men de menar att 
flickor spelar mer biljard och pojkarna spelar mer playstation. Dock var det en av våra 
intervjupersoner som brukade spela playstation. Två av flickorna har varit med och planerat 
verksamheten. En var med och hjälpte till vid en halloweenfest, då var det ledarna som tog 
initiativet eftersom hon blev förfrågad om hon ville hjälpa till. Den andra flickan är med i en 
DJ-grupp så hon brukar vara med och planera discon som anordnas på fritidsgården. De 
övriga två flickorna ville gärna vara med och planera verksamheten men de visste inte på 
vilket sätt. Ingen av flickorna ville ha mer flickig verksamhet, de var helt främmande inför 
detta påstående och visste inte alls vad som menas med tjejverksamhet förutom då 
”tjejgrupper”. Alla flickorna ville vara med i en ”tjejgrupp” och tre av dem är redan det. I en 
”tjejgrupp” tycker de att man skall sitta och prata, de tycker det är bra att inte pojkar är med 
för dem tror inte att pojkarna skulle kunna hålla hemligheter utan i stället sprida dem vidare.  
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Tema 3: Fritidsledarna 
Påståenden: 

- Ledarna behandlar flickor och pojkar lika. 
- Det är lätt att ta kontakt med ledarna och prata. 
- Ledarna styr för mycket 

 
Svar 
Det är ingen tvekan om att ledarna behandlar flickor och pojkar lika. Flickorna tyckte att det 
är lätt att ta kontakt med ledarna och de anser att både de själva och ledarna tar initiativ till att 
prata. Flickorna anser inte att ledarna styr för mycket, de säger att de sitter bara men att det 
ändå skulle vara kaos om de inte fanns. De tycker också att ledarna alltid är tillgängliga.    
 
 
Tema 4: Flickor på fritidsgården 
Påstående: 

- Det finns mer flickor än pojkar på fritidsgården. 
 
Svar 

    Ingen av flickorna anser att det finns mer flickor än pojkar på fritidsgården, men de tycker 
heller inte att det är något problem. När vi frågar om de tycker att man skall försöka få mer 
flickor till fritidsgården säger de att de inte skall tvinga någon att komma till fritidsgården och 
att de tror att alla som vill komma dit gör det ändå. 
 

Fritidsgård 2 
Nedan presenteras resultatet från fritidsgård 2. Intervjugruppen bestod av tre flickor, 16 år 
gamla, från tillfälle 1 och en flicka som var 15 år gammal.   
 
Tema 1: Behovet av en fritidsgård 
Påståenden: 

- Jag har en annan fritidssysselsättning förutom att vistas på fritisgården. 
- Jag går till fritidsgården för att det är snygga killar där. 
- När jag går till fritidsgården vill jag bara ta det lugnt och slappa. 
- När jag inte är på fritidsgården är jag bara hemma. 
- Jag tycker det är spännande att gå till fritidsgården. 
- Jag känner mig fri när jag är på fritidsgården. 

Svar 
Alla fem flickor åkte snowboard på vintern men under sommaren hade de inget speciellt 
fritidsintresse. Enligt flickorna prioriterar man inte att gå till fritidsgården. Det som kom först 
var att göra läxor. Att gå till fritidsgården gjorde de när de hade tråkigt. Flickorna tycker att 
det är kul att sitta och kolla på vad killarna gör så ja, det är en av orsakerna dom går dit för 
men även för att träffa kompisar och snacka. Även för att det är kul. Flickorna vill bara ta det 
lugnt och när de är på fritidsgården inte -”aktivera mig för mycket för då blir jag ju slut”. De 
tycker att det är skönt att kunna bara sitta framför TV hela kvällen utan att någon tjatar på en 
om att man ska göra något. Flickorna tyckte inte att det var spännande att går till 
fritidsgården. De går ju till gården för att träffa kompisar och slappa. Alla flickor kände sig 
fria när de var på fritidsgården. De känner sig fri att göra vad man vill. Inte ha föräldrarnas 
tjat om att städa eller hjälpa till med något. 
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Tema 2: Verksamheten 
Påståenden  

- Det finns tillräckligt med aktiviteter som är intressanta för flickor på fritidsgården. 
- Jag tycker att aktiviteterna på fritidsgården är lika intressanta för flickor som pojkar. 
- Jag har en eller flera gånger varit med och planerat verksamheten på fritidsgården. 
- Jag vill ha mer flickig verksamhet på fritidsgården. 
- Jag vill vara med i en ”tjejgrupp”. 

 
Svar 
En av flickorna hade en förklaring till varför inte flickorna aktiverar sig. – ”eftersom det är 
många pojkar på fritidsgården har flickorna alltid något att göra, som att spana in pojkarna”. 
Alla gör ju nästan samma sak tycker flickorna. De tyckte att aktiviteterna var lika intressanta 
men det var lite fler pojkar som spelade innebandy. Annars använder alla allt. Dessa flickor 
hade bara någon enstaka gång suttit med på ett stormöte, men det tyckte att det var så tråkigt 
att flickorna inte ville göra det igen. De ansåg inte att det behövdes mer flickaktiviteter. 
Flickorna tyckte att all aktivitet ska passa alla inte speciellt inrikta sig på flickor eller pojkar. 
En av flickorna säger -”lika ska vara lika för alla”. Alla flickorna är eller har varit med i en 
”tjejgrupp” och tyckte att det var kul. Enligt dem är det en trygghet att ha jämlika som förstår 
och kan ge råd av sina egna erfarenheter. Det är också en speciell gemenskap som bildas i en 
”tjejgrupp”. 
 
 
Tema 3: Fritidsledarna 
Påståenden: 

- Ledarna behandlar flickor och pojkar lika. 
- Det är lätt att ta kontakt med ledarna och prata. 
- Ledarna styr för mycket. 

 
Svar 
Alla flickorna anser att ledarna behandlar flickorna och pojkarna lika. De menar att det inte 
skulle vara lika kul att besöka fritidsgården om inte alla blev behandlade lika. Ungdomarna 
måste känna att det är rättvist att vara där. De tyckte även att det var lätt att ta kontakt med 
ledarna. Men det beror på vilket humör ungdomarna är på om de vill prata med en ledare 
eftersom man ibland bara vill vara med kompisarna. Flickorna tycker att det är både dem 
själva och ledarna som tar kontakt och om de inte vill prata respekterar ledarna det. Flickorna 
menar att ledarna styr för mycket i frågan om rökning -”vi vill kunna röka utanför men då blir 
det ju hemringning även om de får röka för föräldrarna”. Men utöver detta så har de en positiv 
bild av fritidsledarna. 
 
 
Tema 4: Flickorna på fritidsgården 
Påstående: 

- Det finns mer flickor än pojkar på fritidsgården. 
 
Svar 
Flickorna tyckte att det var ungefär lika många flickor och pojkar på fritidsgården, men när 
det är fler pojkar en kväll märks det tydligt, tycker de. - ”Det blir mer fart och skrik överallt”. 
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Sammanfattning 
Flickorna menar att de inte prioriterar att gå till fritidsgården framför annat. De går dit när de 
känner för det, när de har tråkigt och inte har några läxor. De säger att de går till fritidsgården 
för att: 
 

- träffa kompisar 
- sysselsätta sig 
- träffa folk att prata med 
- prata med personalen 
- ta det lugnt 
 

De förväntningar de har på fritidsgården är att kunna prata med folk och att hitta på saker. 
Flickorna berättar också att de känner sig fria från press att städa och hjälpa till hemma när de 
vistas på fritidsgården. De aktiviteter som finns på fritidsgården anser de vara intressanta för 
flickorna, lika mycket som för killar. Men vissa aktiviteter brukas för det mesta av flickor 
exempelvis biljard och vissa mest av pojkar till exempel innebandy. Alla flickorna har någon 
gång varit med och planerat verksamheten. Det finns dock olika åsikter vad gäller om de vill 
göra det igen eller ej. Ingen av de två intervjugrupperna ansåg att det behövs mer 
”tjejverksamhet” på fritidsgården. Flickorna på fritidsgård 1 anser att flickor och pojkar kan 
göra saker tillsammans. På fritidsgård 2 ansåg flickorna att alla aktiviteter skall passa för både 
flickor och pojkar. Alla flickorna talar väl om ”tjejgrupper”. De betraktar dem som en 
trygghet där man kan prata med varandra och lita på att ingen för vidare hemligheter eller 
liknande. De berättar att flickor kan få en speciell gemenskap i en ”tjejgrupp”. Vad gäller 
fritidsledarna så anser alla flickorna att de behandlar flickor och pojkar lika samt att det är en 
viktig egenskap hos dem. De känner även att det är lätt att få kontakt och prata med ledarna. 
Att det är mer pojkar än flickor på fritidsgården är det ingen tvekan om i båda 
intervjugrupperna. Flickorna anser dock inte att det behövs mer flickor på fritidsgården, de 
har inget emot att ”kolla in” pojkarna och de tror att alla som vill gå till fritidsgården redan 
gör det. 
 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva flickors uppfattningar om sin egen situation på 
fritidsgården. Vi har i vår studie genomfört kvalitativa gruppintervjuer med flickor på två 
fritidsgårdar där vi i huvudsak undersökt flickornas uppfattningar om sin situation på 
fritidsgården genom att diskutera synen på användningen av rummen på fritidsgården, synen 
på den verksamhet som bedrivs, relationen till fritidsledarna samt det faktum att flickor är 
underrepresenterade på fritidsgården.  
 
 
Reliabilitet 
Användandet av bandspelare underlättade vårt arbete med att skriva ner och tolka våra 
intervjuer. Vid ett tillfälle blev dock inspelningen inte så tydlig vilket gjorde att vi fick förlita 
oss på våra anteckningar. Tolkningen försvårades men vi kunde ändå i huvudsak skriva ner 
vad som sagts under intervjun. Våra anteckningar var trots allt tämligen detaljerade vilket gör 
att vi betraktar våra intervjuer som tillförlitliga.  
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Att våra intervjugrupper inte blev som planerat på grund av sjukdom ser vi både som positivt 
och negativt. Nackdelen är att vi planerat ett sammanhang mellan tillfälle ett och två. Vi ville 
att flickorna i gruppen vid tillfälle ett skulle bekanta sig med varandra och med oss för att 
senare gå in lite djupare i intervjun vid tillfälle två. Detta förhindrades av sjukdom och 
medförde till att intervjugrupperna inte såg likadana ut vid de båda tillfällena. Likväl 
resulterade detta i att vi fick ett större antal av intervjupersoner (14 personer) vilket vi anser 
vara en fördel. Att intervjugrupperna inte var desamma vid de två olika tillfällena ser vi nu 
inte som något negativt eftersom våra intervjuer var i diskussionsform och underlättade då för 
öppet samtal.  
 
 
Validitet 
Genom denna studie har vi fått fram fjorton tonårsflickors uppfattningar om sin egen situation 
på fritidsgården. Eftersom flickor också är egna individer kan vi inte påstå att de uppfattningar 
vi fått fram stämmer överlag. Vi vore då tvungna att intervjua ett mycket större antal flickor. 
Vi har ändå framfört en del av de uppfattningar som finns bland flickor om sin situation på 
fritidsgårdar och det var vårt syfte med denna c-uppsats.  
 
Eftersom vi intervjuat flickorna i grupp kan det tänka sig att det funnits någon form av 
grupptryck under intervjuernas gång. Vi känner själva att grupptrycket ändå inte tog överhand 
utan att flickorna talade fritt om sina egna uppfattningar. Vi tror också att valet av 
gruppintervjuer förhindrade att våra intervjupersoner kände sig spända och otrygga under 
intervjuerna. 
 
 
Resultatdiskussion 
I Petterson-Svenneke (1995) skriver han att flickor står för en tredjedel av besöksstatistiken på 
fritidsgårdar i Sverige. Vi har i vår bakgrund presenterat statistik som visar på att flickor även 
är underrepresenterade på fritidsgårdarna i Skellefteå. Flickorna själva verkar inte tycka att 
detta är ett problem. De menade på att de flickor som vill besöka fritidsgården förmodligen 
redan gör det och att man därför inte behöver försöka göra något åt att förändra statistiken. 
Vissa av flickorna tyckte även att det var bra att det var fler pojkar på fritidsgården eftersom 
det är dem de gillar att ”spana” på.  
 
Elofsson (1997) hänvisar till Gert Lundqvist och menar att de ungdomar som sällan är 
medlemmar i en förening ofta besöker fritidsgårdar. Flera av våra intervjupersoner var 
medlemmar i föreningar men dock inte alla. Därför kan vi inte ta någon vidare ställning till 
om vårat resultat stämmer överens med Lundqvists teori eller inte. Elofsson presenterar även i 
sin rapport vad ungdomarna söker på fritidsgården, både tjejer och killar.  I vår studie har vi 
kommit fram till ett liknande resultat som tydligt överrensstämmer med Elofssons även om 
vår studie endast berör tjejer. Därav kan man i vår studie finna vissa belägg för att det tjejer 
söker på fritidsgården inte skiljer sig markant från vad även killar söker. Detta bör då tas i 
åtanke i den stora diskussionen om att fritidsgårdar gynnar killar mer än tjejer. Ett tydligare 
resultat om vad just killar och tjejer, både som enskilda i grupp och i relation till varandra, 
söker på fritidsgården kan dock behövas för att komma fram till en fördjupad slutsats.  
 
En omtyckt sysselsättning hos flickorna på fritidsgården är att umgås och samtala med 
varandra och ledarna, det är också detta de mestadels ägnar sig åt under sin vistelse på 
fritidsgården. Ulla Tebelius påpekar att flickor som endast sitter och pratar ibland kan 
uppfattas som passiva. Vår studie visar att andledningen till varför flickor kommer till 
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fritidsgården i huvudsak är för att träffa folk de kan prata med. Att flickor uppfattas som 
passiva när de endast samtalar och umgås bör ifrågasättas då det är just denna aktivitet de 
söker.  
 
Det finns dock de flickor som inte bara vill sitta och prata utan även vill aktivera sig på andra 
sätt. Exempelvis genom att spela biljard, innebandy, playstation och titta på TV. Att Arnqvist 
och Perttula i sin utvärdering av flickronden pratar om flickor som en grupp och de typiska 
”tjejaktiviteterna” ställer vi oss i relation till våra intervjuresultat frågande till. De flickor vi 
intervjuade var ointresserade av speciella ”tjejaktiviteter”. Flickorna vill ha verksamhet 
tillsammans med pojkarna. De säger att all verksamhet skall passa för alla. Men när det gäller 
”tjejgruppen” som de själva beskrivit som ett forum där man samtalar och får en speciell 
gemenskap vill de inte ha med pojkarna då de tror att de inte kan hålla hemligheter för sig 
själva. Utöver ”tjejgruppen” vill flickorna således inte ha någon speciell ”tjejverksamhet”. I 
Ungdomsstyrelsens utredning Flickorna och frigörelsen menar man att ”tjejgrupper” och 
annan ”tjejverksamhet” som inte utgår ifrån att problemen finns i samhället och inte hos 
flickorna själva bidrar till att späda på redan befintliga stereotypa könsroller. Arnqvist och 
Pertullas förslag om en ”tjejverkstad” blir då ifrågasatt.  
 

Slutsatser 
Vi har genom vår studie funnit vissa belägg för:  

- att flickor på fritidsgårdar inte bör ses som endast en grupp. De flickor vi intervjuade 
ville ägna sig åt olika saker på fritidsgården. En del ville bara slappa och prata med 
sina kompisar medan andra ville spela innebandy och biljard. Det fanns även dem som 
ena dagen ville ta det lugnt och andra dagar delta i aktiviteter med lite mer fart. Alla 
flickor är olika liksom alla människor är olika. flickor är enskilda individer som alla 
har olika bakgrund samt behov.  

 
Vi har även dragit slutsatsen att: 
- att flickor är underrepresenterade på fritidsgårdar verkar de själva inte se som något 

problem. Det förefaller att flickorna trivs på sin fritidsgård, de aktiviteter som finns 
och även personalen. Fritidsgården verkar vara en plats där de kan göra vad de vill och 
känner för just för stunden.  

 
 
Egna reflektioner 
Efter genomförandet av denna studie är vår allmänna uppfattning att gårds personal skall 
tänka sig för innan de startar en ”tjejgrupp” eller speciell ”tjejverksamhet” på fritidgård. Vi 
menar att önskemålet om ”tjejverksamhet” helst skall komma från flickorna själva och att det 
är deras viljor och önskningar man skall utgå ifrån.  
 
Man bör kanske till och med undvika att särskilja flickor som en grupp vilken behöver 
speciell verksamhet. Om man exempelvis på en fritidsgård samlar flickor i en ”tjejgrupp” en 
gång i veckan och träffas avskilt i ett rum eller liknande finns risk för att man inför pojkarna 
behandlar flickorna som en underordnad grupp och därmed stärker de stereotypa könsroller 
som redan finns. För att undvika detta anser vi att man skall ändra formen på ”tjejgrupperna”. 
Till att börja med bör ledare undvika ordet ”tjejgrupp” och istället hitta på ett annat namn. 
Exempelvis kan flickorna själva i gruppen få hitta på ett namn på gruppen, vilket även kan 
stärka gruppkänslan.  
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I rapporten från mainstreamingprojektet i Skellefteå går det att läsa att fritidsledare i 
Skellefteå frågar sig vad flickor vill göra på fritidsgården. Vår första tanke blir då: - ta reda på 
det då! Vi anser att den frågan borde ha blivit besvarad för länge sedan. Alla fritidsledare 
borde ha ett ansvar att ta reda på vad både flickor och pojkar vill göra på fritidsgården. I 
fritidsgårdarnas egna mål står det att de skall sträva efter en jämn könsfördelning, vi har där 
fått en känsla av ”mycket snack och liten verkstad”. Vi har inte sett eller fått höra om någon 
speciell plan för hur man arbetar för att nå detta mål. 
 
Evenshaug (2001) menar med hjälp av Erikssons teori att under tonåren är sökandet av en 
egen identitet det huvudsakliga problemet.  Fritidsgården verkar spela en viktig roll hos 
ungdomarna där de kan slappna av och samtidigt pröva sin identitet tillsammans med 
kompisar och fritidsledarna. ”Tjejgruppen” kan även den spela en viktig roll. Samtal i en 
trygg grupp där man tillsammans bland annat pratar om hur det är att vara ung och ämnen 
som rör livet i sig kan kanske hjälpa flickorna på deras väg in i vuxenlivet.  Flickorna verkar 
ha ett förtroende för ledarna och uppskatta samtal med dem. Det förefaller att flickorna litar 
på att fritidsledarna verkar för ordning och trygghet på fritidsgården. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Nu så här i slutet efter all litteraturläsning och bearbetning av intervjuer samt besök på 
fritidsgårdarna börjar vi fundera på pojkars situation. Kan det vara så att pojkar kommer i 
skymundan då man hela tiden är inställd på att pojkar tar för sig och flickor behöver mer 
uppmärksamhet. Hur ser killar på jämställhetsarbete, anser de att flickor är underordnade eller 
ser de sig själva som underordnade flickorna efter den senaste tidens jämställdhetsdiskussion? 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att jämföra pojkar och flickors uppfattning om sin och det 
motsvarande könets situation på sin egen fritidsgård. 



 25

Referenslista 
 
Andersson, H. & Hansson, G. (1999). Fritidsledaren. Solna: Ekelund  
 
Arnqvist, M. & Perttula, M. (1997). Sammanfattning och analys av Flickronden på 
fritidsgårdarna i Skellefteå kommun. Opublicerat manuskript  
 
Börjesson, M. (1991). Tjejgrupp - till nytta och nöje. I M Ericsson (Red.), Tjejerna också! (s. 
25-29) Stockholm: Fritidsforum  
 
Claeson, M. & Pettersson, D. (1991). Tjejer och fritid. I M Ericsson (Red.), Tjejerna också! 
(s. 19-23) Stockholm: Fritidsforum 
 
Elofsson, S. (1997). Vad vill ungdomar göra på fritidsgården? Stockholm: Kultur och 
Idrottsförvaltningen Stockholm 
 
Ely, M. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken- cirklar inom cirklar. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Evenshaug, O. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  
 
Lind, S. (2000). Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. 
Handlingsalternativen stängning och allians (avhandling för doktorsexamen, Umeå 
universitet). 
 
Linde, L. (2000). Varför en konferens om tjejmakt? I Ungdomsstyrelsen. Tjejmakt (s. 3-4) 
Stockholm: Ungdomsstyrelsen 
 
Nilsson, E. (1986). Utvärdering av fritidsverksamheten 1966-1986 i Skellefteå kommun. 
(Skellefteå fritidsförvaltning, 931 85 Skellefteå) 
 
Skellefteå fritidsförvaltning. (2000). Nordiska Ministerrådets Mainstreamingprojekt 
”utveckla metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i kommunens arbete med unga 
människor” (Skellefteå Fritidsförvaltning, 931 85 Skellefteå). 
 
 
Skellefteå fritidsförvaltning. (2002). Fritidsgårdarnas mål. (Skellefteå fritidsförvaltning, 931 
85 Skellefteå). 
 
Svenning, C. (2000). Metodboken Samhällsvetenskaplig metod och utveckling klassiska och 
nya metoder i IT- samhället. Eslöv: Lorentz 
 
Tebelius, U. (1991). Tonårstjejer och deras livssituation. I M Ericsson (Red.), Tjejerna också! 
(s. 9-17) Stockholm: Fritidsforum 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  
 



 26

Pettersson-Svenneke, D., Prawitz, M., Sanrell, A. & Stålstierna, A. (1995). Flickrond på 
fritidsgård. Stockholm: Forskningsenheten, Fritid Stockholm 
 
Ungdomsstyrelsen. (1998). Flickorna och frigörelsen. (Ungdomsstyrelsens utredningar 12). 
Stockolm: Ungdomsstyrelsen  



Bilaga 1 (1:4) 

Flickronden 
 
Entrén 
 
Ser entrén inbjudande ut från gatan?   Ja Nej 
Är det tydligt skyltat att det är en fritidsgård?  Ja Nej 
Finns öppettider utsatta?    Ja Nej 
Finns tider för viktiga arrangemang utsatta?  Ja Nej 
Känns det lockande att gå in?   Ja Nej 
Är entrén inbjudande utomhus?   Ja Nej 
Finns det anslagstavla, tydlig programinformation eller 
i övrigt sådant som är viktigt att få veta om gården?  Ja Nej 
Känns det frestande att gå vidare in?   Ja Nej 
Har ni information speciellt för flickor, tillexempel egen 
anslagstavla?     Ja Nej 
 
Toaletterna 
 
Ser inredningen fräsch och välskött ut?  Ja Nej 
Finns det möjlighet att piffa till sig?   Ja Nej 
Finns det speglar?    Ja Nej 
Kan man känna sig ostörd?   Ja Nej 
Är dörrarna ordentligt låsbara?   Ja Nej 
Finns menstruationsskydd tillgängliga,     
är det lätt att slänga dem?    Ja Nej 
 
Kaféet 
 
Är det möblerat för samtal i små och stora grupper?  Ja Nej 
Finns det plats för mer än en grupp samtidigt?  Ja Nej 
Är det möblerat så man ser omgivningen?  Ja Nej 
Finns det möjlighet till små utställningar?  Ja Nej 
Finns möjlighet till små scenframträdanden?  Ja Nej 
Finns möjlighet att ringa?   Ja Nej 
Kan man lyssna på musik någonstans på gården?  Ja Nej 
Finns det spel att sysselsätta sig med?   Ja Nej 
Finns det tidningar och böcker?    Ja Nej 
Finns det saker att pilla med om man vill verka upptagen? Ja Nej 
Finns det fantasifulla inslag på väggar, golv  
och tak som leder till förundran och intresse?  Ja Nej 
 
Serveringen 
 
Är Cafédisken inbjudande och fräsch?   Ja Nej 
Finns det möjlighet att laga mat och baka?  Ja Nej 
Ser porslinet tilltalande ut?    Ja Nej 



Bilaga 1 (2:4) 

Stora salen 
 
Utnyttjar flickorna stora salen till annat än discokvällar? 
Finns det reserverad tid för bara flickor? 
Förekommer det: gympa, workout?  Ja Nej 
  Dans, balett, jazzdans?  Ja Nej 
  Baler, fester, disco?  Ja Nej 
  Teater?   Ja Nej 
  Modevisning?  Ja Nej 
  Verkstad för sömnad,  

smink, smycken, mm?  Ja Nej 
Används salen på bästa sätt?   Ja Nej 
 
Aktivitetsrum 
 
Är några av dessa prioriterade för enbart flickor?  Ja Nej 
De rum som samutnyttjas, används de lika av pojkar  
och flickor?     Ja Nej 
Finns det samtalsrum/mysrum?    Ja Nej 
Är fördelningen av gårdens utrymmen rättvis för  
pojkar och för flickor?    Ja Nej 
 
Kommunikation 
 
Finns det sittplatser där man lätt ser hur folk kommer  
och går?     Ja Nej 
Finns det sånt som underlättar att man ”råkar” börjar  
prata med varandra kontaktskapande åtgärder!?  Ja Nej 
Finns det skrivbok/dagbok att användas av vem som helst? Ja Nej 
Tycker flickorna på gården att det kan göra sig hörda?  Ja Nej 
Hälsar personalen på minst av 2/3 av besökarna?  Ja Nej 
Finns det klotterplank att uttrycka sig på?  Ja Nej 
Förekommer det överraskningar på gården?  Ja Nej 
 
Klimatet 
 
Är umgängessättet ungdomarna emellan sympatiskt?  Ja Nej 
Är relationen mellan flickor och pojkar vänlig?  Ja Nej 
Är relationen mellan flickorna kamratlig?  Ja Nej 
Är relationen mellan pojkarna kamratlig?  Ja Nej 
Är gården fri från ungdomar som tagit över  
på ett negativt sätt?    Ja Nej 
Ser ni de flickor som är osynliga?   Ja Nej 
Arbetar personalen aktivt för att skapa och upprätthålla  
ett gott klimat?    Ja Nej 
Ingriper personalen vid nedsättande eller kränkande 



Bilaga 1 (3:4) 

uttalanden och/ eller kränkande behandling?  Ja Nej 
Är personalen bra förebilder i sättet att umgås?  Ja Nej 
Finns det skäl för ungdomar att gå till gården?  Ja Nej 
Finns det skäl att komma tillbaka?   Ja Nej 
 
Aktiviteter 
 
Finns det gott om aktiviteter som är baserade på  
flickornas egna intressen och önskemål?   Ja Nej 
Är hälften av aktiviteterna flickornas egna önskningar? Ja Nej 
Finns det speciella aktiviteter enbart för flickor?   Ja Nej 
Finns det verksamhet för både pojkar och flickor  
men på flickornas villkor?    Ja Nej 
Finns det så kallade pojkaktiviteter som flickorna 
gärna deltar i?    Ja Nej 
Finns samtalet som en medveten aktivitet?  Ja Nej 
Finns det möjlighet att sitta och umgås och att iakttaga? Ja Nej 
Finns det möjlighet till samtal i det offentliga med  
kompis eller vuxen?    Ja Nej 
Finns det möjlighet till samtal i det privata med 
kompis eller vuxen?    Ja Nej 
Finns det möjlighet att: 
skapa?     Ja Nej 
prata om viktiga saker?    Ja Nej 
lyssna/ spela/ utöva/ välja musik?   Ja Nej 
spela/ se teater/ cabare/ show?   Ja Nej 
 
Speciella satsningar 
 
Görs det speciella satsningar för flickor såsom utflykter,  
tjejläger, besök på andra gårdar, uppspel, uppvisningar,  
med mera?     Ja Nej 
 
Personalen 
 
Är könsfördelningen jämn i personalgruppen?  Ja Nej 
Är samtliga i personalgruppen medvetna om flickors  
behov?     Ja Nej 
Är samtliga i personalgruppen engagerade/ involverade 
i verksamhet för flickor?    Ja Nej 
Har frågor som rör flickornas situation lika stort utrymme 
på personalmöten som frågor rörande pojkars?  Ja Nej 
Finns det en vilja att avläsa flickors intressen?  Ja Nej 
Finns ett program för flickor i riskzon?   Ja Nej 
Har alla flickor på gården en relation till någon i personalen? Ja Nej 



Bilaga 1 (4:4) 

Kan personalgruppen namnen på de flickor som besöker 
gården regelbundet?    Ja Nej 
Vet ni hur mycket personaltid som disponeras till  
verksamhet för flickor?    Ja Nej 
Förekommer det att manlig personal har ansvar för  
flickaktiviteter?    Ja Nej 
Förekommer djupare samtal med flickor regelbundet?  Ja Nej 
Förekommer djupare samtal med pojkar regelbundet?  Ja Nej 
Erbjuder gården bra kvinnliga förebilder?  Ja Nej 
Erbjuder gården bra manliga förebilder?   Ja Nej 
Accepteras umgänge som en aktivitet?  Ja Nej 
Upplever samtliga i personalgruppen att de respekteras av  
varandra?     Ja Nej 
Är personalens attityd gentemot flickorna  
respekterande och sympatisk?   Ja Nej 
 
Marknadsföring 
 
Kan man förmoda att hälften av upptagningsområdets 
flickor känner till gården?    Ja Nej 
Använder ni personlig kontakt i informationsarbetet?  Ja Nej 
Är ni uppfinningsrika i nya metoder för att nå ut med ert  
budskap?     Ja Nej 
 
Budget 
 
Är fördelningen av årets budget avseende resurser till   
flickors/ pojkars intressen rättvist?   Ja Nej 
Brukar löpande/ oplanerade utgifter på gården fördela sig 
rättvist?     Ja Nej 
 
Investering 
 
Är investeringarna till flickornas verksamhet lika stor som  
till pojkarnas?    Ja Nej 
Får flickorna lika mycket utrustning som pojkarna?  Ja Nej 
Får flickorna lika många läger, resor och utflykter som pojkarna? Ja Nej 
Får flickorna lika många fritidsledartimmar till sin verksamhet  
som pojkarna?    Ja Nej 
 
Kostnader 
 
Kostar pojkar och flickor lika mycket på gården?  Ja Nej 
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En presentation av studiens fritidsgårdar 
 
Här följer en presentation av de två fritidsgårdar vi skall göra vår studie vid. Båda 
fritidsgårdarna ligger i Skellefteå kommun men i anslutning till var sitt bostadsområde strax 
utanför Skellefteå centrum. För att skilja dem åt har vi valt att kalla dem för fritidsgård 1 och 
fritidsgård 2. 
 

Fritidsgård 1 
Vid ett personligt samtal med Ingela Hillebring föreståndare På fritidsgård 1 fick vi veta att 
jobbar en föreståndare heltid och åtta timanställda jobbar som kvällsledare. En av 
kvällsledarna samt föreståndaren har en fritidsledarutbildning bakom sig. Öppettiderna på 
fritidsgården är: måndag till torsdag kl. 18:30 - 21:30 och fredagar kl. 19:30 - 23:30. Denna 
fritidsgård ligger i ett område där det finns en stor variation i hur en familj kan se ut. En del 
ungdomar kan komma ifrån en kärnfamilj med en stor trygghet i hemmet. Andra kan komma 
ifrån mer oroliga hem där man exempelvis bor tillsammans med många syskon och en 
ensamstående förälder och kanske en styvförälder ungdomen inte kommer överens med.  
 
När vi frågade föreståndaren Ingela Hillebring om hon tycker att det är mycket eller lite tjejer 
som besökte gården sa hon att det är olika ifrån år till år och ifrån dag till dag. Vi tittade på 
den statistik som fanns över besök på denna fritidsgård och kunde därmed se att de hade något 
mindre tjejer än killar som besökare, denna skillnad var dock inte så märkvärd. Hillebring 
berättade att de flickor som besöker fritidsgården just nu är väldigt ”kaxiga”, de tar för sig och 
verkar ha ett bra självförtroende.   
 
Den ”tjejverksamhet” som funnits på gården är en ”tjejgrupp” som för ett par år sedan var 
handplockad av personalen. Det var ett gäng flickor personalen uppfattade som lite stökiga 
och i stort behov av att få hjälp med att komma på rätt köl. Annars har gården inte haft någon 
annan speciell ”tjejverksamhet” på gården, personalen tycker inte att det har funnits eller finns 
något behov av det.  
 
Sedan 2000 har Hillebring haft en ”tjejgrupp” genom en högstadieskola som ligger nära den 
aktuella fritidsgården. Dessa flickor går i årskurs 8 och har valt denna grupp som ett tillval i 
sina studier. De träffas en gång i veckan på skoltid och tillsammans med Hillebring gör de 
värderings övningar, diskuterar och varvar men lite kul som till exempel att göra t-shirtar. 
Målet med denna grupp är att stärka flickornas självförtroende. 
 
På fritisgård 1 finns det ett musikrum med ett trumset, två elgitarrer, en basgitarr och ett 
ljudmixer bord. Det finns TV-rum med en TV, en hörnsoffa, ett bord och kuddar att sitta på. 
Ett pysselrum finns med material att arbeta med, detta rum är dock sällan öppet. Ett kök finns 
där ungdomarna kan sitta och prata eller baka om de vill. De som vill spela någon 
inomhussport kan göra det i bandyrummet som är ett större rum där det finns innebandymål, 
ungdomarna har även tillgång till bandyklubbor och boll samt fotboll och kubb. I detta rum 
har man även disco då fritidsgården anordnar det. Det finns även ett biljardrum, där finns ett 
biljardbord och ett par sittplatser. Kiosken finns i anslutning till det ”öppna utrymmet” det 
stora rum som binder samman alla rummen. I det öppna utrymmet finns flera sittplatser för 
samtal eller sällskapsspel och där finns det även ett playstation att spela på (I. Hillebring, 
personlig kommunikation, 14 oktober, 2002). 
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Fritidsgård 2 
Den andra fritidsgården vi skall göra vår studie vid öppnade 1971 i sina nya lokaler som var 
nybyggda för att rymma en fritidsgård berättade K-O Lindgren föreståndare på fritidsgård 2. 
De är sju i personalen som består av två heltidsarbetande föreståndare och fem timanställda 
kvällsledare. Denna fritidsgård ligger i ett område där det finns mycket villor och radhus. Det 
finns också lägenheter. Genomsnitt i besökare så kommer det mellan 30 och 40 pojkar och 
flickor per kväll. Pojkarna är dock fler i antalet än flickorna. När vi frågade en av 
föreståndarna om han tyckte att detta var ett problem eller inte så svarade han att det beror på 
vad flickorna gör i stället. Om de är på fotbollsträning eller hemma med några kompisar så är 
det inte så farligt, men om de istället hänger på torget så är det inte så bra. Han berättade 
också att pojkarna är fler i antalet på den skolan som de flesta besökarna går på och då kan 
man räkna med att det är fler pojkar än flickor på fritidsgården.  
 
En av föreståndarna som vi samtalat med började jobba där 1985 och han berättar att det 
fanns ”tjejgrupper” redan då och säkert tidigare. Sedan dess har det funnits åtminstone en 
”tjejgrupp” i princip varje år. En del år har det till och med funnits 3-4 ”tjejgrupper”. Han har 
märkt att de senare åren har ”tjejgrupper” blivit mer efterfrågat av flickorna själva. I dessa 
”tjejgrupper” vill ledarna stärka flickorna och deras position på fritidsgården. Ledarna vill 
också få flickor att fungera i grupp i stället för två och två. ”Tjejverksamheten” är därmed 
målinriktad. 
 
På fritidsgård 2 finns det ett stort TV rum med soffor, ett stort kök med tillhörande matsal. De 
som vill hålla på med Motorcross eller bara meka lite har ett litet garage. Det finns ett Disc 
Jockey rum där de som är med i disco gruppen kan träna, de har också ett Disc Jockey bås där 
de står och spelar på discon. Biljardbordet finns i anslutning till kiosken. I samma rum finns 
det ett pingisbord och en soffgrupp, det är där de flesta ungdomarna tillbringar sin tid. 
Innebandy rummet är lite använt men det finns. Även ett musikrum finns men det är bara för 
de som har betalat en avgift och har ett band som använder detta. ”Tjejrummet” är inte direkt 
ett tjejrum då alla får vara där. Aktiviteterna varierar varje dag, det nästan enda 
återkommande temat är disco och stormöte. Stormötet får alla komma på och alla som är där 
har en röst. Där beslutas det om vad fritidsgårdens pengar ska gå till om medlemmarna till 
exempel ska köpa in nya innebandy klubbor eller liknande. Besökarna själva får komma med 
förslag till olika aktiviteter, och är de rimliga att genomföra så gör dom det, annars sköter 
ledarna det (K-O Lindgren, personlig kommunikation, 15 oktober, 2002). 



Bilaga 3 

Samtalscafé 
 
Vi presenterar:  

- Oss själva 
- Vår uppsats 
- Intervjun 

 
Vi frågar tjejerna om: 

- namn 
- ålder 
- hur ofta de vistas på fritidsgården 
- vad de brukar göra när de vistas på fritidsgården 
- vad de annars gör på fritiden 

 
Rummen på fritidsgården 

- Vilka vistas i detta rum, brukar ni själva vara här? 
- Vad gör man i detta rum? 
- Tycker ni att det är ett bra rum? 
- Förslag på förändringar? 
- Saknar ni något rum, hur skall det i så fall se ut? 
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Heta stolen 
 
Jag har en annan fritidssysselsättning förutom att vistas på fritidsgården.  

- i så fall vad? 
- Prioriterar man att gå till fritidsgården över annat eller finns det bara inget att göra? 

 
 
Det finns mer tjejer än killar på fritidsgården. 

- om inte, märks det av i verksamheten? 
- Hade det varit annorlunda om det varit så? 
- Skall man försöka få fler tjejer till fritidsgården, och i så fall hur? 
- Är det ett problem om det är mindre tjejer än killar på fritidsgården? 

 
Det finns tillräckligt med aktiviteter som är intressanta för tjejer på gården.  

- Är ni nöjda med de aktiviteter som finns? 
- Är intresset för dessa lika stort från tjejer som killar? 
- Har ni förslag på fler aktiviteter? 

 
Ledarna behandlar tjejer och killar lika. 

- Tror ni att ledarna tänker/ser olika om/på tjejer och killar? 
 
Jag tycker att aktiviteterna på fritidsgården är lika intressanta för tjejer som för killar.  

- Är det lika många tjejer som killar som utövar de olika aktiviteterna? 
- Känns det som att ni har samma chans som killarna att utöva aktiviteterna? 

 
Jag har en eller flera gånger varit med och planerat verksamheten på fritidsgården. 

- Vad gjorde ni då? 
- Vem tog initiativet till att ni var med och planerade, du eller en ledare? 
- Vill ni göra det igen? 

 
Jag går till fritidsgården för att det är snygga killar där. 

- Varför går ni till fritidsgården? 
 
När jag går till fritidsgården vill jag bara ta det lugnt och slappa.  

- Vad vill ni göra när ni är på fritidsgården? 
 
Jag vill ha mer tjejig verksamhet på fritidsgården. 

- Vad menas med tjejverksamhet? 
- Förslag 

 
Jag vill vara med i en tjejgrupp. 

- Vad skall man göra i en tjejgrupp? 
- Vad är meningen med en tjejgrupp? 

 
Jag tycker det är spännande att gå till fritidsgården. 

- Vad förväntar man sig av besöken på fritidsgården? 
 
Jag känner mig fri när jag är på fritidsgården. 

- Fri från vad? 
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Det är lätt att ta kontakt med ledarna och prata.  
- Vem tar kontakten? 
- Är det viktigt att kunna prata med ledarna? 
- Brukar ni göra det? 

 
Ledarna styr för mycket på fritidsgården. 

- I så fall hur? 
- Är det negativt eller positivt 

 
Det är en bra stämning på fritidsgården.  
Kan den bli bättre och i så fall hur? 


