
2010:061 

D - U P P S A T S

Fritidsgårdsverksamhet,
kön och jämställdhet

Om kommunala dokument, fritidsledares syn och dess uttryck i
verksamheten

 Marie-Louise Bengtsson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Fritidsvetenskap 

  Institutionen LTU Skellefteå
Avdelningen för Fritid och Underhållning

2010:061  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/061--SE



Abstrakt 
 
 
Syftet med denna uppsats var att studera jämställdhetsarbetet inom fritidsgårdsverksamheten i 
Borås Stad. Min teoretiska utgångspunkt för arbetet är Hirdmans genusteori. 
Forskningsfrågorna har varit att undersöka vilken syn på kön och jämställdhet som utrycks i 
de kommunala dokumenten, vilken syn på kön och jämställdhet som fritidsledarna har och 
hur kön och jämställdhet behandlas inom verksamheten. För att få svar på mina frågor har jag 
studerat olika kommunala dokument som varit intressanta i sammanhanget. Vidare har jag 
utifrån ett representativt urval av kommunala fritidsgårdar i Borås gjort en kartläggning av 
verksamheten på fritidsgårdarna. Den metod som jag har använt var telefonintervjuer. 
Karläggningen har avsett öppettider, köns- och åldersfördelning bland besöksgruppen, vilken 
typ av verksamhet som bedrivs, könsfördelningen i de olika aktiviteterna och i vilken del av 
lokalerna dessa förekommer. Jag har också ställt frågor om formerna för övergripande 
besökarinflytande och slutligen frågor gällande fritidsgårdarnas organisation. Via en 
gruppenkät har jag också ställt frågor till fritidsledarna rörande deras syn på kön och 
jämställdhet. Resultatet visar att kön och jämställdhet i någon mån förekommer i kommunens 
dokument och då tydligast i det övergripande programmet för fritidsgårdsverksamheten. 
Bland de enskilda fritidsgårdarnas handlingsplaner är det bara en som berör jämställdhet. 
Majoriteten av fritidsledarna anser att det är viktigt att bedriva jämställhetsarbete på gårdarna 
och att det ingår i fritidsledarens uppdrag. En klar majoritet menar också att de arbetar aktivt 
för jämställdhet på gården samtidigt som de svarar att personalens arbetsuppgifter följer de 
traditionella könsrollsmönstrena. Karläggningen av verksamheten visar att en klar majoritet 
av gårdsbesökarna är pojkar och att pojkarna dominerar flertalet av de aktiviteter som bedrivs 
på gårdarna.  På tre av kommunens fritidsgårdar bedrivs vissa dagar verksamhet bara för 
flickor. 
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Förord 

 
I september 1978 gjorde jag min första arbetsdag på en fritidsgård. Det var början på en 
kärlek till en verksamhet som än i dag, mer än 30 år senare, fortfarande är så stark. Denna 
kärlek till fritidsgårdsverksamheten och mitt intresse för jämställdhetsfrågor har inneburit en 
vilja från min sida att reflektera över vår verksamhet för att på så sätt också kunna utveckla 
den. Därför är det min förhoppning att denna uppsats kanske kan inspirera till att vi börjar 
arbeta mer aktivt och medvetet med jämställdhet och att detta gör att 
fritidsgårdsverksamheten i större utsträckning attraherar såväl flickor som pojkar.  
 

En av förutsättningarna för detta arbete har varit möjligheten att studera Fritidsvetenskap på 
distans via Luleå Tekniska Universitet. Det professionella och inspirerande bemötande jag fått 
av LTU:s Lisbeth Lindström  har betytt mycket för mig under min studietid. I slutskedet av 
mitt arbete har också Krister Herttings synpunkter varit mycket värdefulla för slutresultatet.  
Själva studien skulle naturligtvis inte ha varit möjlig om inte personalen på ett antal 
kommunala fritidsgårdar i Borås engagerat svarat på mina frågor. Ett stort tack till er alla som 
så utförligt beskrivit er verksamhet utifrån mina frågeställningar. Om möjligt ett ännu större 
tack till alla er som tagit er tid att besvara min enkät. Det har varit intressant och lärorikt att 
läsa alla era kommentarer. Sist men absolut inte minst vill jag rikta ett djupt och innerligt tack 
till min handledare Ulla Tebelius. Det är tack vare hennes kloka tankar, utmanande frågor och 
outtröttliga arbete med att läsa vad jag skrivit som jag med viss stolthet kan lämna ifrån mig 
denna uppsats. Tack Ulla.  

 
 

Ulricehamn den 21 maj 2010 
 

Marie-Louise Bengtsson 
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1. Inledning 
 
 
Bakgrunden till mitt val av uppsatsämne är att jag i drygt 28 år arbetat i Borås Stad med 
fritidsgårdsverksamhet på olika sätt. Under alla dessa år har jag sett hur majoriteten av 
besökare på fritidsgårdarna i Borås alltid har bestått av pojkar. Diskussioner runt 
fritidsgårdarnas berättigande, mål och inriktning har, om inte uttalat så underförstått, under 
merparten av dessa år oftast handlat om pojkar. Det har dock skett en förändring under de 
senaste åren i hur makthavare och de som arbetar i verksamheten diskuterar arbetssätt och 
målgrupp. Denna förändring har resulterat i att det på flera gårdar i Borås arbetas specifikt 
med flickor som målgrupp. Bland annat har några av Borås Stads fritidsgårdar vissa dagar i 
veckan öppet bara för flickor. Detta arbete med bara flickor som målgrupp ledde fram till att 
jag 2006/07 skrev en C-uppsats om vad som låg bakom att en tjejfritidsgård startades i Borås 
2006. 
  
Borås har sedan flera år tillbaka en positiv befolkningsutveckling och är med ett invånarantal 
på 100 985 personer (2007-12-31) befolkningsmässigt landets 13:e största kommun. Borås 
tillhör Västra Götalands län och är den näst största kommunen i länet. Borås är också en 
mångkulturell stad där ca 25 % har en annan språklig bakgrund än svenskan varav ca 17 % av 
Boråsarna är utrikes födda eller utländska medborgare. 1992 genomfördes en 
kommundelsreform i Borås vilket innebar en uppdelning efter geografiska avgränsade 
områden till tio kommundelar. Varje kommundel styrs politiskt av en kommundelsnämnd. 
Borås kommun ändrade 2003 namn till Borås Stad men behöll begreppet kommundelar.   
Kommundelarna är Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta, Norrby, Sandhult, Sjöbo, 
Trandared och Viskafors. Sex av kommundelarna, Brämhult, Centrum, Göta, Norrby, Sjöbo 
och Trandared är belägna i centrala Borås. Kommundelarnas ansvarsområden har förändrats 
något över tid men sedan 2005 ansvarar varje kommundelsnämnd för äldreomsorg, skola, 
barnomsorg, kultur, fritid och den egna administrationen.  
 
Borås öppnade den första kommunala fritidsgården, eller ungdomsgård som det kallades då, 
1967. Namnet på gården var Solbacken och som mest har det funnits 17 kommunala 
fritidsgårdar öppna samtidigt i Borås kommun. För närvarande finns det tolv fritidsgårdar som 
drivs helt i kommunal regi. Gårdarna är belägna både inne i Borås stadskärna och i mindre 
orter runt omkring Borås. Vissa av fritidsgårdarna är placerade i skolor men de flesta 
fritidsgårdarna finns i separata byggnader. Öppethållandet varierar från tre dagar per vecka till 
sex dagar per vecka. På vissa gårdar finns det besökare från många olika kulturer medan 
andra gårdar har en mer ”traditionellt svensk” besökargrupp. Till den kommunala servicen hör 
också tre föreningsdrivna gårdar och två ungdomsgårdar som drivs i kyrkans regi och som 
bedriver fritidsgårdsverksamhet i varierande omfattning på olika kommundelars uppdrag. Tre 
kommunala fritidsgårdar i Borås har vissa tider bara öppet fritidsgårdarna för flickor.  
 
I januari 2008 antog kommunfullmäktige i Borås ett måldokument för fritidsgårdarna. 
Måldokumentet som benämns ”Program för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet” utgör en 
gemensam grund för kommundelarnas arbete med fritidsgårdsverksamhet. Varje kommundel 
har som uppgift att bryta ner programmet till konkreta handlingsplaner för respektive nämnd 
och en utvärdering av arbetet ska sedan redovisas en gång per år. Detta beskrivs i programmet 
på följande sätt: 
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”Fritidsgården ska ha en handlingsplan som utgår från detta program. Handlingsplanen 
ska genomsyras av delaktighet, jämställdhet och mångfald och bidra till att stärka 
ungdomars eget ansvar. Den ska hållas aktuell i demokratiska processer, till exempel 
gårdsråd.” (s.2)  

 
 
Borås Stads kommunrevision genomförde 2007 en samrevision där fritidsverksamheten i 
kommunerna Borås, Helsingborg och Malmö granskades och Norrköpings kommun bidrog 
med underlag i form av nyckeltalsuppgifter. Syftet var att identifiera och utreda eventuella 
skillnader mellan kommunerna avseende fritidsverksamheten och då särskilt inriktat på ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Rapporten grundade sig på intervjuer, enkäter, 
dokumentinsamling och analys av nyckeltal. De huvudsakliga frågeställningarna var: 
 

- Vilka resurser satsas på fritidsverksamheten för åldersgruppen 0-20 år och hur fördelas 
resurserna? 

- Hur har resursfördelningen förändrats över tiden (2002-2006)? 
- Hur tillgodoses jämställdhetsperspektivet vid utformningen av fritidsverksamheten? 
- Vad är det för innehåll i verksamheten och vad ger den? 
 

Revisionens uppdrag var alltså att undersöka fritidsverksamheten i ett vidare perspektiv. Jag 
redovisar här de delar som berör fritidsgårdsverksamheten relaterat till mina frågeställningar 
och i övrigt intressanta aspekter för denna uppsats. Granskningen visade att 30 % av de som 
besöker fritidsgårdarna i Borås är flickor, vilket var lägst andel av de tre granskade 
kommunerna. Revisionen konstaterade dock att fritidsgårdarna i Borås Stad arbetar aktivt 
med jämställdhet. I sin rapport påpekar revisionen bland annat att det saknas ett gemensamt 
styrdokument för fritidsgårdarna i Borås (detta finns nu se 5.1).  
 
Revisionen menar också att målen för fritidverksamheten i Borås inte är mätbara och att det 
inte görs någon frekvent uppföljning. Däremot ses brukarundersökningarna som görs på 
fritidsgårdarna (se 5.1) som något positivt. Vidare konstateras att Borås Stad satsade mest 
ekonomiska resurser på fritidsverksamheten av de granskade kommunerna och att man haft en 
särskild satsning på ungdomsverksamheten från år 2005 och framåt 
 
Att pojkar är i majoritet av besökarna indikeras också i den årliga webbenkät som genomförs 
på fritidsgårdarna i Borås där 2008 års svarsfrekvens visar en fördelning på 34,2 % flickor 
och 65,8 % pojkar. Påpekas bör dock att eftersom enkäten genomförs på frivillig basis ger den 
inte något säkert svar på hur könsfördelningen ser ut. Syftet med enkäten är att undersöka 
besökarnas syn på verksamheten. Svaren visar att både flickor och pojkar anser att 
”Fritidsgården har verksamhet både för tjejer och killar”. Flickorna ger gårdarna något lägre 
betyg i denna fråga än pojkarna gör. Flickorna tycker också att det är viktigare, än vad 
pojkarna gör, med att det finns verksamhet för både tjejer och killar på en fritidsgård.  
 
Att det även på ett nationellt plan finns en tydlig ojämlikhet i flickors och pojkars nyttjande av 
fritidsaktiviteter är något som Ericsson (1991) menar. Hon hävdar att det sedan lång tid 
tillbaka finns statistik och forskningsrapporter som visar detta och att det inte finns någon 
tradition av tjejverksamhet på fritidsgårdarna.  
 
Ett exempel på att det från nationell nivå gjorts försök att påverka kommunerna till förändring 
avseende flickors deltagande/delaktighet är att Ungdomsstyrelsen 1997-1998 fick i uppdrag 
från regeringen att fördela medel till ”projekt som syftar till att synliggöra och stärka unga 
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flickors fritidsverksamhet”. Fritidsgårdarna i Sverige har genom åren på olika sätt och med 
olika intensitet arbetat med att öka flickors närvaro och delaktighet i verksamheten.  
 
I Borås har det bland annat visat sig genom att tre fritidsgårdar vissa dagar i veckan har öppet 
fritidsgårdarna bara för flickor. Målsättningen för denna verksamhet handlar till stor del i att 
man vill ha fler flickor som besökare i den traditionella fritidsgårdsverksamheten. Andra 
viktiga faktorer som grund för satsningen på flickor handlar om att bedriva verksamhet på 
”flickors villkor” och att stärka flickors självkänsla. På en av dessa tre gårdar startade 
verksamheten som ett projekt tillika en utökning av verksamheten hösten 2006. Det innebar 
att en av fritidsgårdarna i centrala Borås som bara hållits öppen onsdag till fredag också 
öppnade måndagar och tisdagar men då bara för flickor. Satsningen finansierades av medel 
som Borås Stad avsatte för att ”komma till rätta med ungdomssituationen”. Beslutet om att 
öppna en ”tjejgård” grundades dels på argument som att ungdomssatsningar oftast varit 
riktade till pojkar (nu var det flickornas tur) och att flickors droganvändning och kriminalitet 
tenderat att öka och att verksamhet med målsättning en att stärka flickors självkänsla kunde 
ses som en del i att motverka denna trend. En del i beslutsunderlaget beskrev också 
målsättningen att genom en riktad verksamhet också kunna skapa förutsättningar för att öka 
antalet besökande flickor i den ordinarie fritidsgårdsverksamheten. 
 
I min C-uppsats framkom att starten av tjejgården varit en viktig del i att frågan om hur det 
arbetas med jämställdhet och jämn könsfördelning på fritidsgårdarna i Borås påbörjats. I 
studien framkom att flertalet av de flickor som besökte tjejgården inte var besökare på en 
”vanlig”, traditionell fritidsgård. Det flickorna uppskattade med tjejgården var att det blev 
lugnare med bara flickor bland besökarna och att de då kunde ”vara sig själva”. Resultatet av 
mina intervjuer med olika beslutsfattare, såväl politiker som tjänstemän, visade en enad syn 
avseende att de ansåg satsningen viktig. Däremot framkom en splittrad syn på vad 
målet/syftet med fritidsgårdsverksamhet för enbart flickor i Borås Stad var. Synpunkterna 
varierade mellan en främjande och förebyggande ansats. Tjänstemännen (två personer) som 
var kvinnor hade en mer ”främjande inställning” och påtalade även vikten av att bryta 
manliga strukturer inom fritidsgårdsverksamheten. Politikerna (fyra personer) som alla var 
män hade i större utsträckning ett förebyggande perspektiv på varför de tyckte verksamheten 
var viktig. Deras argument handlade om att flickor mår dåligt och därför behöver 
uppmärksammas för att förebygga eventuellt framtida droganvändande och kriminalitet men 
också rättviseperspektivet lyftes fram av politikerna. I studien ingick också intervjuer med 
fritidsledare som arbetade på tjejgården och med fritidsledare arbetade inom traditionell 
fritidsgårdsverksamhet. Här visade svaren, kanske inte så förvånande, att de fritidsledarna 
som ingick i tjejgårdsverksamheten hade en tydligare målbild med fokus på tjejer och 
fritidsgårdsverksamhet än fritidsledarna inom den traditionella verksamheten. Fritidsledare i 
den vanliga fritidsgårdsverksamheten hade svårt att se att de gamla strukturerna på gården 
skulle behöva brytas. Under arbetet med uppsatsen växte intresset för att fortsätta undersöka 
hur Borås Stads fritidsgårdsverksamhet behandlar frågan om kön och jämställdhet fram.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur synen på kön och jämställdhet uttrycks i 
kommunala dokument samt hur frågan om kön och jämställdhet behandlas i den kommunala 
fritidsgårdsverksamheten i Borås bland beslutsfattare och anställda på fritidsgårdarna. Mina 
frågeställningar för uppsatsen är: 
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- Vilken syn på kön och jämställdhet uttrycks i de kommunala dokumenten? 
- Vilken syn på kön och jämställdhet har fritidsledarna? 
- Hur behandlas kön och jämställdhet i verksamheten? 

 
 
 

2. Teori   
 
 
Grunden för ett bra samhälle vilar på att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Detta slås fast i såväl FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
(1948) som i en av Sveriges grundlagar, regeringsform (1974). Det är naturligtvis också en 
åsikt som jag delar. En viktig del av detta jämlika samhälle är just jämställdhet mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar. Att jämställdhet under ett antal år har varit och 
fortfarande är en viktig fråga i det svenska samhället märks inte bara genom skrivningen i 
grundlagen. Under 1960-talet började den moderna jämställdhetspolitiken växa fram och de 
traditionella könsrollerna började ifrågasättas. På 1970-talet kom ett antal stora 
jämställdhetsreformer som exempelvis utbygganden av barnomsorgen vilket la grunden för 
dagens jämställdhetspolitik.(JämO 2009-07-26) Jämställdhet kopplat till arbetsmarknaden 
fick stor prioritet och 1980 kom Sveriges första jämställdhetslag. Samma år inrättades också 
en myndighet, jämställdhetsombudsmannen, som skulle övervaka att lagen följdes. Det är 
också jämställdhetskraven på kommunen som arbetsgivare som varit och är det som är det 
mest markanta i det sätt som samhället drivit jämställdhetsfrågor för det offentliga. För själva 
verksamheten på de kommunala fritidsgårdarna, som kommunerna i sig inte är tvungna att 
bedriva, har detta inneburit att jämställdhetskraven ej varit tvingande. Ungdomsstyrelsen 
däremot som är den statliga myndighet som arbetar inom detta verksamhetsområde har på 
olika sätt drivit jämställdhetsfrågorna sedan tidigt 90-tal.  
 
När könsrollsdebatten under 60-talet drog igång förklarades kvinnors och mäns samhälls- och 
familjeroller till stor del utifrån inlärda normer och förväntningar. Slutsatsen av detta synsätt 
var att om attityderna till dessa roller förändrades skulle det också gå att bryta normerna och 
byta roller för att uppnå ett mer jämställt samhälle. När barnomsorgen under 70-talet byggdes 
ut och kvinnor i större omfattning än tidigare kunde börja förvärvsarbeta ledde det å ena sidan 
till en ökning av kvinnors rätt till arbete men samtidigt konserverades könsrollerna eftersom 
arbetsmarknaden blev starkt könsuppdelad med till stor del kvinnor arbetande i den offentliga 
sektorn med vård, skola, omsorg.  Detta mönster har visat sig vara svårt att bryta vilket 
innebär att kvinnor fortfarande dominerar dessa sektorer. Det har också visat sig att även om 
kvinnor och män, flickor och pojkar befinner sig på samma arenor är förhållandet dem 
emellan inte alltid jämställt. Exempel på detta är att kvinnor inom vissa yrken tjänar mindre 
än män trots samma arbete och att flickor har sämre träningsmöjligheter än pojkar trots 
samma idrottsaktivitet. I detta samanhang kan också fritidsgårdsverksamheten nämnas som 
offentlig serviceinrättning för såväl flickor som pojkar men som till största delen nyttjas av 
pojkar. (Blomdahl & Claeson, 1989) (Sandström & Duong Borås Stad, 2007) 
 
Trots att vi i Sverige ändå får sägas ha kommit en bit på vägen i jämställdhetsarbete med 
exempelvis kvinnors inträde på arbetsmarknaden och en större representation i politiska 
församlingar återstår det mycket att göra för att flickor och pojkar inte ska hämmas i sin 
utveckling och i sina möjligheter utifrån vilket kön de tillhör. Fritiden är en viktig del av livet 
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där ungdomars möjlighet till utveckling bör vara möjlig. För många ungdomar är fritidsgården 
en av de arenor där man i varierande utsträckning tillbringar sin fritid. Fritidsgården som 
kommunal inrättning kan ses som en del i den samhälleliga servicen, det som i 
regeringsformen (1974) betecknas som ”det allmänna” och har till uppgift att ”verka för att 
alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”(källa: Riksdagen.se 
2009-08-03). Fritidsgårdarna i Borås har utifrån det kommunala programmet för 
fritidsgårdsverksamheten (se 5.1) krav på sig att arbeta med bland annat jämställdhet, 
mångfald och se till att ungdomarna ska förstå behovet av ett förändrat könsrollstänkande. 
Trots ett uppdrag att arbeta med jämställdhet och att fritidsgårdsverksamheten i de alla flesta 
fall vänder sig till såväl flickor som pojkar består fortfarande besöksgrupperna på många 
fritidsgårdar till övervägande del av pojkar. Kan detta faktum förklaras utifrån synen på 
traditioner och strukturerna inom verksamheten kopplat till kön? Det är med denna bakgrund 
jag valt genusperspektivet som utgångspunkt för min uppsats.  
 
 

2.1 Genus 
 
Begrepp och ord tolkas på olika sätt inte minst de som anknyter till våra könsroller och hur 
dessa tolkas. Det innebär att skilda forskare utifrån olika synsätt använder olika begrepp i 
syfte att förklara samanhang i samhället.  Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver hur vi 
människor ”gör kön” och använder sig därför av begreppet ”kön” i betydelsen socialt och 
kulturellt kön. Av detta synsätt kommer begreppet genus eller socialt kön som på engelska 
motsvaras av ”gender”. Det står (beroende på synsätt) i motsats till eller som komplement till 
kön i biologisk mening. Utifrån sina forskningserfarenheter beskriver Elvin-Nowak och 
Thomsson sin koppling av kön till att göra, alltså en verbform istället för ett substantiv som är 
det vanligaste, detta i syfte att förklara och beskriva samhällets könsstrukturer. De hävdar att 
insikten om att alla är med och gör kön i sina livssammanhang också ger möjlighet till 
förståelse för varför dessa handlingar görs och menar att de skillnader mellan kvinnor och 
män som kan ses med blotta ögat uppstår i starka och tvingande strukturer. Elvin-Nowak och 
Thomsson anser att det inte enbart går att förklara kvinnor och mäns olika livsomständigheter 
med olikheter i gener och hormoner eller av uppfostran och inlärning i traditionell bemärkelse 
utan att det tolkas och ges olika innebörd om en kvinna och en man gör samma sak. 
 
Genus kan i dessa sammanhang förenklat förklaras som beteckningen på det sociala och 
kulturella kön som vi formas till av vårt samhälle. Det finns inom den feministiska 
forskningsvärlden olika förståelse av begreppet genus. Hirdman (2003) har konstruerat en 
teori om genus där hon ger genusbegreppet en speciell betydelse som innebär att genus utifrån 
ett samhällsperspektiv bör ses som en utveckling/fördjupning av begreppet könsroll, där 
biologiskt kön blir bortkopplat från social roll. Detta är enligt Hirdman eftersträvansvärt 
eftersom dessa två ord tillsammans tillåter frågan om det är könet eller rollen som spelar störst 
roll. Så som jag tolkar Hirdman är genus ett bättre begrepp än könsroll eftersom i könsroll är 
båda orden/begreppen ”belastade”. Kön är belastat med sin koppling till exempelvis kropp 
och biologi med underordning som följd och begreppet roll har sin belastning eftersom det 
förenklats till att ses som en social/kulturell konstruktion som en gång ansetts vara 
funktionell. Enligt Hirdman blir då följden att när könsrollerna inte längre anses funktionella 
så kan ”rollen” förklaras som ansvarig för en viss kvardröjande form av ojämlikhet i 
samhället. Detta skulle innebära att vi tror att det går att lösa jämställdhetsproblematiken bara 
med att ”hänga undan” rollerna. Hirdman menar därför att användandet av genus som 
vetenskaplig term i betydelsen ”det kulturellt gjorda könet” istället för kön gör det hela 
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mycket tydligare. Tydligheten är enligt henne viktig för att inte bli missförstådd. Hon 
exemplifierar tydligheten, eller otydligheten, med begreppen ”könsskillnaderna ger upphov 
till social differentiering” och menar att detta kan innebära något helt annat än 
”genusskillnaderna ger upphov till social differentiering”. Hon menar att förklaringen av det 
första glider diffust mellan det biologiska könet och det formade, medan det i det andra fallet 
inte finns plats för sådan osäkerhet. Om man för över begreppen till fritidsgårdsverksamheten 
är min tolkning av Hirdmans exempel att ”könsskillnaderna ger upphov till social 
differentiering” kan tolkas som om det är de biologiska skillnaderna mellan flickor och pojkar 
som ger en uppdelning av vad besökarna vill göra på en fritidsgård. Fast det skulle också gå 
att tolka som om det är våra förväntningar på och uppfattningar om vad flickor och pojkar vill 
göra som påverkar uppdelning av besökarna på fritidsgården. Om man däremot säger 
”genusskillnaderna ger upphov till social differentiering” så kan det bara tolkas utifrån att det 
andra exemplet. Hirdman (2004) beskriver att genus kan förstås som föränderliga tankefigurer 
rörande kvinnor och män där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas. Det ger upphov till 
föreställningar och sociala praktiker vilka får till följd att också biologin påverkas.  
 
Hirdman menar också att hennes definition av genus har ett systematiserande drag och för att 
understryka och problematisera detta använder hon begreppet genussystem. Begreppet 
genussystem ska förstås som en beteckning på ett ”nätverk” av föreställningar och 
förväntningar som genom sin interrelation ger upphov till regelbundenheter. Genussystemet är 
enligt Hirdman en ordningsstruktur av kön som är förutsättningen för andra sociala ordningar. 
Systemets två bärande principer är dikotomi, dvs. isärhållandet där kvinnligt och manligt inte 
bör blandas och hierarkin, alltså att mannen är norm för det normala och det allmängiltiga. 
Hirdman menar att ”det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras” (2004,sid 
117). Isärhållningens grund ser vi i arbetsfördelningen mellan könen och föreställningar om 
det kvinnliga och det manliga. Denna uppdelning fungerar förstärkande där vi som barn föds 
in i dessa kulturellt samlade tankemönster. Samtidigt gör denna uppdelning, strukturering det 
lätt för oss att förstå sammanhang och att skapa en identitet. Hirdman menar att kvinnor 
självklart är medskapande i denna process, trots att de har en lägre social status. 
 
För att lättare förstå varför kvinnor funnit sig i att ingå i ett system där den egna sociala 
statusen är lägre än männens använder sig Hirdman (2004) av begreppet genuskontrakt. Hon 
menar att varje samhälle och varje tid har sina ”kontrakt”. Dessa innehåller föreställningar om 
hur såväl enskilda kvinnor och män som hur gruppen kvinnor och män ska vara mot varandra 
i sociala relationer på arbetet, i hemmet och i det offentliga. Genuskontrakten ”ärvs” från den 
ena generationen till den andra (vilket också gör dem svåra att bryta) vilket kan få oss att 
förstå kvinnor och mäns handlande på individ och samhällsnivå.  Hirdman avslutar sin 
beskrivning av genus med att förklara att redskapet genus handlar om att frilägga befintliga 
könsmönster. Hon menar att det är först då som man kan ”värja sig från dem som håller en 
fast i det man inte vill” (2003, s.16). 
 
Även Connell (2002) definierar begreppet genus. Han menar att genus, i de samanhang som 
genusfrågor diskuteras i samhället, vanligtvis används för att förklara den kulturella 
skillnaden mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och 
honor. Tanken bygger på dikotomi och kontrast. Connell menar dock att det finns tunga 
invändningar mot en sådan definition. Dels påpekar han att människor inte lever i två 
avgränsade världar och att man inte kan sortera in personligheter i två fack. Han menar också 
att en definition som bygger på skillnader betyder att där vi inte kan se någon skillnad där ser 
vi inget genus. För att exemplifiera detta påpekar han att ”Med en sådan definition skulle vi 
inte kunna se genusegenskaperna hos lesbisk eller homosexuell kärlek (som bygger på 
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genuslikheter), och inte heller den kraftfulla genusdynamiken i en manlig armé.” (s. 20) Hans 
tredje invändning är att om definitionen bygger på dikotomi så utesluter man mönstren mellan 
kvinnor och mönstren mellan män från genusbegreppet, skillnaden mellan våldsamma och 
icke våldsamma maskuliniteter har till exempel stor betydelse, något som citatet också ger 
uttryck för. Avslutningsvis menar Connell att definitionen inte tar hänsyn till processer 
utanför den enskilda individen eftersom den bygger på personlighetsdrag, vilket då blir en 
brist i definitionen eftersom storskaliga samhällsprocesser bygger på kvinnors och mäns 
gemensamma prestationer snarare än skillnaden mellan dem. Enligt Connell visar den 
vetenskapliga forskningen att genom att släppa fokus på skillnaderna och i stället sätta fokus 
på relationerna så kan man komma förbi de svårigheter han beskriver. Han menar att det är 
viktigt eftersom genus inte bara kan förklaras i skillnader mellan kvinnor och män. Connell 
menar också att varaktiga mönster inom de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin 
kallar ”strukturer” och att i den bemärkelsen måste man betrakta genus som en social struktur 
dvs. ett mönster i vår sociala ordning och i de dagliga aktiviteter som styrs av denna ordning. 
Han menar att genus handlar om hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka 
konsekvenser detta får för både vårt privatliv och för mänsklighetens framtid.  
 

Trots att Hirdman och Connell har delvis olika förklaringsmodeller och utgångspunkter 
gällande tolkningen av begreppet genus så uppfattar jag ändå att deras slutsatser om vilka 
konsekvenser synen på kön och genus har för jämställdheten är ganska samstämmig. Båda 
menar att genom att se samband mellan strukturer och handlande så kan en förändring ske till 
ett mer jämställt samhälle. Hirdmans ord är ”Att blottlägga hur det görs genus och hur genus 
verkar är, vid sidan om konkreta handlingar för att förändra verkligheten, den mest 
verksamma strategin för att underminera genusgörandets fortsatta orättvisor”(Hirdman, 2003, 
s. 6) och Connell utrycker det hela på följande sätt ”Är vi bara villiga att lära, kan genusteori 
och genusforskning spela en viktig roll i skapandet av en mer demokratisk värld.” (Connell, 
2002, s.195)  

 
I denna uppsats har jag valt att använda genus på det sätt som Börjeson gör, nämligen ”ett 
konstruktivistiskt perspektiv på kön, vilket innebär att man tolkar könsskillnader som sociala 
och kulturella konstruktioner” (1998, s.19). Avslutningsvis vill jag påpeka att anledningen till 
att jag valt Hirdmans genusbegrepp är att jag anser det viktigt att skilja på biologiskt och 
socialt kön och att maktaspekten finns med i hennes teori. 
 
 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 
Oavsett skillnader i begreppsförklaringar gällande genus och kön grundar sig denna uppsats 
på den genusteori som bland annat har skapats av Hirdman (1988, 2003). Denna teori kan 
förenklat sägas bygga på att det i samhället finns en könsmaktsordning där mannen som grupp 
är norm och kvinnan som grupp är underordnad. Denna maktutövning förekommer på olika 
nivåer. Dels förekommer den på individnivå och dels på en strukturell nivå i samhället. Det 
innebär att det finns en grundläggande struktur där det som män gör värderas högre och blir 
den norm som allt jämförs med. Hirdmans forskning och teori utgår i första hand från 
arbetslivet och det offentliga livet. Det visar sig i det vardagliga livet t.ex. att ett pojkaktigt 
sätt värderas högre än ett flickaktigt och att män i arbetsliv och politik har mer ledande 
befattningar än kvinnor har. 
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Att makt och resurser fördelas olika mellan könen i det svenska samhället i allmänhet och 
inom fritidsverksamheten i synnerhet menar Gunnarsson (2002) i Svenska 
Kommunförbundets (sedan 2005 Sveriges Kommuner och Landsting) debattskrift om öppen 
ungdomsverksamhet och kommunala prioriteringar. Gunnarsson refererar till Blomdahls och 
Elofssons forskning från 1999 och menar att historien visar att de kommunala fritidsgårdarna i 
högre grad anpassats efter pojkars behov än efter flickors. Följden blir att gårdarna mest 
besöks av pojkar trots att undersökningar visat att flickor i lika eller till och med högre grad 
än pojkar efterfrågar fritidsgårdar i det kommunala utbudet. Det är av intresse att se hur 
synpunkterna i denna debattskrift, där Borås Stad ingått som samarbetspartner, från 
kommunernas intresseorganisation och arbetsgivarrepresentanten visar sig i kommunens 
uttalande och dokument.  
 
Det är också av intresse att se hur påverkan skett från Ungdomsstyrelsen den statliga 
myndighet vars uppgift är att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete där bl.a. 
jämställdhet och metodutveckling inom ungas fritid ingår. Som ett led i detta arbete utkom 
2003 skriften, ”Genvägar till jämställdhet” som innehöll metoder och strategier för 
jämställdhetsarbetet inom ungas fritid. Materialet i boken kom från de erfarenheter Mia 
Hanström och Ulrika Eklund fått i sitt arbete med ungdomar och jämställdhet inom såväl 
kommuner som organisationer och studieförbund. Hanström och Eklund (2003) använder sig 
av Hirdmans teori och pekar på könsmaktsordningen inom fritidsverksamheten. De menar att 
maktstrukturerna finns överallt i samhället och innebär att tjejers och killars möjligheter till 
makt och inflyttande även påverkas inom fritids- och föreningsliv. Maktstrukturerna skapar 
normer och värderingar för vad kön är vilket uttrycks genom attityder, språk och handlingar. 
De anser att olika maktstrukturer påverkar det fysiska och psykiska utrymme som individen 
kan röra sig inom, vilket de belyser på följande sätt: 
  

Ur ett könsrollsperspektiv kan det handla om att unga tjejer hindras från att fritt välja 
umgänge, att de undviker vissa miljöer på grund av rädsla för hot och våld, att de får 
mindre utrymme att tala och diskutera i skolan eller deras sexualitet kontrolleras. 
(Hanström & Eklund, 2003, s. 9) 

 

Hanström och Eklund (2003) menar också att om vi vill agera för ökad jämställdhet är 
maktaspekten kopplat till kön viktig att belysa eftersom en frikoppling av just maktaspekten 
från begreppet jämställdhet riskerar att få till följd att flickors underordning döljs. Det innebär 
att man måste ifrågasätta på vems eller vilkas villkor beslut om exempelvis aktiviteter fattas 
och vilka konsekvenser det får för flickor och pojkar. På motsvarande sätt vill Hanström m.fl. 
(1991) lyfta fram, arbetet med flickor på fritidsgårdarna i skriften ”Tjejerna också! Att 
synliggöra och arbeta med tonårstjejer på fritidsgård”. I sitt bidrag, som utgick från hennes 
forskning om tonårsflickor och deras livssituation, beskriver Tebelius (1990) hur flickorna i 
studien, vilka är fritidsgårdsbesökare, inte tror att det går att ändra på samhällets syn på att 
kvinnor som kön är mindre värda än män. Tebelius visade också att just makt, det vill säga ha 
faktisk möjlighet till och känsla av inflytande över sitt eget liv, hänger samman med 
flickornas förmåga att hitta rätt i sin vuxenroll och forma sin egen framtid. (a.a.). 

 

Med utgångspunkt från Hirdmans teori menar också Elvin-Nowak och Thomsson (2003) att 
samhället är uppbyggt av en könsmaktsordning där mannen är normen. De förklarar att kön (i 
betydelsen socialt och kulturellt kön, genus) görs i mötet med andra. De menar att i alla 
relationer och möten med andra människor exempelvis på våra arbetsplatser, i skolor och 
privatliv så slipas våra ”bekönade” liv. Så som jag uppfattar begreppet det ”bekönade” livet 
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innebär det att det aldrig går att bortse från att vi bemöts, ses som, uppfattas utifrån vårt 
biologiska kön, vilket innebär att vi blir personligt bekräftade i mötet med andra också genom 
att vi är kvinna eller man. De anser med anledning av detta att det är omöjligt att säga att i dag 
ska mitt kön inte spela någon roll eller idag vill jag ha det där könet istället. Det går dock att 
göra ”könet” mer aktivt i vissa situationer och också att tona ner det medvetna användandet av 
det. Trots strukturer med mannen som norm finns det möjlighet till förändring. För att 
åstadkomma förändring tror jag att vår inställning och aktiva arbete betyder mycket. Lika 
viktigt är vår förståelse och medvetenhet. Detta anser också Elvin-Nowak och Thomsson. 
 

Det är viktigt att förstå att orättvisor mellan kvinnor och män har att göra med de 
strukturer som bygger upp vårt samhälle. Det är också viktigt att förstå att strukturer inte 
har något eget liv. Det är alla vi som lever i samhället som bär upp strukturerna. Det är vi 
som sätter män högre än kvinnor, som tillåter systemet att existera. (Elvin-Nowak & 
Thomsson (2003, s 38) 

 

Två viktiga drivkrafter i denna uppsats är just förståelsen om att strukturer kan förändras och 
intresset för hur människors olika erfarenheter och synsätt av sitt genus påverkar hur de väljer 
att agera. 
 

 

2.3 Verktyg för förståelse och tydliggörande 
 
Ett sätt att underlätta arbetet med att förstå vad som påverkar att könsmaktsordningens 
strukturer fortlever är att använda olika verktyg eller metoder. Medvetenhet och kunskap om 
jämställdhet påverkar hur vi agerar och detta märks såväl i samhället i stort som i hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs på fritidsgårdarna. Mitt första verktyg är därför Hanström och 
Eklund (2003) sätt att identifiera tre vanligt förekommande förhållningssätt, som fritidsledare 
medvetet eller omedvetet kan inta. De beskriver också vilka konsekvenser dessa 
förhållningssätt kan få. Jag kommer att använda mig av dessa förhållningssätt i min analys av 
fritidsledarnas svar och i analysen av vad som skrivs i dokumenten. Genomgången nedan är 
tagen ur Hanström och Eklund (2003, s. 32) 

 
Förnekandet: Vissa ledare menar att det inte existerar strukturer som marginaliserar 
tjejer och hävdar att alla har lika förutsättningar. Enligt dessa ledare är det upp till den 
enskilda individen att göra sin röst hörd eller att ta plats. Dessa ledare anser ofta att de 
behandlar alla lika. Konsekvensen av ett sådant förhållningssätt blir ofta att tjejerna får 
mindre taltid, att ledarna lär sig namnen på fler killar än tjejer och att fler killar får större 
möjlighet att avancera och utvecklas. 
 
Accepterandet: Detta perspektiv delas av ledare som tycker sig se att det finns skillnader 
mellan vad killar och tjejer gör men att olikheterna är naturliga. Detta förhållningssätt kan 
bidra till att könsroller behålls eller förstärks och att kvinnor som grupp underordnas. 
 
Synliggörandet: Dessa ledare ser att tjejer är underordnade som grupp och vill göra 
något för att motverka detta. Detta kan stärka möjligheterna att utveckla jämställdheten i 
en verksamhet eller organisation.  
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Det andra verktyget i min analys av jämställdhetsarbetet inom fritidsgårdsverksamheten i 
Borås blir att utifrån det material jag fick fram vid intervjuerna med föreståndarna avseende 
gårdarnas verksamhet stämma av mot de metoder som Hanström och Eklund (2003) beskrivit 
kan användas i detta arbete. Anledningen till att jag använder just dessa metoder är att de är 
relativt vanliga och att de lyfts fram i ungdomsstyrelsens skrift. Resultatdiskussionen får 
utvisa om samtliga metoder går att använda på mitt material. Metoderna är kompensatorisk 
metodik vilket innebär att man ger individen möjlighet att utveckla sådant man inte gör i 
vanliga fall, enkönade grupper där exempelvis tjejer kan ta för sig utan att ta hänsyn till killar, 
kvotering där majoriteten får stå till baks för att släppa fram minoriteten och integration där 
alla individerna i gruppen har samma status och är lika viktiga. Hanström och Eklund (2003) 
beskriver kort metoderna och deras eventuella risker: 

 
Kompensatorisk metodik kan handla om att medvetet kompensera brister, sådant en 
individ inte tidigare haft möjlighet att utveckla. Ett exempel kan vara att killar 
kommunicerar känslor och upplevelser och ett annat att tjejer tar plats i offentliga 
sammanhang. En risk med metoden är att den konserverar könsroller då den inte 
problematiserar relationen mellan makt och kön. 
 
Enkönade grupper är en annan vanlig metod. Inom ungdomsverksamhet har det handlat 
om att ge tjejer möjlighet att skapa ett utrymme som de själva kan utforma, utan att 
behöva ta hänsyn till killar och att få formulera sig eller bara vila i en gemenskap som 
stärker dem som grupp. I arbetet med enkönade grupper är det viktigt att fundera över 
syftet med gruppen och vad den ska förändra. Enkönade grupper kan annars bli en 
mysgrupp eller ett andningshål som upprätthåller en maktordning mellan könen. 
 
Kvotering kan handla om att det underrepresenterade könet har förtur till platser och 
positioner. En variant av kvotering är positiv särbehandling. Exempel på positiv 
särbehandling kan vara att ge förtur till den som tillhör det under representerade könet. En 
risk med metoden kan vara att de som kommer in på de kvoterade platserna känner sig 
”inkvoterade” för att de är tjejer eller killar och inte för att de är kompetenta. 
 
Integration är ett mål för jämställdhet, där kön inte spelar någon roll och där individerna 
i gruppen gör att mångfald och samhörighet över könsgränserna skapas. Integration kan 
också ses som en metod där killar och tjejer blandas i samma grupp. Utan 
könsmaktsperspektiv är risken stor att de flesta integrerade offentliga sammanhangen sker 
på killars villkor vilket automatiskt ger killar företräde. (s. 10) 

 
 
Med hjälp av Hanströms och Eklunds förhållningssätt och ovan beskrivna metoder för 
jämställdhetsarbetet ämnar jag utifrån min empiri belysa fritidsgårdsverksamheten relaterat 
till kön och jämställdhet i syfte att få svar på mina forskningsfrågor (se 1.2). 
 
 
 

3. Tidigare forskning  
 
 
Pojkar som dominerande målgrupp inom fritidsgårdsverksamheten finner vi också om vi 
historiskt studerar vad som varit grunden till Ungdomsgårdarnas/Fritidsgårdarnas tillkomst 
och framväxt i Sverige (Ohlson, 1982). Den Svenska gårdsverksamhetens framväxt har till 
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stor del drivits av en vilja att från samhällets sida få kontroll på ungdomsgrupper (tillhörande 
arbetarklassen) med oönskat beteende. Till största del har det då främst handlat om att få bort 
stökiga och kriminella pojkar från gator och torg eller som mot slutet av 1960-talet när det var 
alkohol och narkotika- användande ungdomar man ville kontrollera. Det sistnämnda ledde till 
att det på vissa orter fanns gårdar som öppnade verksamheten för ”drogade” ungdomar just 
för att få kontroll på dem. Parallellt med den kontrollerande sidan har det också funnits ett 
visst folkbildande perspektiv en vilja att utbilda/lära ungdomar olika saker men inriktningen 
med kontroll över och att förhindra oönskat beteende har till största delen dominerat. Även 
om det varit pojkar som till stor del kommit att dominera ungdomsgårdarnas/fritidsgårdarnas 
verksamhet så har det också redan från början, om än i mindre skala, funnits en inriktning 
med flickor som målgrupp. Olsson (2008) beskriver att det i början av 1900-talet startades 
pojkklubbar och något senare flickklubbar i de kommunala ungdomsgårdarnas förstadium.  
 
 
Vad ungdomar vill göra på sin fritid 
 
Sarnecki och Ekman (1978) redovisar i boken ”Vad ska vi ha gårdarna till?” resultatet av 
undersökningar genomförda på Stockholms ungdomsgårdar (vid tillfället 77 st.) under 1974 
och 1975. Här framkom det att av verksamhet som riktade sig till alla och till mindre 
besöksgrupper var idrotts- och hobbyaktiviteter klart vanligast. Idrottsaktiviteterna var de som 
förekom allra mest och bland dessa dominerade bordtennis, innebandy, biljard och basket. 
Hobbyaktiviteterna innefattade exempelvis keramik, mindre träarbeten, matlagning, sömnad, 
foto målning, pyssel. Annan verksamhet som förekom på ungdomsgårdarna men då i 
betydligt mindre omfattning än idrott och hobby var teater och film, samtalsgrupper (tjej/kill-
grupper), sällskapsspel, dans, musik, tävlingar och övrigt. Sarnecki och Ekman konstaterar 
också att majoriteten av besökarna vid den här tiden var pojkar.  
 
I den intresse- och attitydundersökning, ”Fritidsvaneundersökning i Göteborg”, som Åsa 
Claesons (1990) genomfört ställdes frågor kring ett antal fritidssysselsättningar. 
Undersökningen visade att både flickor och pojkar tyckte att det viktigaste för dem var att på 
sin fritid vara tillsammans med kamrater, syssla med idrott samt att lyssna på musik. Däremot 
visade det sig finnas könsskillnader när Claeson studerade vilka intressen flickor och pojkar 
betonade. Då prioriterade flickor nöjen, kamrater, kulturaktiviteter, djur och att lyssna på 
musik högst medan pojkarna prioriterade att titta på tv, hobbies, motorer, naturaktiviteter, titta 
på idrott, vara med i förening och olika typer av automatspel högst. Claeson menar att det 
oftast brukar vara flickor som framställs som socialt orienterade men att hennes undersökning 
visar att kamrater också är det viktigaste fritidsintresset för pojkar. Däremot blir pojkar 
aktivitetsinriktade främst då de jämförs med flickorna enligt redovisningen ovan.  Hon 
kommenterar detta faktum med att det kanske är ett utslag av att flickor och pojkar strävar 
efter att i stort sett uppleva samma saker på sin fritid men att de väljer olika sätt att göra det 
på. Claeson menar också att fler tjejer än killar vill att kommunen ska satsa på fritidsgårdar, 
trots att de utgör en minoritet av besökarna. Detta tolkar hon som att flickorna är intresserade 
av att besöka gården men att de önskar att det satsas mer på sådant som de är intresserade av.  
 
Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och fritidsförvaltningen i Stockholm 
genomförde under 80-90-talet ett antal fritidsvaneundersökningar på olika orter i Sverige. 
Bland annat undersöktes i vilken utsträckning ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern 
besöker fritidsgårdar. I Stig Elofssons (1997) rapport ”Vad vill ungdomar göra på 
fritidsgården?” redovisas bl.a. besöksfrekvensen från nio orter i Sverige, en av dessa orter är 
Borås. Det totala resultatet visar att det knappast är någon skillnad mellan flickor och pojkar 
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om man ser till hur många ungdomar på högstadiet som besökt fritidsgården minst en gång 
under en fyraveckorsperiod. Här är siffrorna för Borås 68 % av pojkarna och 61 % av 
flickorna. Bilden blir däremot annorlunda om man i stället ser till de flitiga besökarna, de som 
besökt fritidsgården mer än 10 gånger under den senaste fyraveckorsperioden. I den gruppen 
dominerar pojkarna klart. Borås siffror är då 23 % av pojkarna och 14 % av flickorna. 
Skillnaden blir också tydlig om man ser på gymnasieungdomarnas besöksfrekvens, där 
dominerar också pojkarna klart. I Borås är det bland gymnasieeleverna 44 % av pojkarna och 
20 % av flickorna som besöker gårdarna. 
 
Rapporten belyser också vad ungdomar menar är mycket viktig verksamhet att ha på en 
fritidsgård. Elofsson noterar inledningsvis i detta avsnitt att det är själva ”kärnan” i 
fritidsgårdens öppna verksamhet, att det är mysigt, musikanläggning, tv/video, disco och 
fiket, alltså inte specifika aktiviteter utan mera tillgångar/verksamheter som kan nyttjas på 
olika sätt som generellt kommer högst upp såväl hos flickor som hos pojkar. Elofsson pekar 
också på att flera andra forskare (Sarnecki, Jönsson m fl, 1978) visar att kamratumgänget har 
stor betydelse för de ungdomar som besöker fritidsgårdarna. Vilket alltså också stämmer med 
det som Claeson (1990) kommit fram till och som redovisade ovan. Elofsson menar också de 
könsskillnader som framträder i hans material stämmer överens med forskning (Bjerrum-
Nielsen/Rudberg, 1991 och Dahlgren, 1979) som belyser pojkars inriktning på att göra och 
flickors på att vara.  
 
Det är alltså när Elofsson analyserar sitt material (fritidsvaneundersökning bland 2743 
högstadieelever i Eskilstuna) utifrån vilka olika verksamheter/aktiviteter som är viktiga på 
fritidsgården som könsskillnader blir mycket tydliga. Elofsson påpekar att det blir signifikanta 
skillnader mellan pojkar och flickor utom i tre alternativ, dessa alternativ är fiket, 
programgrupp och film. Pojkar anser att det är mycket viktigare med biljard, innebandy, 
bollspel, pingis, snickarrum och styrketräning än vad flickor gör. I gengäld tycker flickor att 
det är mycket viktigare att det finns snackgrupp, mode, disco, workout och att man kan arbeta 
med lera/skulptur. Elofsson menar att resultaten i mångt och mycket stämmer väl överens 
med traditionella föreställningar om könsskillnader. Det finns dock några aktiviteter som 
alltså hamnar högt på önskelistan för båda könen och det är musikanläggning, tv/video, fiket 
och disco. Om man tittar på resultaten från de ungdomar som är ”flitiga” gårdsbesökare (har 
besökt fritidsgården mer än 11 gånger under den senaste fyraveckorsperioden) framgår det att 
denna grupp pojkarna ofta lägger större vikt vid de olika verksamheterna. Det högre 
engagemanget finns bland pojkinriktade verksamheter som biljard, pingis, styrketräning, 
tv/video och replokaler men också bland de neutrala verksamheterna fiket och bland de 
flickinriktade verksamheterna disco, musikanläggning och gårdsstyrelse. Elofsson påpekar att 
pojkarna som går ofta på gården alltså tycks framhäva ett antal typiska pojkaktiviteter men att 
de också lägger större vikt vid mer könsneutrala aktiviteter och även flickinriktade aktiviteter. 
Bland flickorna är det däremot relativt vanligt att de flitiga besökarna lägger mindre vikt vid 
olika verksamheter än vad genomsnittsbesökarna gör. Tydliga undantag utgör dock biljard, 
disco, gårdsstyrelse, pingis, fiket, styrketräning samt tv/video vilket de flitiga gårdsbesökarna 
tycker är viktigare än genomsnittsbesökaren även bland flickorna. Det innebär alltså att även 
bland flickorna är en blandning av pojkinriktade, neutrala och flickinriktade verksamheter 
viktigt. Elofsson lyfter också fram att de flitigaste besökarna bland flickorna lägger mindre 
vikt än genomsnittsbesökarna vid ett antal verksamheter, i många fall flickinriktade 
aktiviteter. Det innebär att antalet aktiviteter som flickor anger viktigare än pojkar bland de 
flitiga besökarna minskar i antal medan de pojkinriktade aktiviteterna i huvudsak kvarstår. De 
tydligt flickinriktade aktiviteter bland de flitiga flickgårdsbesökarna som kvarstår är 
snackgrupp och disco.  
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Fritidsgårdarnas lokaler och besökare  
 
En del av det som påverkar verksamheten på fritidsgårdarna är naturligtvis lokalerna. Det 
gäller såväl de fysiska lokalmässiga förutsättningarna som hur dessa lokaler används genom 
olika aktiviteter men också hur de inreds/möbleras alltså vad fritidsgården bjuder in till. I 
forskningsrapporten ”Fritidsgården – dess besökare och framtid” som bygger på intervjuer 
med över 7500 grundskoleelever med syfte att undersöka ”Resursutnyttjande och effekter av 
offentligt bedriven verksamhet på fritidområdet” slog också Ulf Blomdahl och Åsa Claeson 
(1989) fast att fritidsgårdarna både lokal och innehållsmässigt är pojkdominerad. De 
konstaterande att pojkar alltid och även i dag (1989 författarens kommentar) är 
överrepresenterade bland gårdsbesökarna. De menade att fritidsgårdarna ofta lokalmässigt är 
utrustade för att besökarna, ”i första hand pojkarna”, ska kunna idrotta och att mycket tyder 
på att flickors besök på gårdarna i ganska stor utsträckning sker på pojkarnas villkor. För att 
råda bot på denna snedfördelning och stärka flickors ställning i gårdsverksamheten menade 
Blomdahl och Claeson att flickorna måste få större tillgång till lokalerna. Blomdahl och 
Claeson lyfte fram fyra förslag till åtgärder för att stärka flickors ställning på fritidsgårdarna.  
 
 

- Det inte är rimligt att huvuddelen av lokalerna ska användas till pojkdominerade 
idrottsaktiviteter och musiksatsningar. Lokalerna måste utrustats och användas utifrån 
flickornas intressen av exempelvis dans, teater, musik och hantverk. Dessutom måste 
flickorna garanteras utrymme vid de idrottsaktiviteter som i framtiden finns kvar på 
gårdarna antingen genom att det avsätts speciell tid för flickorna eller att speciella 
flickgrupper startas. 

- Flickorna måste garanteras ett eget utrymme på gården. Om alla aktiviteter sker 
gemensamt finns det risk för att flickornas intressen inte kan konkurrera med pojkarnas. 
Ett sätt att garantera flickornas utrymme är att starta speciella flickaktiviteter.  

- Personalen måste hålla emot pojkarnas krav. Vill pojkarna göra nya saker får medel tas 
från andra pojkaktiviteter och att nya satsningar görs utifrån flickors behov. 

- Tonårsflickor som har slutat grundskolan måste ges möjlighet att delta i öppen 
verksamhet genom verksamhet som attraherar åldersgruppen. (s. 49-50) 

 
 
Att lokalernas utformning är väsentligt för vilka besökargrupper man når på fritidsgårdarna 
pekar även Hanström och Pettersson Svenneke (2008) på. De menar att förutsättningen för att 
nå en bred målgrupp är att lokalerna är attraktiva och kan erbjuda en bredd i aktivitetsutbudet. 
Deras syn på bred målgrupp innefattas dels av fler unga än de som ”samhället vill kontrollera” 
samt av fler flickor. De påpekar också att besökarna måste kunna sätta sin prägel på lokalerna, 
att lokalerna ska gå att ändra efter olika behov och att i lokalernas utformning ingår, kanske 
det viktigaste, tillgängliga ledare. 
 
Att det inte bara den fysiska utformningen av lokalerna som påverkar verksamheten på en 
fritidsgård menar också Andersson (2008). Andersson pekar på kopplingen mellan det fysiska 
rummet och de förväntningar/föreställningar besökarna har av fritidsgården. Andersson menar 
också att fritidsledare på fritidsgårdarna ofta har svårt att sätta ord på den öppna 
verksamhetens kärna vilken består av att på olika sätt skapa relationer. Ett sätt att synliggöra 
detta arbete menar han är att relatera det till bestämda inramade sammanhang som olika 
(fysiska och sociala) rum. Exempel på olika nivåer av den sociala rumsligheten kan vara en 
materiell nivå och en symbolisk nivå. Den materiella nivån kan handla om hur vi skapar en 
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social relation till det rumsliga genom hur vi klär oss och hur vi uppträder eftersom det skapar 
en atmosfär som blir en del av den rumsliga upplevelsen. Den symboliska nivån är kopplad 
till olika rumsliga attribut och symboler exempelvis är biljardbordet placerat i en caféliknande 
lokal starkt kopplat till en fritidsgård. Andersson menar att det viktiga i resonemanget om den 
sociala rumsligheten är just kopplingen mellan rum och handling. Olika uppförandekodex 
aktiveras beroende på hur ett rum uppfattas. Vi beter oss på olika sätt i olika rum och 
använder skilda regelsystem för såväl vårt eget handlande som för hur vi tolkar andras. 
Utifrån personliga upplevelser och bevekelsegrunder uppfattar vi rummen på vårt eget sätt 
och med speciella innebörder menar Andersson. Genom att uppmärksamma olika ritualer 
inom den öppna fritidsgårdsverksamheten, som oftast upplevs som en självklarhet, förtydligas 
alltså det sociala samspel som sker inom den öppna verksamheten. 
 
Andersson menar också att strukturella system av över- och underordning baserade på 
exempelvis klass, kön och etnicitet även gäller bland ungdomarna i fritidsgårdsverksamheten, 
vilket visar sig i att tjejer ofta har en tillbakahållen position på gården. Han menar att 
fritidsledarna måste arbeta för att stödja tjejers inflytande på ett medvetet sätt men påpekar att 
ett arbete som tematiserar kön och jämställdhet inte bara kan handla om tjejernas villkor och 
behov utan i lika hög grad måste problematisera maskulinitet. Andersons tanke med den 
rumsliga modellen är just att den kan användas av fritidsledarna för att göra arbetet tydligare 
för sig själva och för ungdomarna. Han menar att om man tänker i dessa rumsliga termer kan 
arbetet få en inramning som både tydliggör relationsarbetet och skapar ett meningsfullt 
samanhang kring olika insatser. 
 
 
Fritidsgårdar - flickor 
 
Enligt Andersson (2008) finns det alltså ett strukturellt system av över- och underordning 
baserade på kön som också visar sig i att tjejer ofta har en tillbakahållen position inom 
fritidsgårdsverksamheten. Parallellt med detta finns det i vårt moderna samhället en generell 
syn på att ungdomar själva har alla möjligheter att ta för sig och lyckas med det man vill göra. 
Detta synsätt förminskar de strukturella hindren och ansvaret för förändring läggs till stor del 
på ungdomarna själva (Trondman, 2001, Forsberg 2007). Ytterligare en anledning till att 
flickor är i minoritet inom fritidsgårdsverksamheten är enligt Ericsson (1991) traditionen i 
verksamheten. Ericsson menar att det inte är förvånande att flickors och kvinnors medverkan 
och inflytande är knapp inom fritidsverksamheten eftersom fritidsgårdarna sedan starten har 
dominerats av killar och deras aktiviteter. Bristen på tradition av tjejverksamhet på 
fritidsgårdarna och även i föreningslivet visar sig också enligt Ericsson i avsaknaden av 
kvinnliga förebilder inom den kommunala organisationen. Ericsson menar att det på 
kommunernas fritidsförvaltningar och på högre befattningar råder en total manlig dominans 
och att denna obalans självklart påverkar fritidsverksamhen. 
 
Även Tebelius (1991) menar att traditionen är en del i varför flickor inte hörs och syns i 
samma utsträckning som pojkar inom offentlig verksamhet. Flickor har i mycket mindre 
utsträckning än pojkar vistats på offentliga platser där tonårsbeteendet märks och drar till sig 
allmänhetens blickar. Tebelius menar att detta också visar sig i skolan där flickor inte ställer 
samma krav som pojkar på uppmärksamhet utan i de lägre åldrarna tvärtemot lär sig att vara 
städade och rentav försöker hålla pojkarna lugna. Det innebär att medan pojkarna genom sin 
uppväxt har ägnat sig åt att göra sin röst hörd och att vidga sina sociala och fysiska revir så 
har flickorna slutit sig samman i små grupper där de prövat och tränat sin sociala kompetens. 
Flickorna har tillsammans med bästisen utvecklat sin förmåga till intima relationer, en 
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kompetens av att förstå andra och att vidmakthålla sociala nät. Tebelius menar att när sedan 
ledare inom fritidsgårdsverksamheten möter tjejerna på gårdarna så uppfattas tjejerna ibland 
som passiva och svåra att få med på olika aktiviteter. Utifrån ett forskningsprojekt om 
tonårsflickors identitetsuppfattning vilket också innefattar flickor på fritidsgård konstaterar 
Tebelius att hon inte håller med om att flickorna är passiva. Hennes intervjuer visar att 
flickorna som går på fritidsgård vet vad de vill men att de sällan får gehör för sina idéer (a.a.). 
 
Svenska kommunförbundet (Gunnarsson, 2002) konstaterar också att det satsats mer på 
pojkars fritidsverksamhet än på flickors och menar även de att historien visar att de 
kommunala fritidsgårdarna i högre grad anpassats efter pojkars behov än flickors. Detta gör 
att gårdarna mest besöks av pojkar, vilket enligt Gunnarson också de flesta besökarstudier 
visar. Gunnarsson påpekar dock att vi ställs inför en paradox när lokala undersökningar som 
Blomdahl och Elofssons genomfört (1999) visade att flickor i lika eller till och med högre 
grad än pojkar efterfrågade just fritidsgårdar i det kommunala fritidsutbudet. Det innebär 
enligt Gunnarsson att vi står inför en motsägelsefull situation när flickor är de som mest frågar 
efter en verksamhet som riktas till och besöks mest av pojkar. Gunnarsson ställer därför 
frågan ”Är det så att vi låter den befintliga verksamheten styra ungdomars föreställningar och 
behov istället för tvärtom?” (s. 30) 
 
Den statliga myndigheten, Ungdomsstyrelsen, uppmärksammade 1998 att forskningen visat 
att flickors fritidsverksamhet i Sverige under 1990-talet generellt sett gentemot pojkars var 
underprioriterad resursmässigt. Enligt Ungdomsstyrelsen innebär detta att flickors rättigheter 
och behov inte tillgodoses på samma sätt som pojkarnas.  Ett sätt att motverka/ersätta att 
flickor underprioriteras har varit att starta olika tjejprojekt.  
 
Agnes Börjesson (1998) redovisade i skriften ”Flickorna och frigörelsen” den undersökning 
hon gjort av tre beviljade tjejprojekt inom Ungdomsstyrelsens satsning ”att synliggöra och 
utveckla flickors fritidsverksamhet”. Detta forskningsarbete om flickor och arbete med 
tjejprojekt bygger också på att Börjesson genomfört litteraturstudier av feministisk forskning 
med inriktning på flickor/unga kvinnor. De tre projekten valdes utifrån att personalen var 
villiga till att medverka, möjlighet att besöka projekten och relativt tydliga målformuleringar 
och arbetsmetoder. Syftet var att belysa hur tjejprojekt bedrevs vid den aktuella tidpunkten. 
Vad det gäller delar av den tjejverksamhet som bedrevs så menar Börjesson att just riktad tjej- 
eller kvinnoverksamhet på 1990-talet ofta tenderat att fokusera på flickors/kvinnors behov i 
stället för deras rättigheter. Börjesson menar att fokuseringen på flickors behov bidrar till att 
peka ut flickor som passiva och i och med det placera in dom i en offerroll. Ett exempel på det 
är att det inom tjejprojekt ofta talas om föreningslösa flickor som ett problem där 
medlemskapet i förening skall ses som det ”normala”. Ett annat exempel kan vara när en 
grupp invandrarflickor definieras som problematiska, här finns då en vilja till att skapa en 
förändring och frigörelse för dessa flickor men i ett projekts vardag kan det bli ett sätt att 
förändra och förbättra grupper som anses stå utanför det ”normala”. Genom att se vissa 
grupper just som bärare av problemegenskaper kan samhället marginalisera dessa grupper och 
som i exemplet med invandrarflickorna hävda att problemet beror på kulturskillnader. Det 
gäller alltså att förflytta en individcentrerad analys av problemet till en strukturell analys av 
vilka samhällsförhållanden som påverkar gruppen negativt, enligt Börjesson.   
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Förebygga - främja 
 
Fritidsgårdarnas verksamhetsform (Elofsson, 1997) är och har varit öppenheten, alla ska vara 
välkomna och besökarna ska kunna komma och gå som man vill under öppettiderna. 
Besökarna väljer också själva i vilka verksamheter man vill delta eller inte delta i. Detta gör 
att fritidsgårdarna i stor utsträckning har setts som en kontrast till den mer målinriktade och 
strukturerade verksamheten som finns inom skolan och föreningslivet. Målgruppen ”alla” blir 
då oftast att nå dessa ungdomar som står utanför den instrumentella offentliga 
fritidsverksamheten. Fritidsgårdens öppna verksamhet är en beprövad verksamhet för att nå 
tonåringar (Ardström, 1993). Enligt Ardström svarar just den öppna verksamheten mot 
ungdomars behov av mötesplatser där många kan samlas utan att behöva underordna sig en 
förutbestämd aktivitet ledd av en vuxen. Ardström konstaterar också att det är en av de mest 
kvalificerade pedagogiska uppgifterna som finns i arbetet med ungdomar att vara just ledare i 
en öppen verksamhet. Det svåra ligger i balansgången mellan den öppna verksamhetens fria 
karaktär som attraherar ungdomarna och fritidgårdens målsättning att påverka. Ardström 
menar att den öppna verksamheten är en arena för främst de ungdomar som inte trivs i skolan 
eller som skolan stänger ute och för de ungdomar föreningslivet inte når (a.a.). Ardströms 
resonemang om fritidsgårdens målgrupp motsägs till viss del av bl a  Hanström och Pettersson 
Svenneke (2008) vilket jag återkommer till längre fram i detta kapitel. 
 
Pettersson Svenneke och Havström (2007) menar att kommunerna numer sällan formulerar 
fritidsledarnas uppdrag som kontroll men att det tyngsta argumentet vid exempelvis 
neddragningar fortfarande är just samhällets kontrollbehov. De menar också att insatser mot 
de som stör i det offentliga rummet belönas men att arbete med flickor som inte stör på 
samma sätt sällan får samma uppmuntran.  Pettersson Svenneke och Havström hävdar att 
detta fått en styrande effekt på fritidsgårdsverksamhetens utformning till att på många håll 
fortfarande vara inriktade på att fånga upp de bråkiga pojkarna. De menar också att dessa 
strukturer är tröga att förändra och hänvisar till de tre teserna i ”Fritidens dolda läroplan” 
(Blomdahl, 1998) som verkar styra mer än demokratiska mål. Teserna är: det bestående ska 
bevaras, den offentliga ordningen ska upprätthållas och organiseras, synlig och mätbar 
aktivitet ska premieras. Pettersson Svenneke och Havström menar att den smala inriktningen 
på problemungdomar, oftast pojkar i riskzonen, får konsekvenser för såväl den fysiska 
utformningen som för verksamhetens innehåll vilket leder till att flickornas behov missgynnas 
på fritidsgårdarna. Det missgynnar den majoriteten av tonåringar som under en viss period har 
behov av just en sådan mötesplats som fritidsgården kan vara. 
 
Hanström och Pettersson Svenneke (2008) fastslår också att fritidsgårdarnas öppna 
verksamhet på många håll fortfarande är inriktade på att fånga upp och arbeta socialt med 
utåtagerande pojkar. Författarna menar att om personalen får belöning och uppmärksamhet så 
är det just för sådana insatser och att dessa strukturer är svåra att förändra.  
 
Om jag kopplar Ohlsons, Elofssons, Blomdahls, Claesons, Börjessons, Hanströms, Pettersson 
Svennekes och Havströms synpunkter till den ständiga diskussionen gällande fritidsgårdarnas 
uppdrag går den att sammanfatta med just de två orden förebygga eller främja. Ska 
verksamhetens grund vila på att förebygga/förhindra en fortsatt negativ utveckling hos 
ungdomar i riskzonen eller ska verksamheten vila på en grund som syftar till att främja en 
positiv utveckling hos alla ungdomar som besöker fritidsgården, kanske också med hjälp av 
de som idag inte besöker gården. Vikten av att bestämma vilket perspektiv 
fritidsgårdsverksamheten ska vila på och hur man ser på sin målgrupp är något som Hanström 
och Pettersson Svenneke (2008) lyfter fram. 
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Fritidsgårdens främsta uppdrag är att arbeta med att främja ungas möjligheter att hitta och 
utöva sina intressen på fritiden. Den ska också erbjuda en infrastruktur som gör det 
möjligt för unga att upptäcka och utveckla sina inneboende resurser. Ungdomarna måste 
ses som medborgare och inte som problem. Det främjande perspektivet avspeglar sig och 
skiljer sig från det förebyggande synsättet i hur man definierar och ser på målgruppen. 
En fritidsverksamhet med ett främjande fokus riktar sig mot en bred målgrupp, även om 
verksamheten kan värna om de med störst behov av stöd/…/ En för snäv målgrupp 
riskerar att bli stigmatiserande och kan göra verksamheten ointressant, ibland till och med 
för målgruppen./…/Om man lyckas nå en blandad grupp kan det bidra till en bättre 
stämning, än om man har en besökargrupp där till exempel ett kön dominerar för starkt. 
Unga med olika intressen kan också inspirera varandra att pröva nya områden. (s. 103-
104) 

 
 
För att belysa komplexiteten i vilket grund fritidsgårdsverksamheten ska vila på kan nämnas 
att även Ungdomsstyrelsen under 2006-2008 uttalat arbetat för att nå unga i riskmiljöer 
genom ekonomiskt stöd till ”Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet”. På sin 
hemsida beskriver Ungdomsstyrelsen att man bland annat genom utvecklingsstöd 
vidareutbildat 4 000 ungdomsarbetare och att det är den största fortbildningsinsatsen någonsin 
för målgruppen. En av de kommuner som fått medel är Borås Stads fritidsgårdsverksamhet. 
Borås har beviljats medel inom ”Stöd till kompetens- och kvalitetsutveckling” och har på så 
sätt fått möjlighet till kompetensutveckling av personal och av verksamhet. Om man studerar 
vilka som beviljats medel verkar dock de flesta, liksom Borås haft en främjande ansats i sina 
ansökningar. Själva namnet och beskrivningen av stödformen, Förebyggande och främjande 
ungdomsverksamhet, visar dock att fritidsverksamhet i allmänhet och även 
fritidsgårdsverksamhet fortfarande har ett ambivalent förhållningssätt till vad som ska 
premieras. 
 
Hanström och Pettersson Svenneke (2008) menar att det inom många fritidsverksamheter görs 
mer eller mindre omedvetna prioriteringar som får till följd att vissa grupper stängs ute eller 
skräms bort och att detta speglar sig i statistiken över vilka som besöker den öppna 
fritidsverksamheten. För att åtgärda detta menar Hanström och Pettersson Svenneke att det är 
nödvändigt att göra medvetna prioriteringar. Hanström och Pettersson Svenneke lyfter fram 
fyra områden som är viktiga att tänka på om man vill nå en bred målgrupp. De fyra områdena 
är: marknadsföring och rekrytering av nya besökare, det mänskliga klimatet, lokalernas 
utformning och ett varierat aktivitetsutbud. Avseende marknadsföring och rekrytering av nya 
besökare menar de att fritidsgårdarna måste visa sig för andra än bara ”stammisarna”. 
Ungdomarna måste bemötas på ett sådant sätt och med sådan verksamhet så att de vill komma 
tillbaks. Trygghet och personlig kontakt är viktiga aspekter för ett ”mänskligt klimat” på 
gården. Lokalerna ska vara attraktiva, gynna kommunikation, och erbjuda en bredd i 
aktivitetsutbudet. De anser avslutningsvis att aktiviteterna måste varieras och attrahera en 
bred målgrupp. Denna inriktning skulle kunna ses som en motsättning till det resonemang om 
målgrupp för öppen verksamhet som Ardström (1993) ger uttryck för och som jag beskrivit 
tidigare i detta kapitel. 
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Sammanfattning 
 
Avslutningsvis kan sägas att den forskning jag refererar till i detta kapitel, vilken väl får ses 
som den rådande i Sverige, ger en ganska samstämmig bild av att fritidsgårdarnas arv är att 
verka i ett för samhället kontrollerande syftet. De är också eniga om att det har varit och är 
svår att bryta sig loss från detta arv. Detta trots att det på såväl nationell som lokal nivå finns 
mål- och inriktningsdokument som lyfter fram ett mer främjande förhållningssätt där 
verksamheten ska bygga på att ungdomar ses som resurser, att ungdomars rättigheter tas till 
vara, att verksamheten ska främja olikheter och mångfald etc. 
 
Den samlade forskningen lyfter också, inte helt oväntat, fram vikten av positiva vuxna alltså 
att fritidsledarnas förhållningssätt och agerande betyder oerhört mycket för hur verksamheten 
bedrivs. Mats Trondman (2003) menar att en viktig aspekt av barn och ungdomars möjlighet 
att göra socialt produktiva val påverkas av hur vuxna bemöter dem. Han anser att barn och 
ungdomar behöver möta vuxna som i sitt sätt att vara och kommunicera ska öka möjligheterna 
för de unga att se sig själva på nya sätt och därmed välja mer socialt utvecklande 
framtidsvägar. De som arbetar med barn och ungdomar har i sitt sätta att bemöta ungdomarna 
alltså enligt Trondman en mycket viktig roll och ett ansvar. Jag tolkar Trondman som att han 
menar att det är att främja barn och ungdomars utveckling som är uppgiften. Även Tebelius 
och Ericsson (2001) menar att fritidsledarna har en viktig roll inte minst när det gäller hur 
flickor stärks i att börja ta för sig i verksamheten på fritidsgårdarna. Dessa tankar återkommer 
också hos Björn Andersson (2008) som beskriver fritidsgårdsverksamhet i termer av olika 
rum. Ett sådant ”rum” är enligt Andersson ”Spegelsalen” där man kan se sig själv och andra. 
Andersson menar att även ledarna måste spegla sig, det vill säga fundera igenom sina 
värderingar och hur de arbetar med bemötande. De sju olika rummen som Anderson beskriver 
är hängstället, aktivitetscentrum, fristaden, parlamentet, spegelsalen, korsvägen och 
uterummet. 
 
Det finns dock en viss skillnad i åsikter om målgruppen ska breddas eller om fritidsgårdarna 
även fortsättningsvis i huvudsak ska ha fokus på de ungdomsgrupper som samhället vill 
kontrollera i den forskning jag refererar till. Däremot råder det en ganska stor enighet i att 
traditionen med att fritidsgårdsverksamheten i Sverige till största delen bygger sin legitimitet 
på att bedriva verksamhet för mer svårhanterade grupper är ett faktum som till stor del verkar 
hämma flickornas möjlighet till deltagande på samma villkor som pojkarna i 
fritidsgårdsverksamheten. En paradox är att det samtidigt finns ett antal 
fritidsvaneundersökningar som visar att öppna mötesplatser med möjlighet att påverka sin 
egen fritid till stor del efterfrågas av flickor. Flera av dessa fritidsvaneundersökningar visar 
också att flickor och pojkar har ganska lika syn på vad som är viktigt för dem på sin fritid, 
exempelvis att träffa kompisar, men att de lägger olika vikt vid hur dessa möten ska ske. 
 
Detta framkommer också i FOKUS 06, ungdomsstyrelsens analys av ungas kultur och fritid, 
där framför allt flickor men också pojkar har ungdomsgård/fritidsgård högt upp på listan 
gällande vilka fritidsmöjligheter de saknar (resultat från LUPP-undersökningar). 
Ungdomsstyrelsen gör bedömningen att en stor del av de svar som inbegriper ungdoms- och 
fritidsgårdar efterfrågar en förändring i den befintliga verksamheten. De exemplifierar detta 
med svar från ungdomarna som svarat på Lupp-enkäterna; ”en ungdomsgård där alla är 
välkomna (´xxx-gården är enbart för problembarn`)” eller ”en riktig fritidsgård med mer kul 
saker att göra i stället för så tråkig och trist miljö”. Ungdomsstyrelsens sammanfattning av 
resultatet från ”ungas syn på kultur- och fritidsutbudet” är att det finns stora skillnader mellan 
hur tjejer och killar uppfattar fritids- och kulturutbudet. Generellt tycker tjejer att det finns 
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mindre för dem att göra än vad killar gör, det finns också stora skillnader mellan olika åldrar. 
I högstadieåldern finns det inga samband mellan vilka fritidsaktiviteter som tjejer och killar 
saknar medan det för gymnasisterna finns ett visst samband, vilket tyder på att ungdomar 
efterfrågar likartade fritidsmöjligheter ju äldre de blir. Ungdomar i 17-18-årsåldern är den 
grupp som tydligast anser att det finns för lite för dem att göra på fritiden. 
 
Efter denna genomgång blir det ganska tydligt att fritidsgårdsverksamheten i allmänhet har ett 
ganska omfattande arbete kvar med att göra tydliga målformuleringar, tolka och verkställa 
dessa mål och framför allt att möta de krav som ungdomar, såväl flickor som pojkar, ställer på 
verksamheten. Detta gäller också fritidsgårdsverksamhen i Borås. 
 
 
 

4. Metodologisk ansats  
 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera valet av metod samt utgångspunkt och 
förhållningssätt för detta arbete. Jag börjar med att förklara varför jag vill undersöka det jag 
gör för att sedan övergå till min vetenskapsteoretiska ansats och en beskrivning av svårigheten 
att exakt benämna vilken underökningsmetod som använts. Jag beskriver också aspekter på 
min personliga roll i forskningssammanhanget. Därefter kommer en redogörelse av själva 
genomförandet, hur jag har analyserat mitt material och avslutningsvis reflektioner över 
uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 
För att producera en tillförlitligare kunskap vilket är syftet med ett vetenskapligt arbete bör 
man enligt Patel och Tebelius (1987) ha kontroll över hur de egna erfarenheterna och 
värderingarna påverkar kunskapsbildningen, ha rätt sorts och tillräcklig mängd information 
om de fenomen vi vill ha kunskap kring och en god kvallitet på denna information. Till sist 
gäller det att se samanhangen i informationen, sammanställa den i ett förståeligt mönster och 
komma till insikt. Jag hoppas att arbete med denna uppsats kan bedömas ha genomgått dessa 
faser. 
 
För att få svar på frågor om hur fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad, med en majoritet av 
pojkar bland besökarna, förhåller sig till kön och jämställdhet har jag valt att ha ett deskriptivt 
tillvägagångssätt när jag genomfört mina undersökningar. Enligt Patel och Tebelius (1987) 
har deskriptiva undersökningar fått sin beteckning från engelskans ”describe” och har till 
syfte att åstadkomma beskrivningar. Beskrivningarna kan gälla olika fenomen i vår värld 
rörande individer och situationer eller skeenden. Beskrivningarna i mitt fall rör förhållandet 
jämställdhet på fritidsgårdar och omfattar vilken syn på jämställdhet som ges i offentliga 
dokument samt personalens beskrivning av sin verksamhet och deras uppfattning om 
behovet/betydelsen av jämställdhetsarbete. Jag anser att det deskriptiva förhållningssätet 
passar bra i en uppsats som denna vilken har till syfte att lyfta fram vilken verklighetsbild som 
speglar sig i dokument och personalens utsagor. 
 
Genom att beskriva vilka kommunala dokument som styr verksamheten på fritidsgårdarna, 
hur verksamheten ser ut gällande aktiviteter, lokaler, besökare etc och genom att undersöka 
personalens syn runt jämställdhet hoppas jag få svar på mina frågeställningar. Jag har i detta 
samanhang valt att inte studera synpunkter från brukarna/ungdomarna, eller att studera 
verksamheten som bedrivs utan enbart fokuserat på organisation och personal. Det är 
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intressant att undersöka vilken betydelse den offentliga verklighetsbilden runt jämställdhet 
och kön har för verksamhet på fritidsgårdarna. Har jämställdhetsdebatt och nationella 
riktlinjer/projekt påverkat verksamheten?  
 
 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
Hur vi lär oss saker och hur vi uttrycker kunskap dvs epistemologiska utgångspunkter för ett 
forskningsarbete är viktiga för att hjälpa oss definiera vad som är problemet, vilka frågor som 
ska ställas och hur detta ska bearbetas (Patel & Tebelius, 1987). På frågan om kunskap alls är 
möjlig håller jag med Holmberg (1987) som menar att vi inte kan förvänta oss att nå ett 
absolut säkert vetande om verkligheten utan att vi får arbeta med sannolika antaganden som 
kunskap om omvärlden.  
 
I upplägget av mitt arbete har jag valt att utifrån en teoretisk grund, Hirdmans genusteori 
(1988, 2003), studera företeelser rörande jämställdhet och kön inom fritidsgårdsverksamheten 
i Borås. Genom ett argumenterande förhållningssätt ämnar jag försöka tolka och dra slutsatser 
av mitt material på en för fritidsgårdsverksamheten i Borås generell nivå. Förhållningssättet 
till jämställdhet och kön påverkas av hur vi uppfattar stereotyperna hon och han. Hirdman har 
delat in hon i tre olika formler, grundformeln, jämförelsens formel och den normativa 
formeln. Grundformeln går ut på att mannen är normen ”A” och kvinnan inte är det, alltså 
”icke A”. Jämförelsens formel innebär att mannen är ”A” och kvinnan är ”a” det vill säga den 
lilla mannen, en ofullgången man, det fattas något och i den normativa formeln ses män och 
kvinnor som två olika människosorter. Formeln bygger på motsatser eller kontraster som att 
han är liv – hon är död, han är ljus – hon är mörker, han är kraft – hon är svaghet osv. 
 
Traditionellt brukar valet av undersökningsmetod inom samhällsvetenskapen stå mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod men det är svårt och kanske inte önskvärt att göra en sådan 
uppdelning av mitt arbete.  Enligt Holme och Solvang (1997) finns det ingen absolut skillnad 
mellan kvalitativa eller kvantitativa metoder. De menar att alla metoder är arbetsredskap som 
använder sig av olika metodiska principer och att man med fördel kan kombinera kvalitativa 
och kvantitativa element i en och samma undersökning eftersom syftet i dessa två 
metodsystem är gemensamt nämligen att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och 
hur institutioner, grupper och enskilda individer handlar och påverkar vandra. Om man ändå 
ska försöka förklara skillnaderna mellan dessa två metoder kan man enligt Holme och 
Solvang säga att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror utifrån vilka 
statistiska analyser genomförs. Inom kvalitativa metoder är det fokus på forskarens tolkning 
av informationen så som exempelvis motiv, sociala processer och sociala samanhang.  
 
Även Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) anser att det är bättre att inte göra 
en uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder i forskningssammanhang.  De 
menar att det finns flera syften med att kombinera de bägge metoderna. De menar också att 
den kvalitativa metoden är empirnära vilket jag tolkar som att forskaren i stället för att bara 
observera är nära/ingår i sin empiri, dvs att forskaren med sin kunskap och förförståelse om 
ämnet till viss del påverkar hur resultatet tolkas.  
 
Motsvarande aspekt tar Fanny Ambjörnsson (2004) fasta på i sin studie. Hon påpekar i sin 
avhandling ”I en klass för sig” som behandlar genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer 
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att ”forskaren” alltid är en del av det som undersöks. Ambjörnsson beskriver sin egen, 
forskarens, roll: 

 
Snarare är hon alltid en del av det som ska studeras. På så sätt kommer också de analyser 
studien utmynnar i att präglas av forskarens förförståelse såväl som erfarenhet, politiska 
hemvist och sociala position. Den kunskap som produceras i denna studie ser ut som den 
gör för att det är just jag, med min specifika bakgrund, erfarenheter och politiska 
motivation som skrivit den. Det är således min feministiska övertygelse, likaväl som min 
position som ung, vit, bisexuell medelklasskvinna, som får mig att välja vissa 
tolkningsmodeller framför andra. (s 44) 

 
 
Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson är skeptiska till att kvantitativa respektive 
kvalitativa metoder traditionellt kopplas samman med olika metateoretiska perspektiv och 
väljer därför att benämna de två metodologiska ansatserna för extensiv respektive intensiv 
ansats och argumenterar för att man kombinerar dessa båda arbetssätt. De menar att både 
intensiva och extensiva forskningsprocesser har betydelse i en empirisk procedur men de har 
olika betydelse. Den intensiva empiriska proceduren innehåller stora delar av datainsamlig 
och analys av kvalitativ art och den extensiva handlar om kvantitativa datainsamlingar och 
statistisk analys. I mitt material finns det som jag ser det inslag av både kvalitativ och 
kvantitativ metod, eller möjligtvis extensiv och intensiv metod. Min kvalitativa ansats visar 
sig i dokumentstudier och intervjuer medan enkätfrågorna till viss del kan ses som kvantitativ. 
Jag analyserar inte mitt material statistiskt utan endast deskriptivt. Även karläggningen av 
besöksgrupperna och personalstatusen på fritidsgårdarna utgör ett kvantitativt material. 
 
 
Eftersom jag utgår från Hirdmans (1988, 2003) genusteori som teoretisk bas för att försöka 
förklara och beskriva jämställdhetsperspektivet inom den kommunala 
fritidgårdsverksamheten i Borås är min studie att betrakta som deduktiv. Begreppet deduktiv 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003) kan ses som liktydigt med en slutledning 
där slutsatserna följer strikt logiskt angivna premisser dvs. som i mitt fall att man härleder 
kunskap om enskilda företeelser ur Hirdmans genusteori. Mitt antagande är att det i det 
empiriska materialet går att utskilja en könsmaktsordning där mannen som grupp är norm och 
kvinnan som grupp är underordnad.  
 
 

4.2 Genomförande 
 
Den metod jag valt för att inhämta kunskap till detta arbete har varit dokumentstudier/analys 
samt intervjuer och enkäter ställda till personal på ett antal fritidsgårdar i Borås Stad.  
 
Då fritidsgårdsverksamhet är en kommunal angelägenhet som enbart styrs på lokal, 
kommunal, nivå har min utgångspunkt varit att studera kommunala dokument som berör 
denna verksamhet. Jag har analyserat dokumenten i syfte att finna riktlinjer för fritidsgårdarna 
avseende jämställdhet och jämställdhetsarbetet. Backman (2008) menar att analysen av 
materialet ska ge data en tolkningsbar form för att relateras till den ursprungliga 
problemställningen. Vilket i mitt fall innebär frågan om vilken syn på kön och jämställdhet 
som uttrycks i de kommunala dokumenten. Min fråga är dock inte besvarad i och med detta 
utan som Backman (2008) påpekar innebär samanställning och analys i sig inte att problemet 
är besvarat. Han menar att nästa steg är tolkningen och att det är just resultatet av analysen i 
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en forskningsprocess påverkar hur man tolkar data. I min studie har det inneburit att jag i de 
för fritidsgårdsverksamhen relevanta dokumenten sökt efter formuleringar rörande 
jämställdhet. I resultatet och i min diskussion berör jag hur dessa formuleringar kan tolkas. 
 
För att få en uppfattning om vad fritidsgårdsverksamheten innebär utifrån en strukturell grund 
avseende besökare, öppettider, verksamhet, lokalisering, personal m.m. har jag använt mig av 
kvantitativa intervjuer. Trost (2005) menar att om man är intresserad av att beskriva vad ett 
visst antal procent av befolkningen tycker eller gör, om man har frågeställningar som gäller 
hur många, hur ofta eller hur vanligt, så ska man göra en kvantitativ studie. Detta stämmer väl 
överens med min kartläggning vilken bland annat visar ur stor andel av besökarna på 
fritidsgårdarna som är flickor. 
  
För att försöka förstå hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom fritidsgårdsverksamheten är det av 
största vikt att ta del av personalens åsikter och förhållningssätt. Detta eftersom personalens 
agerande till mycket stor del påverkar verksamhetens utformning. Det har varit min ambition 
att få ett för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet representativt resultat gällande hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs. Att med den utgångspunkten använda observationer eller 
intervjuer av personalen på fritidsgårdarna har på grund av i första hand tidsåtgången ej varit 
möjlig. Det finns också vissa nackdelar i dessa metoder som jag vägt in. Exempel på det är att 
jag ingår i samma organisation som de intervjuade eller observerade och att det kan påverka 
respondenternas svar och agerande i att ”tillrättalägga svaren” om jag varit på plats.  Patel och 
Tebelius (1987) menar att det finns en risk att individer kan förändra sitt sätt att bete sig om 
de blir observerade så att det skiljer sig från sitt vanliga beteende. Därför har jag valt att via en 
så kallade gruppenkät (Dahmström, 2005) ställa frågor till fritidsledarna i Borås rörande deras 
syn på kön och jämställdhet.  
 
 
Dokument 
 
Studierna och analysen av dokument från Borås Stad har används för att jag velat klargöra 
vilken inriktning och styrning kommunen menar att jämställdhetsarbetet inom 
fritidsgårdsverksamheten ska ha. Jag har valt dokument (bilaga 1) utifrån att de berör och 
påverkar den verksamhet som bedrivs på fritidsgårdarna. Det innebär att jag studerat följande 
övergripande dokument gällande fritidgårdsverksamheten i Borås Stad. 
 

- Budget 2007 rubrik Kommundelarna, fritidsgårdsverksamhet (dokument, Borås Stad) 
- Budget 2008 rubrik Kommundelarna, fritidsgårdsverksamhet (dokument, Borås Stad) 
- Budget 2009 rubrik Kommundelarna, fritidsgårdsverksamhet (dokument, Borås Stad) 
- Program för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet (2008, dokument Borås Stad) 
- Kommunrevisionens: Granskning av fritidsverksamheten (2007, dokument Borås 

Stad) 
- Borås Stads webbenkät 2008 gällande fritidsgårdsverksamheten (dokument, Borås 

Stads) 
- Verksamhetsplaner för respektive fritidsgård i de fall sådana finns (dokument, Borås 

Stad och www.boras.se) 
- Underlag för beslut om fritidsgårdsverksamhet för flickor i de fall sådana finns 

(dokument, Borås Stad) 
 
 
 



 23

Jag har också tagit del av verksamhetsplaner för de olika fritidsgårdarna och de underlag som 
finns gällande den specifika verksamheten som bedrivs för flickor. I dessa dokument har jag 
sökt efter de delar som belyser jämställdhet och kön. Med utgångspunkt från dessa studier 
kommer jag att beskriva vilken syn på kön och jämställdhet som uttrycks i de kommunala 
dokumenten. Alla de olika kommunala dokument, hela eller delar av, som jag studerat 
gällande fritidgårdarnas verksamhet i Borås Stad är någon form av officiella dokument. 
Starkast effekt på fritidgårdsverksamheten har naturligtvis kommunens budget för respektive 
år. Budgeten är ett dokument som fastslås av kommunens högsta beslutande organ, 
kommunfullmäktige, och kan sägas styra all verksamhet. Budgettexten är dock mycket 
generellt skriven och kompletteras därför av dokument som ger en tydligare inriktning för 
utförandet. Det innebär att det Program för Borås stads fritidsgårdsverksamhet som också 
beslutats av kommunfullmäktige kan sägas vara det viktigaste styrdokumentet för 
verksamheten på en övergripande nivå. I detta dokument uttrycks kommunens långsiktiga 
ambition för innevarande år och tills vidare. Borås Stad har en organisation med tio 
kommundelar vilka bland annat ansvarar för fritidsgårdsverksamheten. Detta innebär att varje 
kommundel ansvarar för de dokument som rör verksamhetsplaner för respektive fritidsgård 
och eventuell fritidgårdsverksamhet för flickor. Kommundelarna har också 
uppföljningsansvar för resultatet av webbenkäten. Eventuella slutsatser från 
kommunrevisionens granskning får nog ses både som ett lokalt och centralt ansvar.  
 
Dokumentanalysen redovisas i resultatkapitlet med en uppdelning i varje dokument för sig. 
Från de mer övergripande dokumenten presenterar jag de skrivningar som förekommer om 
fritidgårdsverksamhet i allmänhet och i de fritidsgårdsspecifika dokumenten de skrivningar 
som rör jämställdhet och kön.   
 
 
Intervjuer 
 
För att ytterligare belysa hur jämställdheten ser ut i den kommunala fritidsgårdsverksamheten 
i Borås har jag valt att göra en kartläggning av verksamheten på nio av kommunens tolv 
gårdar genom kvantitativa intervjuer med föreståndarna och i två fall med en fritidsledare. 
Intervjuerna i mitt material är genomförda med en strukturerad intervjumall med relativt 
systematiserade frågeställningar men också med möjlighet till fördjupning för respektive 
respondent (bilaga 2). Intervjumallen har använts för få en standardisering av frågorna. 
Standardisering (Trost, 2005) innebär avsaknad av variation, att allt är likadant för alla. Vilket 
enligt Trost är det de flesta vid kvantitativa intervjuer använder sig av. Vid hög 
standardisering innebär det att frågorna ska läsas upp på exakt samma sätt i tonfall, exakt så 
som de är formulerade och i samma ordning etc. Mina intervjuer har inte haft en hög 
standardisering i denna bemärkelse eftersom det också funnits möjlighet till fördjupning av 
frågeställningarna för respondenterna. 
 
Intervjufrågorna har handlat om öppettider och hur besöksgruppen på respektive fritidsgård är 
fördelad utifrån ålder och kön, vilka typer av verksamhet som bedrivs på fritidsgården, hur 
könsfördelningen är och i vilken del av lokalerna dessa förekommer. Jag har också velat få 
reda på vilka former för övergripande besökarinflytande som förekommer. Slutligen har jag 
ställt frågor gällande fritidsgårdarnas organisation. Dessa har rört könsfördelningen hos 
personalen, tjänstgöringsgrad, jämställdhetsplaner, jämställdhetsutbildningar och 
samtalsfokus på personalmöten. Med kartläggningen av öppettiderna har jag velat undersöka 
om fritidsgårdarnas tillgänglighet påverkar könsfördelningen bland besökarna. Jag har också 
kategoriserat fritidsgårdarna utifrån var de är belägna för att se om detta visar skillnader 
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avseende könsfördelningen av besökarna.  Min bedömning är att frågorna har gett en bra bild 
över vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur verksamheten fungerar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. För att också få en bild av vilken grupp av besökare (flickor eller 
pojkar) som dominerar de olika aktiviteterna gjorde jag en kompletterande intervju med alla 
respondenter. Intervjuerna har varit telefonintervjuer med intervjumall. Enligt Dahmström 
(1991, 2005) är den största fördelen med telefonintervjuer snabbheten och att om den utvalda 
personen ej är anträffbar kan man vid intervjuer gällande faktainsamling hämta uppgifterna 
från någon annan som är insatt om den utvalda personen ej är anträffbar. Det är framförallt 
tidsaspekten, som gjort att jag valt telefonintervju som metod. Utav sammanlagt åtta 
intervjuer (en person ansvarar för två fritidsgårdar) har sex intervjuer skett med 
fritidsgårdsföreståndaren på gården. På två av gårdarna var det inte möjligt att intervjua 
föreståndarna men jag kunde då i stället intervjua två fritidsledare som var väl förtrogna med 
verksamheten utifrån mina frågeställningar.  
 
Intervjuer enligt en intervjumall med sju öppna frågor har också gjorts med personal på de tre 
fritidsgårdar som vissa tider bedriver verksamhet bara för flickor. Frågorna har berört varför 
verksamheten startades, vad målsättningen med verksamheten är i dag och om eventuell 
skillnad från det att verksamheten startades. Jag har också frågat om synpunkter på resultatet 
och om tjejverksamheten påverkat övrig verksamhet på gården. Slutligen har jag ställt två 
frågor om vad man tycker om jämställdhet och hur man ser på särskild verksamhet för tjejer 
relaterat till fritidsgårdsverksamhet. Två av dessa intervjuer har skett via telefon och en av 
intervjuerna har skett vid ett enskilt möte. På två av fritidsgårdarna var det föreståndarna som 
intervjuades och på en fritidsgård intervjuades en av fritidsledarna som arbetar i 
verksamheten.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes efter att jag informerat om att jag utifrån mina studier i 
fritidsvetenskap undersöker fritidsgårdsverksamheten i Borås ur ett jämställdhetsperspektiv. 
En del av detta arbete innebär intervjuer i syfte att karlägga befintlig verksamhet utifrån 
aktiviteter, deltagande relaterat till kön, personalstatus mm. Jag förklarade också hur 
upplägget av frågorna/intervjun såg ut. Alla tillfrågade var villiga att medverka. Intervjuerna 
genomfördes sedan vid tillfällen när respondenterna ansåg sig ha tid för att svara på frågorna i 
lugn och ro. Alla respondenter var mycket tillmötesgående och intervjuerna genomfördes så 
som jag uppfattar det i ett vänligt och hjälpsamt tonläge. Eftersom alla respondenterna 
”känner” mig sedan tidigare gjorde jag ingen särskild presentation av mig själv före 
intervjuerna.   
 
Resultatet från kartläggningen av fritidsgårdsverksamheten i Borås redovisas först genom en 
sammanfattande beskrivning av vad som framkommit vid intervjuerna.  Sedan fortsätter 
resultatredovisningen uppdelad i sju underrubriker utifrån de olika områden som kartlagts. 
Områdena är följande: besöksstatistik, uppskattad fördelning av besökare, öppettider, 
verksamhet, inflytande, organisation och personalstatus. Redovisningen består av en 
jämförande samanställning i både text och i tabellform. 
 
 
Enkät 
 
Enkäterna (bilaga 3) är utformade med ett antal påståenden som besvarats utifrån en fyrgradig 
skala med möjlighet för respondenterna att efter varje påstående förklara/utveckla sitt svar. 
Jag har valt att analysera svaren i enkäten utifrån en fördelning av frågorna i fem kategorier: 
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jämställdhet i allmänhet påverkan/ansvar, jämställdhet som könsfördelning, jämställdhet i 
form av verksamhet, jämställdhet som strukturellt fenomen och inställning till jämställdhet. 
 
I syfte att försöka klargöra vilken syn fritidsledarna i Borås har på kön och jämställdhet har 
fritidsledare (ej timanställda) på frivillig basis och utan namn fått besvara en enkät 
innehållande 21 påståenden. Frågeställningarna i enkäten besvarades utifrån en fyrgradig 
skala. Jag har personligen delat ut och instruerat respondenterna om enkäten på två av 
fritidsgårdarna. Personalen på de övriga sex fritidsgårdarna som ingår i studien har fått 
enkäten utdelad via respektive gårds föreståndare. Vid olika träffar har jag informerat dessa 
föreståndare om syftet med enkäten och hur den är upplagd. Alla respondenter har också fått 
en skriftlig information om enkätens syfte. Där förklarar jag också vem jag är, var jag kan nås 
samt information om vem som är min handledare på LTU, Luleå tekniska universitet. Att 
välja metoden gruppenkät på personalgruppen har de fördelar uppnåtts, som Dahmström 
(2005) lyfter fram, nämligen att många personer kan undersökas, att det är billigt och snabbt 
och att det är ett lågt bortfall på grund av vägran. 
 
Enkätens 21 blandade påståenden har berört begreppet jämställdhet inom fem 
områden/kategorier: 
 

– Jämställdhet i allmänhet, påverkan/ansvar 
– Jämställdhet som könsfördelning 
– Jämställdhet i form av verksamhet 
– Jämställdhet som strukturellt fenomen 
– Inställning till jämställdhet 

 
Frågorna är valda för att ge en bild av fritidsledarnas syn på jämställdhet och 
jämställdhetsarbete inom gårdsverksamheten i allmänhet. Frågorna ska också belysa 
fritidsledarens syn på jämställdhet och jämställdhetsarbetet på den egna gården, sitt eget 
arbete och den egna arbetsgruppens arbete. 
 
Enkäten besvarades av 35 personer dvs en svarsfrekvensen varit 81%. Uppdelat efter kön har 
89% av kvinnorna svarat och 76 % av männen. Av de svarande hade 30 valt att helt eller 
delvis kommentera sina svar. Med anledning av att enkäten besvarades av i mitt tycke en stor 
andel av de tillfrågade och att svaren avgavs anonymt och frivilligt har jag inte gjort några 
efterforskningar rörande bortfallet på 19%. Anledningen till att jag ser svarsfrekvensen som 
hög är att det vid andra undersökningar riktade till personalen på fritidsgårdarna varit en 
betydligt lägre svarsfrekvens.   
  
Resultatet från enkäterna har redovisats utifrån de fem ovan beskrivna kategorierna. Jag har 
inte redovisat svaren i förhållande till respektive fritidsgård, därför att det hade kunnat 
äventyra respondenternas anonymitet. Eftersom differentieringen av svaren på de olika 
påståendena är liten har jag inte heller prövat sambandet mellan olika kategorier. Varje 
kategori redovisas under egen rubrik först med en textsammanfattning vilken följs upp med en 
tabellredovisning under egen rubrik. Textsammanfattningen redovisar förutom slutsatser från 
de fasta svarsalternativen också utdrag från frisvaren. 
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Avgränsningar 
 
Avgränsningar i studien har gjorts utifrån närvaro vid informationstillfället men med 
ambitionen att få med en stor representativ del av de kommunala fritidsgårdarna i Borås. 
Informationen om studien gavs till föreståndarna i anslutning till ett möte för 
fritidsgårdsföreståndare i Borås Stad, där jag i förväg gjort upp om att få tid för information 
om min studie och dess upplägg. Förfrågan om deltagandet i kartläggningen gjordes sedan vid 
personliga samtal med de olika respondenterna och förfrågningarna om deltagande i 
enkätundersökningen gjordes, till de fritidsgårdar som deltagit i kartläggningen.  
 
Borås Stad har tolv kommunalt drivna fritidsgårdar varav nio har ingått i kartläggningsstudien 
och åtta har ingått i enkätundersökningen om personalens attityder. Att endast nio av de tolv 
möjliga gårdarna ingår i studien beror på att just dessa var tillgängliga vid 
undersökningstillfället. Vi tidpunkten för information och utdelning av enkäten var endast åtta 
av dessa nio närvarande och en särskild information till den icke närvarande gården var ej 
möjlig. Min bedömning är att urvalet trots detta är representativt för fritidsgårdsverksamheten 
i Borås Stad. Jag har också velat få en blandning av mindre och större gårdar, gårdar med 
homogen besöksgrupp och med mångkulturell besöksgrupp, gårdar placerade i skolan och 
gårdar placerade i egen byggnad, gårdar placerade på landsbygd och i stad. Alla de olika 
kategorierna ingår i materialet. 
 
 

4.3 Analys och tolkning 
 
Jag har valt att ha en hermeneutisk metodansats när jag tolkar och analyserar mitt material. 
Enligt Ingrid Westlund (2009) handlar hermeneutik om att tolka, förstå och förmedla 
upplevelser av olika fenomen, vilket stämmer väl överens med min ambition för detta arbete. 
Westlund menar att det inte finns en generell arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller 
analys- och tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning. Detta beror bland annat på att 
forskare har olika ingång och förståelse och utifrån det kan välja olika angreppssätt för att 
förstå och tolka sitt empiriska material. Westlund påpekar att ”förståelsens väg är i många 
stycken unik” detta eftersom forskarens individuella livshistoria spelar roll för forskarens 
tolkning. För min del påverkar, vilket jag beskrivit tidigare, naturligtvis mina erfarenheter i 
mitt yrkesliv inom kommunal verksamhet både hur jag har tolkat svaren och vilka kommunala 
handlingar jag tagit del av.  
 
Analysen och tolkningen av mitt arbete har skett i flera steg. Om grunden kan sägas vara mina 
egna erfarenheter så har nästa steg varit att ta fram de dokument som styr och beskriver den 
kommunala fritidsgårdsverksamheten i Borås. Dessa dokument har valts utifrån att de berör 
och beskriver fritidsgårdsverksamhet och har analyserats utifrån om de innehåller skrivningar 
eller inte innehåller skrivningar som berör kön och jämställdhet. Detta har sedan legat till 
grund för den tolkning jag gjort rörande vilka riktlinjer organisationen ger till verksamheten. 
Därefter har jag via intervjuer valt att göra en kartläggning av verksamheten med fokus på 
kön och jämställdhet. Kartläggning har rört könsfördelning av besökare och personal, 
aktiviteter och lokaler, besökarinflytande m. m. Karläggningen har sammanställts dels utifrån 
kvantitativa svar, exempelvis hur många flickor respektive pojkar besöker gårdarna, men 
också i mer kvalitativa termer som hur har ”tjejverksamheten” påverkat övrig verksamhet på 
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fritidsgården. Genom en enkätundersökning har jag hämtat in personalens syn på frågor om 
kön och jämställdhet i verksamheten. Parallellt med detta har jag studerat litteratur avseende 
kön, jämställdhet och fritidsgårdsverksamhet. Utifrån dessa fyra delar i min empiri har jag 
försökt svara på mina forskningsfrågor. 
 
Att använda sig av olika datainsamlingsmetoder som exempelvis intervjuer och dokument i 
syfte att väga samman dessa för att få en så fyllig bild som möjligt är en typ av triangulering 
(Patel & Davidsson, 2003). Tebelius (1987) beskriver att triangulering kan användas som en 
metod för forskaren att visa på en mer objektiv bedömning av tolkningen just genom att 
använda sig av olika tekniker för informationsinsamling samt olika bearbetnings- och 
analysförfaranden. Det går till viss del att säga att jag använt metoden triangulering när jag i 
syfte att få ett så heltäckande svar som möjligt på mina frågeställningar rörande varför 
fritidsgårdsverksamheten relaterat till kön och jämställdhet ser ut som den gör. Jag har dock 
inte använt triangulering i bemärkelsen att jag tolkat all empiri tillsammans för att få en mer 
objektiv bedömning av hur fritidsgårdsverksamheten hanterar kön och jämställdhet. 
 
 

4.4 Validitet och Reliabilitet  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frågan om kön och jämställdhet behandlas i 
den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Borås. Anledningen till att detta intresserar mig är 
dels att jag, som varit en del av denna verksamhet under snart 30 år, ser att majoriteten av 
verksamhetens besökare under alla dessa år är och har varit pojkar. Jag är helt enkelt 
intresserad av att försöka belysa vad det är som styr detta faktum. De tre frågeställningar jag 
valt är: vilken syn på kön och jämställdhet uttrycks i de kommunala dokumenten, vilken syn 
på kön och jämställdhet har fritidsledarna och hur behandlas kön och jämställdhet i 
verksamheten?  
 
Validitet är den beteckning som används för att säkerställa att man mäter det man haft för 
avsikt att mäta det vill säga benämningen på hur väl mätinstrument stämmer överens med det 
som forskarens önskar undersöka (Patel & Tebelius, 1987). För min undersökning innebär det 
frågor som om jag har studerat för i samanhanget adekvata dokument och om jag ställt rätt 
frågor för att belysa fritidsledarnas och verksamhetens syn på kön och jämställdhet i enkäten 
och i intervjuerna.  
 
Reliabilitet är det begrepp som används för att beskriva pålitligheten i mätinstrumentet (Patel 
& Tebelius, 1987).  Det innebär att försöka bedöma tillförlitligheten i de svar jag har i mitt 
material. Reliabiliteten i svaren kan exempelvis påverkas av hur tydligt frågorna i enkäterna 
och intervjuerna har ställts, om de kan ha missuppfattats. Patel och Tebelius menar också att 
objektiviteten kan sättas ur spel om forskaren under informationsinsamlingen, medvetet eller 
omedvetet, agerar så att respondenterna förstår vad forskaren förväntar sig av dem. 
 
Min bedömning är att risken för att objektiviteten satts ur spel i min studie har varit störst vid 
de intervjuer jag genomfört. Detta för att intervjuerna blir mer personliga och eftersom jag 
känner respondenterna relativt väl. För att undvika påverkan på respondenterna har jag 
inledningsvis förklarat att jag inte värderar deras enskilda svar utan just gör en kartläggning. 
Jag har också medvetet låtit respondenterna i största mån fått resonera och förklara själva och 
har bara kommenterat när jag behövt förtydliga något. Beträffande enkäterna tror jag inte 
risken för påverkan av mig är lika stor. Detta eftersom de dels besvarats anonymt, att många 
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deltagit i undersökningen vilket inte känns lika utpekande och eftersom många respondenter 
inte känner mig så väl. Det är svårt att bedöma om frågorna varit tillräckligt tydliga, här har 
möjligheten till att också kommentera svaren till viss del medfört en ökad pålitlighet då jag 
kunnat se om frågan tolkats på avsett sätt. Eftersom jag ingår i den organisation som 
undersökts har det varit extra viktigt för mig att ha en så hög objektivitet i materialet som är 
möjligt.    
 
Denna uppsats empiri bygger på dokumentstudier, intervjuer och enkäter. Dokumentstudierna 
i mitt fall rör offentliga dokument som till största delen är tillgängliga för alla via nätet 
och/eller via tryckta utgåvor. Fördelen med offentliga dokument är dels tillgängligheten men 
också att dokumenten inte präglas av personliga ställningstaganden eller konfidentiella 
uppgifter som man som forskare måste ta hänsyn till. Dokumenten jag studerat är de jag 
utifrån min yrkesroll, som tjänsteman handläggande fritidgårdsfrågor på ledningsnivå i en av 
kommundelarna, vet styr och berör fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad. En begränsning i 
att studera kommunala dokument är att skrivningarna i många fall är allmänt hållna med 
möjlighet till olika tolkningar. Ett alternativ till dokumentstudier hade därför kunnat vara att 
intervjua ansvariga tjänstemän eller politiker. Med den organisation som finns i Borås där tio 
kommundelsnämnder ansvarar för fritidsgårdsverksamheten på lokal nivå och där 
kommunfullmäktige beslutar om den övergripande inriktningen hade detta arbetet varit 
mycket tidsödande. Min bedömning är också att det blir svårt att dra generella slutsatser vid 
intervjuer med personer långt från en verksamhet som är en så liten del av den kommunala 
verksamheten, vilken också har relativt vaga riktlinjer på lokal nivå. 
 
I syfte att kartlägga och utvärdera verksamheten på ett antal fritidsgårdar har jag valt att 
intervjua i första hand föreståndarna på respektive gård. Min bedömning har varit att det är 
föreståndaren som i kraft av sin profession, har den bästa överblicken av verksamheten och 
därför bäst lämpad för att besvara mina frågor. I min analys har jag varit medveten om att det 
kan finnas en viss fara för att föreståndaren, som ansvarig för verksamheten, vill ge en mer 
önskvärd bild av verksamheten. Det kan enligt Patel och Tebelius (1987) också finns en risk 
att forskarens bedömning kan gå i en ”bättre” eller ”sämre” riktning. Intervjuerna jag 
genomfört har dokumenterats via anteckningar av svaren på de frågor jag ställde till 
informanterna. Här finns det naturligtvis en risk för att jag inte får med allt som informanterna 
säger men min bedömning är att jag fick tillräckligt med tid för att anteckna färdigt. Jag har 
också använt mig av en strukturerad intervjumall vilket underlättade antecknandet. Trots den 
relativt nära anknytningen mellan mig som intervjuare och några av informanterna bedömer 
jag att frågorna besvarats med stor integritet. Det går dock inte helt att bortse från att svaren 
kan ha påverkats av den relation informanterna har till mig och vice versa. Frågeställningarna 
har till största delen varit konkreta och rört faktiska förhållanden och har därför inte inneburit 
några svårigheter för respondenterna att besvara. Däremot var den fråga som innebar att 
uppskatta om flickor eller pojkar dominerade aktiviteten i vissa fall svår att besvara och kunde 
kanske därför ha formulerats på annat sätt. Det finns också alltid svårigheter med jämförelser i 
frågor där respondenterna har möjlighet att ge öppna svar vilket innebär begränsningar i 
möjligheten att dra generella slutsatser. Trots detta bedömer jag att min beskrivning ger en bra 
bild av den verksamhet som, vid undersökningstillfället, bedrevs på fritidsgårdarna i Borås.  
 
I syfte att försöka klargöra vilken syn fritidsledarna i Borås har på kön och jämställdhet har 
fritidsledare (ej timanställda) på frivillig basis och utan namn fått besvara en enkät. Fördelen 
med att använda enkäten som mätinstrument har varit att ett stort antal respondenter kunnat 
ingå under en begränsad tid. Det svåraste i konstruktionen av enkäten var att bestämma vilka 
frågor som skulle ställas och hur de skulle formuleras för att ge svar på min frågeställning. Jag 
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har också utifrån samtal med kolleger gjort en bedömning av hur många frågor man kan ställa 
utifrån hur lång tid fritidsledarna kan vara beredda att lägga på att besvara min enkät. Utifrån 
den relativt höga svarsfrekvensen, att enkäten besvarats anonymt med möjlighet att skickas 
till mig individuellt eller i grupp och att så många tagit sig tid att kommentera svaren anser jag 
att reliabilitet bör ses som god. Jag anser också att svaren har berört ett så brett spektra att 
mina frågeställningar kan besvaras, vilket innebär att också validiteten får anses god. 
 
Uppsatsens frågor och slutsatser påverkas naturligtvis av mig med den förförståelse, bakgrund 
och erfarenhet jag har. Jag kan här referera till Fanny Ambjörnssons (2004) som menar att en 
”forskare” alltid är en del av det som ska studeras och att de analyser studien utmynnar i 
präglas av forskarens förförståelse såväl som erfarenhet, politiska hemvist och sociala 
position. Hon menar också att den kunskap som produceras i en studie ser ut som den gör för 
att det är just den personen, med sin specifika bakgrund, erfarenheter och politiska motivation 
som skrivit den. Detta stämmer också med Tebelius’ (1986) syn att det är i forskarens 
personliga erfarenheter som tolkningen av materialet startar, för mig innebär det mitt arbete 
inom fritidgårdsverksamheten i Borås. 
 
Med hänvisning till ovanstående är min uppfattning att uppsatsen kan betecknas ha en god 
validitet, tillika reliabilitet. Det innebär att jag tycker att uppsatsen på ett acceptabelt sätt 
beskrivit och tolkat hur det officiellt och ur personalens perspektiv ser ut inom 
fritidsgårdsarbetet i Borås gällande jämställdhet i verksamheten, vilken syn på jämställdhet 
som uttrycks i de kommunala dokumenten och fritidsledarna syn på jämställdhet i 
verksamheten. 
 
 
 

5. Resultat 
 
 
I detta kapitel presenterar jag mitt resultat. Empirin för uppsatsen bygger på studier och analys 
av kommunala dokument, intervjuer och enkäter. De kommunala dokumenten redovisas 
under rubrik 5.1 med fem underrubriker där respektive dokument redovisas för sig. Resultatet 
av intervjuerna, som ger en kartläggning av verksamheten på Borås Stads fritidsgårdar, 
redovisas under rubriken 5.2. Kapitlet har sedan sju underrubriker grupperade efter de olika 
frågeställningarna i karläggningen. Enkätresultaten som avser frågor till personalen gällande 
jämställdhetsarbetet på fritidsgårdarna redovisas under rubriken 5.3. Även detta kapitel har 
underrubriker, fem stycken, utifrån en gruppering av de olika frågeställningarna i enkäten. 
Avslutningsvis redovisas resultatet av intervjuer på de fritidsgårdar som vissa tider bedriver 
verksamhet bara för tjejer. Denna redovisning sker under rubrik 5.4. 
 
 

5.1 Kommunala handlingar i Borås Stad med anknytning till 
fritidsgårdsverksamhet 
 
Med utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv är min avsikt att dels beskriva hur 
jämställdhetsfrågan behandlas i dokument, dels försöka urskilja vilket genusperspektiv som 
kan dölja sig bakom olika formuleringar i dokumenten. Jag börjar med att granska 
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programmet för fritidsgårdsverksamheten som antogs av kommunfullmäktige 2008 för att se 
om jämställdhet berörs. Därefter granskar jag den del i budgetdokumenten från år 2007, 2008 
och 2009, som rör fritidsgårdsverksamheten samt den kommunrevision som gjordes 2007. 
Vidare granskar jag resultatet av 2008 års webbenkät på alla fritidsgårdar i kommunen och 
försöker utröna hur denna och kommunrevisionens rapport har följts upp. Verksamhetsplaner 
för fritidsgårdarna och underlag för flickverksamhet är ytterligare dokument som jag studerar. 
 
 
Program för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet 
 
I januari 2008 antog kommunfullmäktige i Borås ett måldokument för fritidsgårdarna. 
Processen runt framtagandet av måldokumentet pågick under flera år med stor delaktighet och 
inflytande av olika aktörer såsom brukare, personal och olika samverkansparter.  
Måldokumentet som benämns ”Program för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet” utgör en 
gemensam grund för kommundelarnas arbete med fritidsgårdsverksamhet. Varje kommundel 
har som uppgift att bryta ner programmet till konkreta handlingsplaner för respektive nämnd 
och en utvärdering av arbetet ska sedan redovisas en gång per år.  
 
Programmet tar sin utgångspunkt i den ungdomspolitiska propositionen ”Makt att bestämma – 
rätt till välfärd: 2004/02:2” som menar att offentlig verksamhet riktad till ungdomar ska 
kännetecknas av fyra grundläggande perspektiv: 
 

- Resursperspektiv (De unga betraktas alltid som resurser) 
- Rättighetsperspektiv (Ungdomars rättigheter ska tas tillvara och ungdomar ska ges 

förutsättningar till god hälsa och utveckling) 
- Självständighetsperspektiv (Offentliga insatser ska stödja ungdomars självständighet 

och oberoende) 
- Mångfaldsperspektiv (All offentlig verksamhet ska inom demokratins ram främja 

olikheter och mångfald) 
 
 
I dessa perspektiv finns inte jämställdhet eller kön (genus) nämnt men däremot olikhet och 
mångfald vilket kan peka på ett särartsperspektiv. I kommunens program finns tre 
övergripande mål nämnda under rubriken ”Fritidsverksamheten är viktig i Borås Stad”. Ett av 
målen formuleras så här: 
 

”Fritidsgården ska ha en handlingsplan som utgår från detta program. Handlingsplanen 
ska genomsyras av delaktighet, jämställdhet och mångfald och bidra till att stärka 
ungdomars eget ansvar. Den ska hållas aktuell i demokratiska processer, till exempel 
gårdsråd.” (s. 2)  

 
 
Redan här finns alltså jämställdhet nämnt. Även i följande skrivning, som slår fast att 
värderingar påverkar verksamhetens innehåll. Det poängteras där bland annat att ”Särskilt 
fokus bör läggas på hur unga mognar till att förstå behovet av förändrat könsrollstänkande” 
(s. 2). 
 
Programmet indelas därefter i sex delar. Varje del har ett antal inriktningsmål som 
fritidsgårdarna ska tolka utifrån sina förutsättningar och som ska ligga till grund för de olika 
gårdarnas arbete. De olika delarna är: Barn och ungdomsperspektiv, Fritiden i närområdet, 
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Mångfald, Skola och fritid befruktar varandra, Fritiden och de ungas målbilder, 
Fritidsledarkompetensen utvecklar kvalitet och mångfald. Här är inte könsroller något eget 
område, medan mångfald finns med i två samanhang. 
 
Ett av inriktningsmålen under rubriken ”Mångfald” är emellertid formulerat på följande sätt: 
”På fritidsgården bidrar mångfalden i etnicitet, kultur, kön och åsikter till spännande, öppna, 
frivilliga och utvecklande möten” (s. 4). Här nämns alltså kön som en mångfaldsfråga, vilket 
förstärker intrycket av ett särartsperspektiv. I övrigt är programmet formulerat mer generellt 
men med betoning på bland annat mångfald och allas rättigheter vilket kan ses som ett stöd 
för jämställdhetsaspekten. Inte i någon av de andra delarna i programmet nämns kön eller 
jämställdhet.  
 
 
Borås Stads Budget 
 
En av de viktigaste handlingarna för en kommuns verksamhet är budgeten i vilken de 
ekonomiska ramarna för kommunens verksamhet redovisas. Eftersom målen för 
fritidsverksamheten antogs av kommunfullmäktige i Borås Stad först 2008 innehåller 
budgeten 2007 också övergripande skrivningar om vilka verksamheter som ska bedrivas och 
inriktningen på dessa verksamheter. Förutom att presentera en allmän policy för fritiden 
behandlas också ungdomssituationen i kommunen. Vidare anges att det är 
kommundelsnämnderna som driver fritidsgårdar och att det ska finnas minst en fritidsgård eller 
annan samlingsplats för ungdomar i varje kommundel. Syftet är att erbjuda aktiviteter och lokaler för 
invånarna inom nämndens boendeområde. Det betonas att verksamheten ska utgöra alternativ till det 
kommersiella fritidsutbudet och vara särskilt riktad mot tonårsgrupper. Fritidsgårdarna ska arbeta 
socialt förebyggande både i den ordinarie verksamheten och vid särskilda ungdomsarrangemang.  
 
Texten i 2008 års budget är exakt lika dan, men det finns ett tillägg som lyder: ”Inom 
kommundelarnas fritidsverksamhet pågår ett kvalitets- och kompetensprojekt tillsammans med 
Ungdomsstyrelsen för att höja kompetensen hos fritidsledarna”. Avsnittet om 
fritidsgårdsverksamheten i 2009 års budget är avsevärt kortare och nämner enbart att kommundelarna 
bedriver fritidsgårdsverksamhet i syfte att erbjuda aktiviteter och lokaler. Detta beror troligtvis på att 
måldokumentet för fritidsverksamheten, som antogs av kommunfullmäktige 2008, ger mer detaljerade 
anvisningar för verksamheten. 
 
Även om jämställdhet inte har någon framträdande plats i dessa dokument finns det ändå 
nämnt i anvisningarna för fritidsgårdarnas handlingsplaner. Däremot finns inte jämställdhet 
som inriktningsmål. Frågan om kön kopplas till roller och tänkande. Dessutom ger texten 
intryck av ett särartsperspektiv, eftersom kön nämns tillsammans med etnicitet och kultur i 
inriktningsmålet ”Mångfald”. 
 
 
Borås Stads webbenkät 
 
Ett dokument som har betydelse för verksamheten vid fritidsgårdarna är den webbenkät, som 
en gång per år genomförs bland besökarna på fritidsgårdarna i Borås. Syftet är att undersöka 
besökarnas syn på verksamheten. Enkäten som besvaras på frivillig basis av gårdarnas 
besökare hade 2008 en svarsfrekvens på 401 personer.  Av de svarande var 34,2 % flickor och 
65,8 % var pojkar. Påpekas bör att eftersom enkäten genomförs på frivillig basis ger den inte 
något exakt svar på hur könsfördelningen bland besökarna ser ut. Enkäten innehåller några 
bakgrunds frågor, 16 stycken påståenden och 1 öppen fråga. Påståendet syftar först på den 
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egna gården och sedan på en bra fritidsgård generellt. Den som svarar ska instämma i eller ta 
avstånd ifrån med en fyrgradig skala,. Enkäten avslutas med en öppen fråga där man fritt kan 
besvara varför man besöker fritidsgården. 
 
En av frågorna i enkäten gäller om ”Fritidsgården har verksamhet både för tjejer och killar”. 
Resultat visar att 76,5 % har svarat att det stämmer mycket bra och 15,7 % har svarat ganska 
bra, vilket innebär att en stor majoritet har svarat att det finns verksamhet för både flickor och 
pojkar på fritidsgårdarna. Gällande hur viktigt det är för en bra fritidsgård med verksamhet för 
både flickor och pojkar har 69,6 % svarat att det är mycket viktigt och 15,8 % att det är 
ganska viktigt. Delar jag upp svaren på flickor respektive pojkar visar det sig att 75 % av 
flickorna och 78,5 % av pojkarna instämmer helt på frågan om ”Fritidsgården har verksamhet 
både för tjejer och killar”. När det gäller påståendet hur viktigt det är med verksamhet för 
både flickor och pojkar på en bra fritidsgård så instämmer 72,8 % av flickorna och 68,8 % av 
pojkarna i hög grad med påståendet. I övrigt kan sägas att av de 16 påståenden som 
webbenkäten innehåller så är det bara i frågan om den egna gården har verksamhet för både 
flickor och pojkar som flickorna instämmer i lägre grad jämfört med pojkarna. I alla andra 
påståenden ger flickorna den egna gården ett något högre betyg än vad pojkarna gör. 
 
 
Jämställdhetsgruppen 
 
Inom fritidsgårdsverksamheten i Borås finns en jämställdhetsgrupp kallad ”Vuxnas ansvar 
med ungdomar” (VAMU), vars syfte är ”att få ett större jämställdhetsperspektiv på 
fritidsgårdarna i form av rutiner, aktiviteter, bemötande, ansvarsområden och 
jämställdhetsarbete med ungdomar”(s.13). Gruppen bildades 2007 och består av så väl 
kvinnor som män från ett antal av fritidsgårdarna i Borås. Gruppens huvudsakliga verksamhet 
består i att fortbilda personalen på fritidsgårdarna. Under 2007 deltog gruppen i en 
jämställdhetskonferens ”Våga bryta mönster”, de anordnade också tre utbildningstillfällen för 
personalen på fritidsgårdarna med inbjudna föreläsare. Temat för dessa föreläsningar var 
jämställdhet. Under 2008 har verksamheten fortsatt med olika fortbildningsträffar. Några av 
dessa fortbildningsträffar har haft inriktningen ”sex och samlevnad” vilket fått till följd att ett 
verksamhetsöverskridande samarbete mellan fritidsgårdsverksamheten och ett antal 
högstadieskolor inletts. Samarbetet har resulterat i olika aktiviteter för elever/besökare med 
temat sex och samlevnad/kärlek på såväl skolor som fritidsgårdar. Detta arbete ligger väl i 
linje med flera av ”fritidsgårdsprogrammets” inriktningsmål, inte minst de som handlar om 
jämställdhet.  
 
Jämställdhetsgruppen har kommit till på fritidsledarnas initiativ och verksamheten syftar 
främst till att utbilda i jämställdhetsfrågor. Förutom ovanstående aktiviteter är det svårt att 
utläsa vilket inflytande den kan tänkas ha haft. 
 
 
Lokala handlingsplaner 
 
Varje kommundel i Borås antas ha utformat mål och verksamhetsplaner för fritidsgårdarna 
inom området. Genom att studera dessa kan jag se om jämställdhetsfrågor aktualiseras och 
hur de i så fall tas upp. I studien ingår dessa lokala skrivningar som finns på respektive 
kommundel och de skrivningar angående fritidsgårdsverksamhet bara för flickor som finns. 
Vid tidpunkten för studien hade inte det centrala programmet för Borås Stads 
fritidsgårdsverksamhet antagit i vilket varje nämnd åläggs att ta fram lokala handlingsplaner. 
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Detta innebär att alla kommundelar numer ska ha konkreta lokala handlingsplaner för 
fritidsgårdsverksamheten utifrån de riktlinjer för verksamheten som finns i Borås Stads 
måldokument. 
 
Av de nio kommunala fritidsgårdar som ingår i min studie har samtliga fått frågan om det 
finns nedskrivna handlingsplaner och verksamhetsmål. Jag har också skaffat mig underlag via 
Borås Stads hemsida på respektive kommundel. I de kommundelar där fritidsgårdarna har mål 
och verksamhetsplaner har dessa dokument skickats till mig. En av de nio kommundelarna 
har vid tiden för studien inga nerskrivna målformuleringar för verksamheten. Information om 
gårdens verksamhet går inte heller att hitta på kommunens hemsida. Två av de nio 
fritidsgårdarna har kortare beskrivningar av vad gårdarna erbjuder för verksamhet, öppettider 
m.m. på hemsidan. Däremot finns inga konkreta formuleringar om verksamhetsmål. 
 
De sex återstående fritidsgårdarna har all verksamhetsinformation på respektive hemsida och 
någon form av formuleringar av gårdens verksamhetsmål. Dessa skrivningar är mer eller 
mindre utförliga. Fem av sex gårdar har förutom skrivningarna på nätet nedtecknade 
verksamhetsplaner och måldokument. Utav dessa sex gårdar är det bara en fritidsgård som 
tydligt har formulerat begreppet jämställdhet i sin lokala verksamhetsplan. Fyra gårdar lyfter 
fram tjejverksamhet som en del av det utbud som ska finnas i verksamheten. 
 
Tre fritidsgårdar bedriver verksamhet bara för flickor på vissa tider. På två av gårdarna är det 
respektive kommundelsnämnd som fattat beslut om detta. Dessa gårdar har också skriftlig 
dokumentation om mål och syfte med verksamheten för flickor. I ett av underlagen står 
följande skrivet:  
 

Under senare år har det skett en markant nedgång i besökarantalet vad det gäller flickor. I 
nuläget finns endast ett fåtal flickor som besöker verksamheten. Orsaken kan vara att de 
får inte gå till gården för sina föräldrar och bröder, att de vågar inte på grund av det stora 
antalet pojkar som är på gården eller att inte fritidsgården erbjuder en verksamhet som 
passar dem. 
 
Målet med verksamheten är att den ska vända sig till alla ungdomar. Det blir heller inte 
någon bra verksamhet då den är nästan helt enkönad och verksamheten är därmed inte 
utvecklande för ungdomarna.(s.1) 

 
 
Man skriver också att förändringen till att fritidsgården är öppen enbart för flickor en dag per 
vecka innebär att flickorna får tillgång till all verksamhet och att de därmed kan få en bra 
fritid. Vidare menar man att om flickorna lär känna personalen och lokalerna så kanske de 
kommer till gården även andra dagar.  
 
Även på den andra fritidsgården med dokumentation initierades förslaget i den egna 
fritidsorganisationen. I underlaget för beslut finns bl. a. följande formulering: 
 

 Syftet/målet med satsningen är bland annat att på olika sätt stärka flickors självkänsla, att 
ge flickor större utrymme för fritidsaktiviteter på deras villkor. Att samla flickor från 
olika delar av Borås Stad för att dela med sig av olika erfarenheter och att knyta 
kontakter, och att genom ett aktivt fritidsgårdsarbete med flickor stimulera till ett aktivare 
deltagande i traditionell fritidsgårdsverksamhet (06/GA0017 049-2) 
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På den tredje fritidsgården togs beslutet inom den egna verksamheten, men med muntlig 
information till kommundelschefen utan något skriftligt underlag i organisationen eller till 
nämnden. 
 
Vad jag kan utläsa ur dokumenten är att jämställdhet inte lyfts fram som ett särskilt mål för 
fritidsgårdarna. Däremot har frågan om besökarnas könsfördelning aktualiserats av en 
nedgång i antalet flickor som kommer till gårdarna. Detta har uppmärksammats av några 
fritidsgårdar och resulterat i särskild verksamhet för flickor, vars syfte är att ge flickorna en 
bra fritid. Det nämns också i underlaget från en gård att enkönad verksamhet inte är bra och 
att flickorna via egen verksamhet ska lockas till gården. I texterna utpekas flickorna till viss 
del som problemet. 
 
 
Sammanfattande intryck 
 
Det går inte att utläsa någon större aktivitet när det gäller jämställdhetsfrågan för 
fritidsgårdarna ur de dokument, som jag har tagit del av, förutom satsningen på särskild 
verksamhet för flickor. Den information och påverkan som kan ha funnits har i så fall kommit 
från VAMU-gruppen. När jag gjorde min undersökning hade ännu inte det nya 
måldokumentet trätt i kraft, i vilket det står att jämställdhet ska ingå i fritidsgårdarnas 
handlingsplaner. Eftersom förberedelsearbetet har pågått under flera år tycker jag det är 
rimligt att anta att fritidsledarna har fått viss medvetenhet om denna fråga. Därför har jag i 
detta arbete gått vidare med att direkt på fritidsgårdarna undersöka hur medveten personalen 
är om jämställdhetsfrågan. 
 
 

5.2 Intervjuer för att kartlägga fritidsgårdsverksamhet i Borås 
Stad 
 
Under perioden 2007-11-14- -2007-12-03 har jag genomfört intervjuer i syfte att karlägga 
verksamheten på Borås Stads fritidsgårdar. Kompletterande intervjuer för att förtydliga vissa 
frågeställningar i undersökningen har skett under tiden 2008-09-24—2008-10-01. Av totalt 
tolv kommunala fritidsgårdar ingår nio i denna del av studien. Kartläggningen har gällt hur 
könsfördelningen bland besökarna och personalen ser ut, vilken verksamhet i form av 
aktiviteter för ungdomar man bedriver, vilka lokalmässiga förutsättningar som finns för denna 
verksamhet och vilka öppettider gården har. Jag har också ställt frågor om besökarinflytande, 
jämställdhetsplaner, utbildning i jämställdhet och om hur mycket personalen samtalar om 
flickor respektive pojkar på sina arbetsplatsträffar. Siffermaterialet gällande personalstatusen 
är det faktiska medan övriga procentuella svar är uppskattade av dem som intervjuats. De 
uppskattade svaren kan ej tolkas som en exakt beskrivning av hur deltagandet ser ut på 
fritidsgårdarna i Borås men de intervjuade arbetar alla i verksamheten på fritidsgården och är 
därför väl förtrogen med hur besöken ser ut på respektive gård. Utav sammanlagt åtta 
intervjuer (en person ansvarar för två fritidsgårdar) har sex intervjuer skett med 
fritidsgårdsföreståndaren på gården och två intervjuer med en fritidsledare på respektive gård. 
Jag har en mångårig yrkesmässig relation till alla intervjuade föreståndare och de bägge 
fritidsledarna har jag träffat vid ett antal tillfällen. Alla intervjuer har skett via telefon efter en 
intervjumall.  
 



 35

För att se om det kan finns skillnader i hur besöken fördelar sig mellan flickor och pojkar 
utifrån var fritidsgården är belägen i kommunen och utifrån besökarnas etniska bakgrund, 
förenklat uppdelat på invandrarbakgrund eller ej, har jag valt att dela in de nio kommunala 
fritidsgårdarna som ingår i studien i tre kategorier: 
  

- Kategori 1, fritidsgårdar som är belägna utanför Borås stadskärna  
- Kategori 2, fritidsgårdar inom Borås stadskärna som har en stor majoritet av besökare 

med invandrarbakgrund 
- Kategori 3, övriga fritidsgårdar som finns inom Borås stadskärna  
 

 
Den prioriterade målgruppen för arbetet på alla kommunala fritidsgårdar i Borås är ungdomar 
i åldern 10-18 år med inriktning mot tonårsgruppen. De generella riktlinjerna för den 
kommunala fritidsgårdsverksamheten i Borås som går att läsa i Borås Stads Budget 2007 
anger att ”Kommundelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda aktiviteter och 
lokaler för invånarna inom sitt boendeområde. Verksamheten skall skapa träffpunkter som 
alternativ till det kommersiella fritidsutbudet. Den ska ha en särskild inriktning mot 
tonårsgruppen och arbeta i ett socialt förebyggande syfte”(s. 88). Utifrån dessa riktlinjer 
bestämmer sedan varje kommundelsnämnd tolkningen för den egna kommundelen.  
 
På två av fritidsgårdarna, en i kategori 1 och en i kategori 2, riktar sig verksamheten till 
besökare i åk 7 och uppåt.  
 
Kategori 1 består av två fritidsgårdar som finns i mindre samhällen inom Borås kommun. En 
av dessa gårdar är belägen i en skola vilket innebär att fritidsgården också håller öppet på 
dagtid med aktiviteter för eleverna på deras raster. Den andra gården är belägen i en stor villa. 
I villan finns också en öppen förskola men verksamheterna har separata lokaler. Bägge 
samhällena har en övervägande ”svensk” befolkningsstruktur vilket också avspeglas bland 
besökarna på fritidsgårdarna. Fritidsgårdsverksamheten är öppen två respektive fem kvällar 
per vecka och gårdarnas lokalyta varierar mellan ca 200m2 till ca 380m2. Dessa gårdar har 
inte några egna verksamhetsbeskrivningar. 
  
I kategori 2 ingår tre fritidsgårdar. Dessa gårdar ligger i invandrartäta bostadsområden inom 
Borås stadskärna där boendet till största del består av hyresrätter. Fritidsgårdarna har alltså en 
klar majoritet av besökare med invandrarbakgrund. De tre gårdarna har öppet sex dagar per 
vecka och fritidsgårdarna är de största lokalmässigt i Borås med ytor på ca 1000m2 per gård. 
En gård har klassrum i delar av fritidsgårdens ursprungliga lokaler. Övriga fritidsgårdar har 
separata lokaler avsedda för fritidsgårdsverksamhet men där lokalerna kan lånas ut till 
föreningar och andra institutioner när fritidsgården är stängd. I verksamhetsbeskrivningarna 
för dessa gårdar poängteras det ungdomssociala arbetet. Exempelvis så här ”Verksamheten 
och dess personal ska förmedla önskvärda värderingar och motverka negativa tendenser 
såsom droger, kriminalitet, våld, rasism, m.m.”, ”Fritidsgårdens mål är att bedriva främjande 
ungdomssocialt arbete.”  I kategori 2 finns den gård som har lägst andel flickor bland 
besökarna. 
  
Fyra fritidsgårdar ingår i kategori 3. Även dessa gårdar ligger inom Borås stadskärna men har 
en blandad besöksstruktur gällande fördelning av ungdomar med svensk och 
invandrarbakgrund. Gårdarna finns i områden där boendestrukturen i olika grad är varierad 
med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus/villor. Dessa fritidsgårdar har öppet 
fem eller sex dagar per vecka och lokalytorna varierar mellan ca 300m2 till ca 850m2. En av 
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dessa fritidsgårdar inryms i en byggnad tillsammans med skola, äldreboende, bibliotek, 
idrottshall och restaurang där varje verksamhet bedrivs självständigt men där 
fritidsgårdsverksamheten på sin öppettid kan disponera stora delar av övriga verksamheters 
lokaler.  Övriga fritidsgårdar har separata lokaler avsedda för fritidsgårdsverksamhet där 
också dessa lokaler kan nyttjas av föreningar och andra institutioner när fritidsgården är 
stängd. Verksamhetsbeskrivningarna för gårdarna i kategori 3 har formuleringar som 
”Fritidsgårdsverksamheten ska främja barn och ungdomars utveckling till demokratiska 
individer.”, ”Fritidsgårdsverksamheten skall syfta till att ge social, kulturell och demokratisk 
träning genom verksamheten i och utanför gården, med särskild betoning på tonåringarnas 
behov.” I denna kategori återfinns de två gårdarna med flest andel flickor bland besökarna. 
 
 
Besöksstatistik 
 
Resultatet av intervjuerna visar att 27 % av besökarna på de nio utvalda fritidsgårdarna är 
flickor och att 73 % är pojkar. På de två gårdar som har den jämnaste könsfördelning är 
fördelningen 40 % flickor och 60 % är pojkar. På den gård som har störst skillnad gällande 
besöksfördelningen mellan flickor och pojkar är det 10 % flickor och 90 % pojkar som 
besöker fritidsgården. Detta visas i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Uppskattad fördelning av besökare i procent 
 
 
Fritidsgård Flickor 

totalt 
Flickor 
> åk 6 

Flickor 
åk 7-9 

Flickor 
Gymn.< 

Pojkar 
totalt 

Pojkar 
> åk 6 

Pojkar 
åk 7-9 

Pojkar 
Gymn.< 

Fritidsgård 
A   * 

10 % 30 % 35 % 35 % 90 % 30 % 35 % 35 % 

Fritidsgård 
B 

40 %  95 % 5 % 60 % 10 % 60 % 20 % 

Fritidsgård 
C 

20 % 75 % 20 % 5 % 80 % 45 % 40 % 15 % 

Fritidsgård 
D 

25 % 50 % 50 %  75 % 40 % 50 % 10 % 

Fritidsgård 
E   * 

30 %  90 % 10 % 70 %  80 %  20 % 

Fritidsgård F   
* 

20 % 30 % 40 % 30 % 80 % 45 % 45 % 10 % 

Fritidsgård 
G 

40 % 30 % 55 % 15 % 60 % 30 % 55 % 15 % 

Fritidsgård 
H 

30 % 40 % 50 % 10 % 70 % 40 % 40 % 20 % 

Fritidsgård I 30 %  100 %  70 %  70 % 30 % 
Totalt 27 %    73 %    
* Fritidsgård som vissa dagar har öppet verksamheten bara för flickor 
 
 
Åldersmässigt följer flickors och pojkars besök till största del strukturen på respektive gård. 
Det innebär att om en fritidgård har flest besökare i ”högstadieåldern” så är den procentuella 
fördelningen inom gruppen flickor respektive pojkar ofta ganska lika. Det totala resultatet 
visar en viss skillnad gällande att det för flickor inom sin grupp är procentuellt fler som 
besöker gårdarna redan före tolv år och att pojkar inom sin grupp har en högre procentsats 
som är i gymnasieåldern. Dock visar materialet skillnader mellan gårdarna. De fritidsgårdar 
som har många yngre besökare har också fler riktade aktiviteter för den åldersgruppen. Två 
gårdar har ingen verksamhet/ej öppet för besökare under årskurs 7. 
 
 
Öppettider 
 
De nio undersökta fritidsgårdarna har sina öppettider förlagda mellan måndag och lördag (se 
tabell 2). Sju av nio gårdar har öppet på lördagar fram till 23.00 med start mellan 17.00-19.00. 
Fredagar har alla gårdarna öppet fram till 23.00 men även här med olika starttid. En 
fritidsgård är stängd på måndagar och en fritidsgård har bara öppet kvällstid på tisdagar (och 
fredag) de övriga har också öppet måndag till och med torsdag med varierande tider. 
Vanligast är öppettider mellan 14.00 eller 15.00 till 21.00 på måndagar till torsdagar. 
 
Tre av fritidsgårdarna har en eller två dagar per vecka bara öppet verksamheten för flickor. 
Dessa tre gårdar tillhör inte den grupp som har störst andel flickor bland besökarna. Två av 
fritidsgårdarna har också öppet under förmiddagarna. En av dessa gårdar har sina lokaler i en 
skola och bedriver på förmiddagarna rastverksamhet, den andra gården servar olika föreningar 
framförallt pensionärsorganisationerna vid deras gruppverksamhet.    
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Tabell 2. Fritidsgårdarnas öppettider 
 
 
Fritidsgård Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 
Fritidsgård A 15.00-

21.00 
15.00-
21.00 

15.00-
21.00 * 

15.00-
21.00 

15.00-
23.00 

17.00-
23.00 

Fritidsgård B 15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
23.00 

17.00-
23.00 

Fritidsgård C 14.00-
21.00 

14.00-
21.00 

14.00-
21.00 

14.00-
21.00 

14.00-
23.00 

19.00-
23.00 

Fritidsgård D 15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
23.00 

17.00-
23.00 

Fritidsgård E 8.00-21.00 
* 

8.00-21.00 8.00-21.00 8.00-21.00 14.00-
23.00 

17.00-
23.00 

Fritidsgård F 16.00-
21.00 * 

16.00-
21.00 * 

16.00-
21.00 

16.00-
21.00 

16.00-
23.00 

 

Fritidsgård G 15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
21.00 

15.00-
23.00 

19.00-
23.00 

Fritidsgård H  14.30-
21.00 

14.30-
21.00 

14.30-
21.00 

14.30-
23.00 

18.00-
23.00 

Fritidsgård I 9.00-14.00 9.00-14.00 
16.00-
21.00 

9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 
16.00-
23.00 

 

* Fritidsgården bara öppen för flickor 

 
 
Verksamhet 
 
Sex av nio gårdar har speciella aktiviteter för flickor. Två av nio gårdar har speciella 
aktiviteter för pojkar. Gårdarna har vissa åldersrelaterade aktiviteter utifrån olika öppettider 
och skilda inriktningar i målgrupper. Ingen gård har aktiviteter riktade utifrån etnisk/kulturell 
tillhörighet.  
 
De aktiviteter som är vanligast förekommande på gårdarna skulle kunna delas in efter 
lokal/verksamhet: 
 

- Caféet utgångspunkten på de flesta gårdarna – Här kan man träffas, bara vara, umgås, 
fika, spela spel. På vissa gårdar finns även tv, biljard och datorer i caféet. 

  
- Stor sal/idrottshall – Här bedrivs ett antal olika idrottsaktiviteter, dans, film mm. 

 
- Mindre rum – Här kan olika gruppaktiviteter bedrivas som exempelvis 

datorverksamhet, spel, musik, dj-grupper, tjej- och killgrupper, pyssel och matlagning. 
Ibland finns också tv och biljardbord i dessa enskilda rum. 

 
 
Utifrån lokaler och aktiviteter har jag ställt frågor om flickor och pojkars deltagande i olika 
aktiviteter. Sammanställningen om deltagande utgår från tre olika förhållanden:  
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- att deltagandet är blandat alltså att lika många flickor som pojkar deltar i en aktivitet  
- att flickor dominerar aktiviteten  
- att pojkar dominerar aktiviteten.  
 

 
På de aktiviteter som har en jämn könsfördelning alltså där man uppskattat att lika många 
flickor som pojkar deltar görs bedömningen utifrån benägenheten att delta inom sin grupp. 
Det betyder att eftersom flickorna är i minoritet på alla gårdar så har slutsatsen dragits i 
relation till viljan att delta inom den egna gruppen. Med caféet som exempel innebär det att 
flickor inom sin grupp till lika stor del som pojkar inom sin grupp deltar i verksamheten i 
caféet. Slutsatserna om deltagande som jag redovisar här utgår från totalresultatet, det finns 
med andra ord vissa gårdar där deltagande kan se annorlunda ut. 
  
Caféet är på alla fritidsgårdarna navet/utgångspunkten för övrig verksamhet. Det är den plats 
där mötet sker, dit man kommer först och det är från caféet fritidsledarnas arbete utgår. 
Härifrån kan man sedan eventuellt gå vidare till andra aktiviteter. Caféet är den plats där 
deltagandet är mest jämt fördelat. Både flickor och pojkar finns där för att bara träffas, fika, 
spela olika spel och titta på tv. Åtta av de nio fritidsgårdarna har ett biljardbord och på sex av 
dessa gårdar är biljardbordet placerat inom caféområdet, de två övriga i egna separata rum. 
Biljarden är trots detta en aktivitet där pojkarna dominerar. På alla fritidsgårdar finns det 
datorer tillgängliga för besökarna. Datorerna är på sju av gårdarna placerade i caféet och på 
två av gårdarna i ett särskilt rum, på hälften av gårdarna dominerar pojkarna användandet och 
på den andra hälften är användningen mellan pojkar och flickor lika. 
  
Förutom deltagandet i den öppna verksamheten i caféet bedömer personalen på 
fritidsgårdarna att flickorna i mindre utsträckning än pojkarna ingår i spontanaktiviteter. Detta 
gäller såväl spontana idrottsaktiviteter som andra spontana aktiviteter. På sju av de nio 
gårdarna deltar pojkarna mer i spontana idrottsaktiviteter än flickor och på två av gårdarna 
deltar flickor och pojkar i ungefär samma utsträckning. Gällande övriga spontana aktiviteter 
är det på sex av fritidsgårdarna pojkarna som dominerar och på tre gårdar är flickor och 
pojkar lika aktiva.  
 
De aktiviteter som bedrivs i en stor sal eller idrottshall är framför allt olika idrottsaktiviteter 
som pingis, innebandy, styrketräning m.m. Aktiviteterna sker både i organiserad form och 
som spontanaktivitet. Dessa aktiviteter domineras på alla gårdar av pojkar. Undantaget är de 
gårdar som bedriver dansverksamhet, dansen domineras av flickor. På de gårdar där det finns 
filmverksamhet i form av visning av film går det inte att utläsa ett könsrelaterat intresse. På en 
gård är det lika många flickor som pojkar som tittar. På två gårdar är det flest pojkar medan 
det på en annan gård är flest flickor som tittar på film. 
 
I olika mindre rum bedrivs på fritidsgårdarna ett antal olika aktiviteter såsom pyssel, 
matlagning, kamratgrupper, musikverksamhet, dj-grupper, flugbindning, modellbygge och 
sömnad. De finns också olika aktiviteter som bara bedrivs på en fritidsgård nämligen 
cykelgarage, cirkusverksamhet, skytte och möjlighet att sola i ett solarium. I verksamheter 
som matlagning och samtalsgrupper är deltagande blandat medan pysselverksamheten har 
blandat deltagande på hälften av gårdarna och flickdominerat på hälften. Musikverksamheten, 
dj-grupper, flugbindning och modellbygge domineras av pojkar medan sömnad domineras av 
flickor. Deltagandet i cykelgaraget, i cirkusverksamheten och i skyttet har en klar dominans 
av pojkar medan nyttjandet av solariet domineras av flickor.   
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De fritidsgårdar som vissa dagar i veckan bara har verksamheten öppen för flickor uppger att 
flickorna under dessa dagar flitigt använder och deltar i alla de aktiviteter som pojkar 
dominerar övriga dagar. Ett exempel på detta är den styrketräning som bedrivs på en gård där 
det inte deltar några flickor alls när gården är öppen för både flickor och pojkar men där 
flickorna tränar när de är ensamma på gården. 
 
 
Inflytande 
 
I Borås Stad är det via så kallade Gårdsråd ett traditionellt sätt att arbeta med övergripande 
inflytande för besökarna på en fritidsgård. Gårdsråden kan jämföras med skolornas elevråd 
och är det arbetssätt för besökarnas inflytande som den kommunala organisationen i Borås 
Stad (politiker, tjänstemän) har valt att lyfta fram. Tre av de nio tillfrågade fritidsgårdarna har 
gårdsråd. En fritidsgård har ett ungdomsråd och en gård använder stormöten som metod för 
övergripande inflytande på gården. Av de fyra som har gårdsråd/ungdomsråd är pojkarna i 
majoritet i två av råden, flickorna är i majoritet i ett av råden och könsfördelningen är jämn i 
ett. I ungdomsrådet är åldern något högre än i gårdsråden. Ungdomsrådets ungdomar är 
mellan 16-20 år medan det i gårdsråden varierar mellan 12 år upp till 19 år. Rekryteringen till 
de olika råden sker genom att ungdomarna får anmäla sitt intresse och att personalen tillfrågar 
och ibland övertalar ungdomarna. Ingen av fritidsgårdarna uppger att det förekommer 
traditionella val till de olika råden. Fyra av fritidsgårdarna har vid intervjutillfället inte någon 
övergripande organisationsform för den demokratiska processen. 
 
 
Organisation 
 
När jag studerar den totala personalstatusen på de nio undersökta gårdarna kan jag konstatera 
att vid intervjutillfället är 43 % av de anställda kvinnor och 57 % är män (se tabell 3). Denna 
beräkning innefattar inte timanställd personal utan bara de personer som har någon form av 
tjänst. De flesta av gårdarna använder sig relativt regelbundet av timanställd personal men då 
alla gårdars verksamhet i dag bygger på ett antal inrättade tjänster och gruppen timanställda är 
skiftande både i antal och aktuella personer finns de inte med i undersökningen. 
Tjänstgöringsgraden för kvinnorna och männen skiljer i princip inte alls. Av kvinnorna har 63 
% heltidstjänster och 37 % arbetar deltid. Motsvarande siffror bland männen är 64 % heltid 
och 36 % deltid. 
 
Noterbart är att den fritidsgård som har minst andel flickor som besöker gården också har den 
lägsta andelen kvinnliga fritidsledare. De två fritidsgårdar som har högst andel flickor som 
besöker gårdarna har 50 % respektive 40 % kvinnliga fritidsledare anställda. Det går inte att 
se några tydliga mönster gällande besökarnas åldersfördelning och könsfördelningen på 
personalen. 
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Tabell 3. Fritidsgårdarnas personalstatus i procent 
 
 
Fritidsgård Andel 

anställda 
kvinnor 

Därav 
heltid 

Därav 
deltid 

Andel 
anställda 
män 

Därav 
heltid 

Därav 
deltid 

Fritidsgård 
A 

28 % 50 % 50 % 72 % 40 % 60 % 

Fritidsgård 
B 

50 %  100 % 50 % 50 % 50% 

Fritidsgård 
C 

40 % 100 %  60 % 67 % 33 % 

Fritidsgård 
D 

25 % 100 %  75 % 33 % 67 % 

Fritidsgård 
E 

50 % 100 %  50 % 50 % 50 % 

Fritidsgård F 60 % 33 % 67 % 40 % 100 %  
Fritidsgård 
G 

40 % 33 % 67 % 60 % 33 % 67 % 

Fritidsgård 
H 

60 % 33 % 67 % 40 % 100 %  

Fritidsgård I 33 % 100 %  67 % 100 %  
Totalt 43 % 63 % 37 % 57 % 64 % 36 % 
 
 
På frågan om det finns någon jämställdhetsplan på gården svara åtta av nio gårdar nej. En 
fritidsgård har jämställdhet inskriven i sin värdegrund. Det finns dock jämställdhetsplaner i 
alla kommundelar, dessa avser i första hand jämställdhetsaspekten utifrån 
arbetsmiljö/personal. Inte på någon av fritidsgårdarna uppger man att de haft någon renodlad 
utbildning i jämställdhet för personalen. Några fritidsledare har fått viss 
jämställdhetsutbildning i samband med utbildning i tjej- och killgruppsmetodik.  
 
Sista frågan i intervjun bestod i att uppskatta hur stor del av ”ärendena” på 
personalmöten/arbetsplatsträffar som kan hänföras till verksamhet som gäller flickor 
respektive pojkar. Här blev de samanlagda svaren en viss övervikt för att man 
behandlar/diskuterar verksamhet som rör pojkar något mer än flickor. Svaren på denna fråga 
känns relativt osäker eftersom alla hade svårt att göra denna skattning. Arbetet relaterat till 
flickor och pojkar är ofta svårt att särskilja.   
  
 
Sammanfattande intryck 
 
Mitt material visar att fritidsgårdsverksamheten i Borås har en majoritet av pojkar som 
besökare. Det går däremot inte utifrån min kategorisering av fritidsgårdarna att utläsa några 
säkra skillnader rörande andelen flickor bland besökarna på de olika gårdarna. Den gård som 
har lägst andel flickor bland besökarna ingår i kategori 2, fritidsgårdar inom Borås stadskärna 
som har en stor majoritet av besökare med invandrarbakgrund. De gårdar som har flest andel 
flickor bland besökarna, 40 %, ingår i kategori 3, övriga fritidsgårdar som finns inom Borås 
stadskärna. Två av de gårdar som vissa dagar har öppet verksamheten bara för flickor ingår i 
kategori 2 och den tredje gården ingår i kategori 3. Dessa tre gårdar tillhör de som har lägst 
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andel flickor bland besökarna 10 %, 20 % respektive 30 %. Det finns dock fler gårdar som 
bara har 20 % och 30 % flickor av besökarna men inte har någon särskild riktad verksamhet 
för flickor. 
 
Utav de tre fritidsgårdar som vissa tider bara har öppet för flickor ingår två i kategori 2, 
fritidsgårdar inom Borås stadskärna som har en stor majoritet av besökare med 
invandrarbakgrund och en gård i kategori 3, övriga fritidsgårdar som finns inom Borås 
stadskärna. Noterbart är att det i kategori 2 ingår totalt tre fritidsgårdar varav två av tre alltså 
har gjort bedömningen att de vissa tider bara ska ha öppet för flickor.  
  
Förutom att de tre gårdar som vissa tider har öppet bara för flickor tillhör de gårdar med lägst 
andel flickor bland besökarna går det utifrån gårdarnas tillgänglighet, det vill säga deras 
öppettider, inte att utläsa några mönster i besöken avseende kön. 
 
Ur aktivitets och lokalhänseende kan jag konstatera att pojkarna, dels beroende på sitt antal, i 
princip dominerar all verksamhet på fritidsgårdarna. Intressant är dock att aktiviteter som dans 
avviker genom att domineras av flickor och att det på en av de fyra gårdar som har gårdsråd 
finns en majoritet av flickor i rådet. 
 
Resultatet att lägst andel flickor besöker gården där lägst andelen kvinnliga fritidsledare 
arbetar och att de två fritidsgårdar med högst andel flickor som besöker gårdarna har 50 % 
respektive 40 % kvinnliga fritidsledare anställda är också intressant att notera men kräver 
särskild fördjupning för att säkerställa eventuella samband. 
 
 

5.3 Enkät fritidsledare  
 
Inom ramen för detta arbete har en enkätundersökning genomförts bland fritidsledarna på 
Borås Stads fritidsgårdar. Det finns inga timanställda fritidsledare med i studien, de 
fritidsledare som svarat på enkäten är tillsvidareanställda eller har vikariat. Studien har gjorts 
på åtta av de totalt tolv kommunala gårdarna. Alla åtta gårdar ingår i den ovan redovisade 
karläggningen. Jag har personligen delat ut och instruerat respondenterna om enkäterna på två 
av fritidsgårdarna. De övriga sex fritidsgårdar har fått enkäterna via respektive gårds 
föreståndare. Vid olika träffar har jag informerat dessa föreståndare om syftet med enkäten 
och hur den är upplagd. Alla respondenter har också fått en skriftlig information om enkäten, 
vem jag är, var jag kan nås samt information om vem som är min handledare på LTU, Luleå 
tekniska universitet. 
 
Enkäten har besvarats av 35 personer, 16 kvinnor och 19 män under tiden 2008-01-28--2008-
02-26. Den totala svarsfrekvensen är 81 %. Av kvinnorna har 89 % svarat och 76 % av 
männen. Enkäten bygger på 21 påståenden som besvaras utifrån en fyrgradig skala från 
instämmer helt, instämmer delvis, delvis oenig till helt oenig. Efter varje fråga har det också 
funnits utrymme för att motivera svaren. Jag har valt att dela in frågeställningarna i fem 
kategorier: 
 

– Jämställdhet i allmänhet, påverkan/ansvar 
– Jämställdhet som könsfördelning 
– Jämställdhet i form av verksamhet 
– Jämställdhet som strukturellt fenomen 



 43

– Inställning till jämställdhet 
 
 Svaren redovisas per kategori.   
 
 
Jämställdhet i allmänhet, påverkan/ansvar 
 
Åtta påståenden handlar om synen på jämställdhet i allmänhet, hur fritidsledarna ser på sin 
roll som påverkare och om det egna ansvaret ( se tabell 4). Alla utom en av de som svarat 
instämmer helt eller delvis i att det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete på 
fritidsgårdarna. En man är delvis oenig. Alla menar att de helt eller delvis arbetar aktivt för att 
flickor och pojkar ska ges möjlighet att delta i alla aktiviteter på gården. Att personalgruppen 
på en fritidsgård kan påverka ungdomars syn på jämställdhet instämmer alla helt eller delvis i. 
Alla utom två, en man och en kvinna, tycker också att de helt eller delvis arbetar aktivt för 
jämställdhet på gården. Enigheten är dock inte lika stor när det gäller upplevelsen av att alla i 
personalgruppen arbetar för jämställdhet på gården. Tjugofem personer instämmer helt eller 
delvis i att så är fallet medan fem kvinnor och tre män är delvis oeniga. Två kvinnor är helt 
oeniga gällande upplevelsen av att övriga i personalgruppen arbetar för jämställdhet på 
gården. En kvinna är tveksam till om det är fritidsledarnas uppgift att arbeta med jämställdhet, 
alla övriga respondenter anser att fritidsledarna har denna uppgift. 
  
Ska eller kan man som enskild fritidsledare eller personalgrupp påverka ungdomar i deras syn 
på jämställdhet. Här instämmer alla helt eller delvis i att personalgruppen och den enskilde 
fritidsledaren kan påverka ungdomarnas syn. Däremot är fem personer, två kvinnor och tre 
män, inte helt inställda på att man ska påverka ungdomarna i deras syn på jämställdhet.  
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Tabell 4. Svar på påstående om jämställdhet i allmänhet, påverkan/ansva r 
 
 
Det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
14 17 1 2  1   
Jag arbetar aktivt för att tjejer och killar ska ges möjlighet att delta i alla aktiviteter på 
gården.  
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
10 10 6 9     
Personalgruppen på fritidsgården kan påverka ungdomars syn på jämställdhet. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
13 16 3 3     
Jag arbetar aktivt för jämställdhet på vår gård. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
7 11 7 7 2 1   
Jag upplever att alla i vår personalgrupp arbetar för jämställdhet på vår gård. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
4 7 5 9 5 3 2  
Det är inte vår uppgift som fritidsledare att arbeta med jämställdhet. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
  1  1 5 14 14 
Som enskild fritidsledare kan jag påverka ungdomars syn på jämställdhet. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Kvinnor Män 
11 16 5 3     
Personalen ska inte påverka ungdomars syn på jämställdhet. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Kvinnor Män 
  2 3  4 14 12 
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Jämställdhet som könsfördelning 
 
Två påstående rör jämställdhet som könsfördelning. Gällande om en jämn könsfördelning av 
besökarna är en viktig del av jämställdhetsarbetet på fritidsgården är svaren varierande (se 
tabell 5). Det är dock en majoritet, 68 %, av de svarande som helt eller delvis instämmer med 
detta påstående. Några motiveringar från de som instämmer är att ”Har man en jämställd gård 
så känner alla sig lika välkomna.”, ”Behövs lika många tjejer som killar för att det ska 
fungera.”. Synpunkter från de som inte håller med är ”Huvudsaken är att våra besökare 
bedöms som individer.”, ”Nej det behöver absolut inte vara 50/50. Jämställdhet bottnar i 
tanken: Alla människors lika värde!”.  
 
Mer samstämmigt är det däremot angående om man tror att en jämn könsfördelning är positiv 
för besökarnas utveckling. Alla utom en man instämmer här helt eller delvis. Den 
återkommande motiveringen till varför man anser en jämn könsfördelning viktig är att 
”flickor och pojkar lär av varandra”. 
 
 
Tabell 5. Svar på påståenden om jämställdhet som könsfördelning 
 
 
En viktig del i jämställdhetsarbetet på fritidsgårdarna är en jämn könsfördelning av 
besökarna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
4 2 6 11 5 2 1 4 
En jämn könsfördelning av besökarna på fritidsgården är positivt för deras utveckling. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
11 16 5 2  1   
 
 
Jämställdhet i form av verksamhet 
 
Jämställdhet i form av verksamhet berörs i tre av de tjugoen påståendena(se tabell 6). Att en 
fritidsgård behöver ha olika aktiviteter för flickor och pojkar instämmer 80 % av de svarande 
helt eller delvis i. Av de som var helt oeniga, tre stycken, var alla män. Dessa tre motiverar 
sina svar med att ”En fritidsgård inte behöver ha könsinriktade aktiviteter, däremot ska så 
många individers intressen som möjligt tillvaratas”, ”Alla ungdomar kan göra samma sak” 
och att ”Innehållet i verksamheten ska helst bestämmas av besökarna”. En klar majoritet, 94 
%, tycker att det är viktigt att både flickor och pojkar ska ges möjlighet att delta i alla 
aktiviteter som finns på gården. Två personer, en man och en kvinna, var delvis oenig 
gällande detta påstående. Kvinnan motiverar sitt svar med ”Nja, både tjejer och killar behöver 
få göra något för sig själva ibland.” och mannen skriver att ”Inte i alla aktiviteter, men 
generellt.”. Inga könsskillnader gällande synen på om en fritidsgård behöver ha särskilda 
aktiviteter för flickor kan heller utläsas. En majoritet, 77 %, anser att det behövs särskilda 
aktiviteter för flickor medan 23 % är helt eller delvis oeniga i att så är fallet. Bland de som 
instämmer finns synpunkter som ”Inte nödvändigtvis särskilda aktiviteter men vi bör ha 
aktiviteter/verksamhet som passar tjejerna.” och ”Tjej- och killgrupper behövs!”. Bland de 
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som är oeniga finns synpunkter som ”Det handlar inte om tjej- och killgrejer det handlar om 
vad ungdomarna efterfrågar”. och ”De söker ett annat samtalsstöd”. 
 
 
Tabell 6. Svar på påståenden om jämställdhet i form av verksamhet 
 
 
En fritidsgård behöver ha olika aktiviteter för tjejer och killar. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
2 3 11 12 3 1  3 
Det är viktigt att både tjejer och killar ges möjlighet att delta i alla aktiviteter som finns 
på gården. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
14 15 1 3 1 1   
En fritidsgård behöver ha särskilda aktiviteter för tjejer. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
3 5 8 11 3 2 2 1 
 
 
Jämställdhet som strukturellt fenomen 
 
Tre påståenden berör strukturerna på en fritidsgård (se tabell 7). Tanken att 
fritidsgårdsverksamheten är uppbyggd för att i första hand passa pojkar instämmer en 
majoritet i. Helt eller delvis oeniga i detta påstående är tolv av de trettiofem, kvinnor som 
män. I påståendet att vår fritidsgårdsverksamhet präglas av en struktur där pojkar som grupp 
är överordnad/viktigare än flickor är däremot majoriteten, tjugoen av trettiofem, helt eller 
delvis oeniga med. Majoriteten av de som inte håller med är män, femton av de totalt tjugoen 
männen. Det innebär att majoriteten av de kvinnor som svarat, tio av sexton stycken, anser att 
verksamheten präglas av en struktur där pojkar är överordnad/viktigare än flickorna. De 
kvinnor som svarat så menar att just det faktum att det är så många fler pojkar på gården visar 
detta. Kvinnorna menar att de signaler det skickar ut är att verksamheten är till för killarna. 
Att det är så många pojkar på gården gör också att flickorna inte vågar komma dit menar 
kvinnorna.  
 
Att personalens arbetsuppgifter på den egna gården följer de traditionella könsrollsmönstren 
instämmer en klar majoritet, 71 %, helt eller delvis i. Av de tio personer som inte instämmer i 
detta påstående är åtta män. De män som inte instämmer och har motiverat detta menar att 
”man gör det man är bra på fast inte utifrån några könsroller”, en man anser att det är 50/50 
och en annan man har som önskemål att inte falla in i det traditionella könsrollsmönstret. 
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Tabell 7. Svar på påståenden om jämställdhet som strukturellt fenomen 
 
 
Fritidsgårdsverksamhet är uppbyggd för att i första hand passa killar.  
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
2 3 7 11 4 1 3 4 
Vår fritidsgårdsverksamhet präglas av en struktur där killar som grupp är 
överordnad/viktigare än tjejer som grupp. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
3 1 7 3 1 5 5 10 
Personalens arbetsuppgifter på vår gård följer de traditionella könsrollsmönstren. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
2 3 11 9 1 3 1 5 
 
 
Inställning till jämställdhet 
 
Fem påståenden berör inställningen till jämställdhet. En stor majoritet är helt oenig i 
påståenden att ett aktivt jämställdhetsarbete bara skulle gynna flickor respektive pojkar. 
Svaren visar dock att det finns tre män och två kvinnor som delvis instämmer i att ett aktivt 
jämställdhetsarbete bara gynnar flickor (se tabell 8). Det är bara en av dessa, en man, som 
motiverat sitt svar. Han menar att ”Killarna får mindre yta/verksamhet men får ta mer hänsyn 
vilket är positivt.” Det finns också en kvinna som instämmer delvis i att ett aktivt 
jämställdhetsarbete bara gynnar pojkar hon har inte motiverat sitt svar.  
 
Gällande om det är upp till flickorna själva att ta plats i den verksamhet som bedrivs på 
fritidsgårdarna är svaren spridda om än med en majoritet, 60 %, som inte håller med. 
Instämmer delvis gör 34 % av informanterna, blandat kvinnor och män. Två personer, 6 %, en 
man och en kvinna instämmer helt i att det är upp till flickorna själva att ta plats i den 
verksamhet som bedrivs på fritidsgårdarna. Några av synpunkterna från de informanter som 
instämmer delvis är en man som menar att ”Tjejerna måste våga ta mer plats, men vi kan 
bidra med aktiviteter som lockar och lyfter dem” och en kvinna som menar att ”Det är 
nödvändigt och viktigt att vi underlättar för tjejer att vågs/vilja/kunna ta sin plats”.  Utav de 
två informanter som instämmer helt är det bara mannen som lämnat en kommentar och han 
menar att ”Alla, oavsett kön, har lika stor chans att ta plats i verksamheten”. 
 
En klar majoritet, 88 %, av personalen på fritidsgårdarna tror inte att en större andel flickor på 
gården kommer att hämma pojkarnas möjlighet att utvecklas. Fyra personer tre män och en 
kvinna tror dock att så är fallet, kvinnan kommenterar svaret med ”Det samma gäller om det 
vore tvärt om”.  
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Tabell 8. Svar på påståenden om inställning till jämställdhet 
 
 
Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna gynnar bara tjejerna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
  2 3 2 3 12 13 
Det är upp till tjejerna själva att ta plats i den verksamhet som bedrivs på 
fritidsgårdarna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
1 1 5 7 6 9 4 2 
Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna gynnar bara killarna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
  1  3 2 13 17 
En större andel tjejer på gården kommer att hämma killarnas möjlighet att utvecklas. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
 1 1 2 1 2 14 14 
Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna gynnar bara killarna. Denna fråga fanns 
alltså på två ställen i enkäten med något olika svar. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig Helt oenig 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
1     1 15 18 
 
 

Sammanfattande intryck 

 

När jag studerar resultatet av enkäten utifrån min uppdelning av gårdarna i tre kategorier: 
fritidsgårdar som är belägna utanför Borås stadskärna (kategori 1), fritidsgårdar inom Borås 
stadskärna som har en stor majoritet av besökare med invandrarbakgrund (kategori 2) och 
övriga fritidsgårdar som finns inom Borås stadskärna (kategori 3) kan jag inte avläsa några 
tydliga skillnader i svaren mellan kategorierna. Det går dock att notera en svag tendens 
rörande utfallet på frågorna under gruppen ”Jämställdhet som strukturellt fenomen”. Bland 
frågorna under den rubriken skiljer kategori 2, ”fritidsgårdar inom Borås stadskärna som har 
en stor majoritet av besökare med invandrarbakgrund”, ut sig något.  På frågan om 
verksamheten präglas av en struktur där killar som grupp är överordnad/viktigare än tjejer 
som grupp är det bara respondenter från denna kategori som instämmer helt, kategorin är 
också i majoritet bland dem som instämmer delvis. Även på frågan om personalens 
arbetsuppgifter följer de traditionella könsrollsmönstren är det bara respondenter från denna 
kategori som instämmer helt. Bland de som instämmer delvis är det lika många från denna 
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kategori som från de övriga medan respondenterna från de övriga kategorierna dominerar 
svaren delvis oenig och helt oenig. 
 

 

5.4 Intervjuer på fritidsgårdar som vissa tider bedriver verksamhet 
bara för tjejer 

 
Bland Borås Stads tolv fritidsgårdar finns tre stycken som vissa tider bedriver verksamhet 
bara för tjejer. Dessa tre gårdar ingår i min ovan redovisade studie gällande såväl kartläggning 
av verksamhet som enkätundersökningen bland personalen.  
 
Under perioden 2009-03-04—2009-03-06 har jag genomfört intervjuer med personal på de tre 
kommunala fritidsgårdar i Borås som vissa tider bedriver verksamhet bara för tjejer. Alla tre 
fritidsgårdarna är belägna i Borås centralort och har en besöksgrupp som domineras av pojkar 
med invandrarbakgrund. Två intervjuer har skett via telefon och en intervju har skett vid ett 
enskilt möte. Intervjuerna har skett utifrån en intervjumall med sju öppna frågor. På två av 
fritidsgårdarna var det föreståndarna som intervjuades och på en fritidsgård intervjuades en av 
fritidsledarna som arbetar i verksamheten.  Frågorna har berört varför verksamheten startades, 
vad målsättningen med verksamheten är i dag och om det eventuellt skiljer sig från det att 
verksamheten började. Jag har också frågat om hur man ser på resultatet och om 
tjejverksamheten påverkat övrig verksamhet. Det finns också två frågor om vad man tycker 
om jämställdhet och hur man ser på särskild verksamhet för tjejer relaterat till 
fritidsgårdsverksamhet. Jag har valt att redovisa svaren utifrån tre områden: 
 

- Målsättning  
- Resultat/påverkan 
- Jämställdhet/tjejverksamhet 
 
 

Målsättning 
 
Den gemensamma och starkaste nämnaren för att starta fritidsgårdsverksamhet bara för 
flickor på alla tre gårdarna var att öka antalet flickor som besöker gården. Denna önskan om 
att öka antalet flickor på de tre gårdarna grundar sig i att flickorna är en liten del av den totala 
besöksandelen. Ingen av gårdarna anger några mätbara mål i hur stor andelen flickor ska bli.  
Efter att verksamheten pågått en relativt kort tid (men ändå har ökat något) ligger andelen 
besökande flickor i den traditionella verksamheten på dessa gårdar mellan 10 % - 30 % (se 
tabell 4.2.1). En av informanterna menar att eftersom den övergripande målsättningen för 
fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad är att verksamheten är öppen för alla så har vi inte 
lyckats med det när andelen flickor är så liten och måste därför göra något åt det. Även 
flickors möjlighet att ha fritidsverksamhet på sina egna villkor lyfts fram av alla tre 
informanterna och att flickorna ska få delta i fritidsverksamhet i ”lugn och ro”. Den gård som 
var först ut hade som delmål att bedriva verksamheten för flickor från hela stan. I takt med att 
fler gårdar startat tjejverksamhet har detta mål tonats ner något. Två av gårdarna har också 
haft som målsättning att utveckla och lära sig mer om verksamhet enbart för flickor. 
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Resultat/påverkan 
 
All de tre fritidsgårdarna uppger att andelen flickor som besöker den ordinarie 
fritidsgårdsverksamheten har ökat sedan verksamheten för bara flickor startades och på så sätt 
har en av målsättningarna med verksamheten lyckats eller kanske rättare sagt kommit en bit 
på vägen. Svårigheten att attrahera flickor för verksamheten är också en gemensam 
erfarenhet. Den gård som för tillfället har den mest stabila besöksgruppen gällande antalet 
deltagare uppger att en aktiv marknadsföring och en stor medvetenhet hos fritidsledarna är en 
mycket viktig anledning till ett lyckat resultat. En gård menar att resultatet är lyckat utifrån att 
de tjejer som besöker verksamheten känner sig trygg i verksamheten och att de får mycket 
bekräftelse. Här påpekas dock att verksamheten på gott och ont kan bli ganska personbunden, 
vissa besökare kommer nästan bara när en viss person arbetar. Två av gårdarna menar att 
tjejverksamheten har påverkat aktiviteterna på den traditionella gården. Detta har skett genom 
att man har ”nya” verksamheter även under ordinarie öppethållande och på en gård har dessa 
aktiviteter också lockat pojkar att delta, exempel på sådana aktiviteter är pysselverksamhet. 
Den tredje gården menar att det inte blivit någon direkt förändring i aktiviteterna och att 
pojkar och flickor medverkar i aktiviteter var för sig. 
  
Gällande om bemötande i allmänhet har påverkats menar en gård att atmosfären är ”mjukare” 
nu när det finns mer flickor på den vanliga gården och personalen har blivit bättre på att 
se/uppmärksamma flickorna. En av gårdarna tycker däremot att det blivit lite ”gapigare” med 
fler flickor på gården. Den tredje gården lyfter fram att det blivit mer diskussioner om 
verksamhet vilket också bidragit till mer aktivitet bland all personalen efter att 
fritidsgårdsverksamheten bara för flickor startat. En av gårdarna menar att lokalerna 
förändrats utifrån verksamheten för flickor. Där har man inrett ett rum för exempelvis tjej- 
och killgrupper, det hade man inte innan. De två övrig säger att man inte ändrat lokalerna men 
en av gårdarna påpekar att man är mer uppmärksam på att det ska vara tryggt för flickorna när 
de är på gården. Detta eftersom det inträffat en del ”incidenter” där flickor på gården blivit 
utsatta för närmanden av några pojkar.  
 
 
Jämställdhet/tjejverksamhet 
 
På frågan om vad man tycker om jämställdhet och om det är viktigt med jämställdhet är 
svaren något divergerande. De bägge föreståndarna är tydligare i sina svar om att det är 
viktigt medan fritidsledaren mer menar att det får man på köpet. Föreståndarna påpekar dock 
att det inte alltid är så att all personal anser att det är lika viktigt med en jämställd verksamhet 
i bemärkelsen att flickorna ska ha lika mycket utrymme. En av informanterna menar att det är 
viktigt med jämställdhet men det visar sig inte i praktisk handling. Det påpekas också att 
besökarna inte heller alltid anser att jämställdhet är viktigt. 
 
Vad det gäller hur man ser på särskild verksamhet bara för tjejer är alla tre informanter eniga 
om att det är bra att ha det. Detta eftersom verksamheten på gårdarna är så killdominerade. 
Hade den vanliga verksamheten inte varit så dominerad av killarna hade det inte behövts/varit 
aktuellt med särskilt öppet bara för tjejer. En av informanterna menar att det inte kommer att 
behövas någon särskild verksamhet för flickor när verksamheten har blivit jämställd. En 
annan av informanterna säger retoriskt att varför ska inte flickor få ha särskild verksamhet det 
har ju killarna redan. Den tredje anser att det ibland är svårt att motivera särskild verksamhet 
bara för flickor om de blir för få eftersom det finns många pojkar som skulle vilja komma i 
åtnjutande av lokalerna/verksamheten. 
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Sammanfattande intryck  
 
Jag tolkar det faktum att det vissa dagar i veckan bedrivs verksamhet bara för tjejer på tre av 
de kommunala fritidsgårdarna i Borås som ett uttryck för en vilja och en ökad medvetenhet i 
att jämställdhetsaspekten måste beaktas också inom fritidsgårdsverksamheten. Detta kan 
avläsas såväl inom verksamheten, som initierat detta arbetssätt, men också inom kommunens 
besluts och ledningsorganisation där den riktade tjejverksamheten har sanktionerats/beslutats 
om.  Vilken påverkan den riktade verksamheten har på den traditionella 
fritidsgårdsverksamheten är däremot svårare att utläsa. En fritidsgård menar att atmosfären 
har blivit ”mjukare” (vilket de upplever som positivt författarens kommentar) med mer flickor 
på den vanliga gården, de menar också att personalen har blivit bättre på att 
se/uppmärksamma flickorna. Synpunkterna från en av de andra gårdarna är däremot att det 
blivit lite ”gapigare” med fler flickor på gården. Helt klart är dock att den riktade 
verksamheten bidragit till mer fokus på flickor och fritidsgårdsverksamhet vilket en av 
gårdarna menar har resulterat till en ökad diskussion bland personalen om verksamheten 
utifrån detta perspektiv. Om detta leder till en verksamhet där fler flickor deltar och om 
verksamheten blir mer jämställd återstår att se. 
 
 
 

6. Resultatdiskussion 
 
 
I detta kapitel redovisas min resultatdiskussion. Först diskuterar jag studien uppdelat i tre 
avsnitt utifrån mina frågeställningar Vilken syn på kön och jämställdhet uttrycks i de 
kommunala dokumenten, Vilken syn på kön och jämställdhet har fritidsledarna och Hur 
behandlas kön och jämställdhet i verksamheten. Efter det presenterar jag några slutsatser som 
jag dragit av mitt material, några förslag på fortsatt forskning inom området och sist en kort 
avslutning. 
 
 

6.1 Vilken syn på kön och jämställdhet uttrycks i de kommunala 
dokumenten 
 
Det är svårt att svara entydigt på vilken syn på kön och jämställdhet som uttrycks i de 
kommunala dokumenten som styr fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad. När jag studerar 
dessa dokument kan jag konstatera att jämställdhet inte är en fråga som ”sticker ut”. Klart är 
dock att de innehåller skrivningar om att fritidsgårdarna ska ha ett jämställdhetsperspektiv i 
sitt arbete. I dokumentet som anger övergripande mål och inriktning lyfts 
jämställdhetsaspekten fram som en av många faktorer som ska ingå/genomsyra arbetet på 
stadens gårdar. Genom att använda begreppet könsroll i texten och dessutom tala om att unga 
ska mogna till att förstå behovet av ändrat könsrollstänkande kan det tolkas som att Borås 
Stad anser att jämställdhet kan uppnås om man ändrar ”könens” olika ”roller”. Det är just 
samankopplingen mellan kön och roll i begreppet könsroll som Hirdman (2003) menar är 
problematiskt. Det biologiska könet och den sociala rollen med alla dessa begrepps 
belastningar, som exempelvis könets underordning och rollens kulturella konstruktion som en 
gång ansetts funktionell, kan ses som ansvariga för ett ojämlikt samhälle. Tolkningen kan 
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alltså bli att om dessa roller ”hängs undan” så får vi ett jämställt samhälle. Om detta är vad 
Borås menar med sin skrivning läggs ett stort ansvar på de enskilda individerna, såväl 
personal som besökare. Det innebär att förändring av verksamhetens struktur, med 
verksamhet riktad till i första hand pojkar, sätts i andra hand. 
 
I ett av inriktningsmålen klumpas genusperspektivet ihop med frågor om mångfald i etnicitet, 
kultur, kön som ska kunna leda till spännande möten på fritidsgårdarna. Här framstår åter kön 
som en egenskap, som ska tas till vara och att en blandad könsfördelning hos besökarna ska 
ses som en tillgång.  
 
Hur arbetet på gårdarna ska ske ger inte det övergripande dokumentet något svar på. Det 
innebär att de lokala skrivningarna kommer att bli avgörande för hur jämställdhetsarbetet 
utvecklas på de kommunala fritidsgårdarna. Det finns inte mycket i mitt material som direkt 
visar att man ute på gårdarna arbetar med frågor kring jämställdhet. 
 
De lokala handlingsplanerna, som finns på respektive fritidsgård/kommundel kom till redan 
före det aktuella styrdokumentet för fritidsgårdarna beslutades. Några handlingsplaner med 
anledning av det har ännu inte utvecklats. Av de nio undersökta gårdarna är det bara en som 
nämner jämställdhet i sin handlingsplan. Med den kännedom jag har av arbetet i Borås vet jag 
att underlaget till dessa handlingsplaner oftast tas fram av personalen på respektive gård. 
Jämställdhet är alltså inte en fråga som har varit särskilt viktig för de övriga fritidsgårdarna. 
Fritidsgårdsverksamheten har en tradition av att arbeta med pojkar och att pojkar tar för sig, 
hörs och syns i verksamheten betraktas ofta som självklart (se bland annat Ericsson & 
Tebelius, 1991). De tillhör ju det överordnade könet i Hirdmans bemärkelse. Samhället har 
också av tradition belönat den fritidsgårdsverksamhet som tar hand om/förhindrar oönskat 
beteende hos dessa pojkar. Det kan göra att fritidsledarna inte reflekterat över jämställdhet, 
när handlingsplanerna skrevs. Som jag visar senare indikerar fritidsledarnas svar på min enkät 
på samma sak. 
 
I den kommunrevision som gjorts tillsammans med Helsingborg, Malmö och Norrköpings 
kommuner påpekas att Borås Stad har det lägsta antalet besökande flickor av de granskade 
kommunerna. Revisionen noterar också att det inte står att finna någon målsättning för 
jämställdhetsarbetet i Borås Stads budget, årsredovisning eller kvalitetssystem. Att 
revisionens resultat rörande låg andel besökande flickor på fritidsgårdarna skulle ha resulterat 
i någon åtgärd på kommundelsnivå har inte framkommit i min undersökning.   
 
Ett annat av Borås Stads dokument som jag studerat är sammanställningen av den webbenkät 
som årligen genomförs bland fritidsgårdsbesökarna. I den finns ett antal frågor med som rör 
jämställdhet. Resultatet från frågorna visar att en stor majoritet, över 90 %, av de besökare 
som går på gården såväl flickor som pojkar tycker att fritidsgårdarna i Borås har verksamhet 
för både ”tjejer och killar”.  
 
Frågan om kön och jämställdhet blir tydligast i de dokument som legat till grund för besluten 
om särskild ”tjejverksamhet” i två av kommundelarna. I dessa dokument påpekas att den 
traditionella fritidsgårdsverksamheten har få flickor som besökare och att satsningen på 
särskild tjejverksamhet bland annat syftar till att ändra på detta. Flickors rätt till verksamhet 
på sina villkor är också en aspekt som lyfts fram. Dessa skrivningar visar att det i kommunen 
finns en medvetenhet om att den traditionella verksamheten till stor del har anpassats till att i 
första hand attrahera pojkar.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att det i Borås finns flera kommunala dokument som berör 
frågan kön och jämställdhet inom fritidsgårdsverksamheten. Fritidsgårdsverksamhetens 
”viktigaste” styrdokument, Program för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet, anger att 
jämställdhet ska genomsyra arbetet på fritidsgårdarna och granskningen av fritidsgårdarnas 
verksamhet som gjorts av kommunrevisionen belyser det problematiska i att flickor är 
underrepresenterade på fritidsgårdarna. Eftersom det är bara en av nio fritidsgårdar i mitt 
material som tydligt formulerat begreppet jämställdhet i sin lokala verksamhetsplan sätter jag 
nu fokus på fritidsledarnas syn på kön och jämställdhet. 
 
 

6.2 Vilken syn på kön och jämställdhet har fritidsledarna 
 
Att fritidsledarna har en nyckelposition i arbetet med att driva en verksamhet på 
fritidsgårdarna som attraherar såväl flickor som pojkar är väl ganska självklart.  För att 
åstadkomma detta krävs ett medvetet arbetssätt. Hanström och Petterson Svenneke (2008) 
menar att det ofta är mer eller mindre omedvetna prioriteringar som får till följd att vissa 
grupper stängs ute eller skräms bort. Ett medvetet arbetssätt enligt Hanström och Petterson 
Svenneke är att bestämma vilket perspektiv som är grunden för verksamheten. De menar att 
ett främjande fokus för verksamheten är ett medvetet sätt att rikta sig till en bred målgrupp. 
Även Tebelius och Ericsson (2001) menar att fritidsledarna har en viktig roll när det gäller hur 
flickor stärks i att börja ta för sig i verksamheten på fritidsgårdarna. I en verksamhet som 
oftast är så lite detaljstyrd som fritidsgårdsverksamheten blir därför fritidsledarnas syn på och 
tolkning av en enskild fråga, i detta fall jämställdhet, oerhört viktig för hur arbetet kommer att 
utformas.  
 
Min undersökning visar föga förvånande att en klar majoritet av personalen tycker att det är 
viktigt att bedriva jämställdhetsarbete på fritidsgården. Materialet visar att fritidsledarna, 
såväl kvinnor som män anser sig själva arbeta aktivt för att tjejer och killar ska ges möjlighet 
att delta i alla aktiviteter på gården. De anser också att såväl personalgruppen på fritidsgården 
som den enskilda fritidsledaren kan påverka ungdomars syn på jämställdhet. Däremot är 
enigheten inte lika stor i upplevelsen av att alla i personalgruppen arbetar för jämställdhet på 
gården. Sammanställningen av svaret på denna fråga visar att de manliga fritidsledarna i 
större utsträckning än de kvinnliga menar att alla i personalgruppen arbetar för jämställdhet på 
gården, ett påstående som betydligt fler kvinnor än män alltså inte håller med om. Svaret 
skulle kunna tolkas utifrån att det finns en skillnad i vad kvinnor respektive män menar med 
att arbeta för jämställdhet. Det kan bland kvinnor respektive män också finnas olika syn på 
vad jämställdhet innebär. 
 
Att det finns vissa skillnader i fritidsledarnas syn på de frågeställningar jag kallar 
”Jämställdhet som könsfördelning” med frågor rörande synen på könsfördelning bland 
besökarna och ”Jämställdhet i form av verksamhet” vilket berör gårdens aktiviteter går att 
utläsa i mitt material. Skillnaderna i svaren på dessa frågor är dock inte så stora. En klar 
majoritet av fritidsledarna tycker exempelvis att det för jämstelhetsarbetet på gården är viktigt 
med en jämn könsfördelning bland besökarna och att det också är positivt för deras 
utveckling. Det är också en klar majoritet som menar att en fritidsgård behöver ha olika 
aktiviteter för tjejer och killar, att både tjejer och killar ska ges möjlighet att delta och att 
fritidsgården behöver ha särskilda aktiviteter för tjejer. Däremot är det större spridning i 
åsikterna om man studerar ”Jämställdhet som strukturellt fenomen” som omfattar frågor om 
strukturerna på fritidsgården. En majoritet anser här att fritidsgårdsverksamheten är uppbyggd 
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för att i första hand passa killarna, männen instämmer i större utsträckning än kvinnorna. 
Däremot menar en majoritet av fritidsledarna att fritidsgårdsverksamheten inte präglas av en 
struktur där killar som grupp är viktigare än tjejerna. Här tar männen tydligt avstånd från att 
det skulle finnas en sådan struktur.  

 
Ett av de förhållningssätt ”förnekandet”, som Mia Hanström och Ulrika Eklund 
(Ungdomsstyrelsen, 2003) har identifierat, kan kanske förklara fritidsledarnas svar på denna 
fråga. Förnekandet innebär att ledaren menar att det inte existerar strukturer som 
marginaliserar tjejer utan att alla har lika förutsättningar. Detta kan kopplas till det moderna 
samhället, som lägger ansvaret för att lyckas eller inte lyckas på den enskilda individen. 
Misslyckanden på grund av strukturella förhållanden individualiseras och förklaras som 
personliga tillkortakommande ( Trondman, 2001 i Forsberg, 2007). Hanström och Eklund 
menar att dessa ledare tycker att det är upp till den enskilda individen att göra sin röst hörd. I 
min undersökning syns detta särskilt under rubriken ”Inställning till jämställdhet” där jag har 
en fråga om det är upp till tjejerna själva att ta plats i den verksamhet som bedrivs på 
fritidsgårdarna. På denna fråga är spridningen i svaren störst. En majoritet av fritidsledarna 
anger inte att det är upp till tjejerna själva men 40 % svarar att det är det. Att en majoritet av 
fritidsledarna inte tycker att det är upp till flickorna själva att ta plats i den verksamhet som 
bedrivs kan bero på den verksamhet som till stor del fortfarande bedrivs på fritidsgårdarna. 
Den verksamhet som enligt Blomdahl och Claeson (1989) både lokalmässigt och 
innehållsmässigt är ofta är pojkdominerad. Min slutsats är alltså att verksamhetens art är en av 
anledningarna till att en majoritet av fritidsledarna inte anser att flickorna själva har ansvar för 
att ”komma in i” verksamheten på gårdarna.   
 
Detta kan kopplas till fritidsledarnas svar, som framkom under rubriken ”jämställdhet i form 
av verksamhet”, om att det behövs olika aktiviteter för flickor respektive pojkar. Det går att 
tolka som ett uttryck för ”accepterandet” enligt Hanströms och Eklunds modell. 
Förhållningssättet ”accepterandet” innebär att fritidsledarna anser att det finns skillnader 
mellan vad flickor och pojkar gör och att dessa olikheter är naturliga. Belägg för detta synsätt 
finns i några av fritidsledarnas kommentarer till enkätsvaren, exempelvis att ”vi bör ha 
verksamhet/aktiviteter som passar tjejer” och ”de (tjejerna) söker ett annat samtalsstöd”.   
 
En majoritet av fritidsledarna tycker att det vore bra med fler flickor på gårdarna och att en 
jämn könsfördelning bland besökarna är positivt för alla besökares utveckling. Trots det 
verkar man inte fundera så mycket över varför flickorna är i minoritet på gårdarna. Det 
innebär att även om de flesta alltså tycker att det skulle vara bra med fler flickor på 
fritidsgårdarna så ser jag inget tydligt aktivt arbete för att öka andelen flickor i den 
traditionella fritidsgårdsverksamheten. Det finns inga kommentarer som kan kategoriseras 
under ”synliggörandet” vilket skulle ses som att fritidsledarna ser att flickor som grupp är 
underordnad på fritidsgården. Nu tycks det handla om en rättvisefråga, något som får stöd i 
dokumenten.  
  
Jag kan koppla detta till att en majoritet av de som svarat anser att de egna arbetsuppgifterna 
följer de traditionella könsrollsmönstren och i detta påstående är det kvinnorna som 
instämmer i störst utsträckning. Spridningen i svaren är dock ganska stor. Om det faktiskt är 
så är inte fritidsledarna något gott föredöme när det gäller förändrat könsrollstänkande, som 
finns angivit i programmet för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet. Det torde innebära att 
fritidsgårdarna bland annat måste se över fördelningen av arbetsuppgifter bland personalen för 
att verka i den anda som måldokumentet anger. Detta känns extra viktigt eftersom det brukar 
heta att ”unga gör inte som vi säger utan unga gör det vi vuxna gör”. Om inte fritidsledarna är 
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medvetna om de mönster och strukturer som finns hur ska då ungdomarna kunna ”mogna till 
att förstå behovet av förändrat könsrollstänkande”.  
 
Det är endast under kategorin ”Jämställdhet som strukturellt fenomen” som det går att utläsa 
en viss skillnad i svaren utifrån vilken typ av gård respondenterna arbetar på. Resultatet 
indikerar att fler fritidsledare som arbetar på centralt belägna gårdar med en majoritet av 
besökare med invandrarbakgrund än fritidsledare från övriga gårdar anser att 
fritidsgårdsverksamheten präglas av strukturer med killar som överordnad grupp. Fler 
fritidsledare från denna kategori gårdar än från de övriga anser också att personalens 
arbetsuppgifter följer de traditionella könsrollsmönstren. Om jag kopplar samman detta med 
besöksfrekvensen på fritidsgårdarna i denna kategori, vilka tillhör de med det lägsta antalet 
tjejer bland besökarna, är resultatet kanske inte så förvånande. När en majoritet av besökarna 
är pojkar kan det bidra till att rådande verksamhet bibehålls samtidigt som strukturerna där 
pojkar är norm fortsätter. Personalen har uppenbarligen svårt att bryta dessa strukturer, de 
följer också själva till stor del traditionella könsrollsmönster. Min slutsats är att det krävs både 
ett mycket aktivt och ett medvetet arbetssätt för att bryta detta ”moment 22”.  
 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i att vårt samhälle har en könsmaktsordning (Hirdman, 
2001) där mannen som grupp är norm och kvinnan som grupp är underordnad. Detta innebär 
att det som män gör värderas högre och blir den norm som allt jämförs med och att denna 
maktutövning förekommer på olika nivåer. Dels förekommer den på individnivå och dels på 
en strukturell nivå i samhället. Med det som bakgrund är kanske resultatet i min undersökning 
där männen i större utsträckning än kvinnorna tar avstånd från att det skulle finnas strukturer 
på fritidsgårdarna som värdera killar högre än tjejer inte så konstigt. Inte heller resultatet att 
kvinnorna i större utsträckning än männen anser att de egna arbetsuppgifterna följer 
traditionella könsrollsmönster överraskar. För nog är det väl så att om man ingår i ett system 
där man själv är normbärande så är det svårare att se eller föreställa sig den ”andra sidans” 
situation. På samma sätt som det kan vara lättare för den som känner sig mer missgynnad av 
en norm att se den. Trots denna beskrivning är det svårt att dra självklara och tydliga 
slutsatser av fritidsledarnas svar på mina frågor eftersom svaren inte har sådana tydliga 
könsskillnader. De slutsatser som jag ända tycker mig kunna dra av min undersökning är att 
med den spridning av åsikter som finns bland personalen måste riktlinjer och mål formuleras 
tydligare om man i Borås Stad strävar efter att få en likvärdig och jämställd 
fritidsgårdsverksamhet för alla besökare. Jag tror också att fritidsledarna själva måste se ett 
tydligare samband mellan sin egen roll som ”påverkare” och det ansvar som ligger i 
yrkesrollen. 
 
 

6.3 Hur behandlas kön och jämställdhet i verksamheten 
 
Borås har en relativt sett väl utbyggd fritidsgårdsverksamhet gällande såväl antalet 
kommunala fritidsgårdar, öppettider, storleken på dessa gårdar och antalet fritidsledartjänster 
för att driva verksamhet på gårdarna, vilket bekräftas av min kartläggning. Majoriteten av de 
som kommer till fritidsgårdarna i Borås är pojkar. Olika försök och satsningar har gjorts och 
görs för att öka besöksgruppen flickor på fritidsgårdarna. Bland annat bedriver tre av Borås 
Stads fritidsgårdar verksamhet som innebär att fritidsgården vissa tider är öppen bara för 
flickor. Två av dessa tre fritidsgårdar ingår i den kategori med tre gårdar som har en majoritet 
av besökare med invandrarbakgrund. Detta tolkar jag som att den traditionella 
fritidsgårdsverksamheten, vilken har svårt att generellt nå flickor, har än svårare att locka 
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flickor med annan etnisk baggrund än svensk men att man med verksamheten når dessa 
pojkar.  
 
Min kartläggning av verksamheten på övriga gårdar ger en känsla av att frågan inte har så hög 
prioritet. Vissa av de gårdar, där jag intervjuat föreståndaren, har låg andel flickor bland sina 
besökare. Vid mina samtal framkom inte att dessa gårdar hade någon plan för att öka flickor 
på gården. De uttryckte inte heller att de såg fler flickor på gården som ett mål i sig. Detta 
tyder enligt min mening på att de olika fritidsgårdarna tolkar sitt uppdrag avseende 
”verksamhet för alla” på olika sätt och att det finns olika förhållningssätt till vilka 
verksamheten ska bedrivas för.  
 
Jag kan konstatera att det saknas en medveten övergripande målsättning för att öka antalet 
flickor på de kommunala fritidsgårdarna i syfte att jämna ut könsfördelningen bland 
besökarna och även för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i verksamheten. När en 
verksamhet, i detta fall fritidsgårdarna, får ett nytt dokument som ska styra arbetets inriktning 
är förankringsprocessen är en viktig del. Det är inte helt ovanligt att det i en organisation är 
cheferna som först är bärare av nya målsättningar. Det jag noterade vid intervjuerna gällande 
tjejverksamheten (väl medveten om att underlaget inte är stort) skulle kunna tyda på detta. I 
beskrivningen av verksamheten var det en tydlig skillnad i föreståndarnas (chefernas) mer 
”genomtänkta” målsättning gentemot fritidsledarens.  
 

Den plats på gården som generellt sett har den jämnaste könsfördelningen bland besökarna 
(med hänsyn tagen till att antalet flickor oftast är lägre på gården) och där flickor i lika stor 
utsträckning som pojkarna deltar i spontanaktiviteter är i den öppna verksamheten som 
bedrivs i fritidsgårdarnas café. På de flesta av gårdarna innebär caféet en plats att träffas på 
och där man kan fika, spela spel, titta på tv, spela biljard och ofta också använda datorer. 
Caféet är oftast gårdens ”hjärta” där mötet mellan besökare - fritidsledare och besökare - 
besökare börjar. Detta är en verksamhet som har en lång tradition på fritidsgårdarna och där 
man uppenbarligen lyckas attrahera såväl flickor som pojkar. I de fritidsvaneundersökningar 
som jag refererat till tidigare stämmer den här typen av verksamhet med den som flickor men 
också pojkar betonar att de vill göra på sin fritid. Både flickor och pojkar sätter att träffa 
kamrater högt (Claeson, 1990). Det som flickor för övrigt betonar som kulturaktiviteter, djur 
och att lyssna på musik finns inte med bland fritidsgårdarnas aktiviteter. Däremot tillgodoses 
pojkarnas intressen av att hålla på med idrott eller andra hobbies och att spela dataspel av 
olika slag. 

 
Karläggningen av exempelvis vad som sker och vilken grupp som dominerar de stora salarna 
alternativt idrottshallarna på fritidsgårdarna i Borås talar sitt tydliga språk. Aktiviteterna 
består till största delen av idrottsaktiviteter som pingis, innebandy, styrketräning mm, dessa 
aktiviteter domineras på alla gårdar i undersökningen av pojkar. Det finns ett undantag och 
det är de gårdar som bedriver dansverksamhet, dansen domineras av flickor. Karläggningen 
från aktiviteterna i de mindre rummen på fritidsgårdarna varierar men följer till viss del 
traditionella könsrollsmönster där flickor dominerar exempelvis sömnadsaktiviteter och 
pojkar dominerar verksamhet som flugbindning, modellbygge och dj-grupper. Däremot har 
samtalsgrupper och matlagningsgrupper ett blandat deltagande. På de gårdar som vissa tider 
bara har öppet för flickor påpekas att flickorna deltar i alla aktiviteter när de är själva, men 
också att de aktiviteter som flickorna genomför blir mer attraktiva på ordinarie öppettid. 
Resultatet från mitt material visar också att fritidsgårdsverksamhet bara för flickor inte med 
automatik ger en mer jämställd verksamhet, varken på ”tjejtiden” eller på den ordinarie 
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öppettiden.  Den ”tjejgård” som vid tillfället för min studie har den mest stabila 
besöksgruppen gällande antalet deltagare uppger att en aktiv marknadsföring och en stor 
medvetenhet hos fritidsledarna är en mycket viktig anledning till ett lyckat resultat. De menar 
att det krävs mer planering av verksamheten och ett aktivare förankringsarbete bland 
besökarna för att få flickorna att komma till tjejgården än det gör med att få pojkar till den 
traditionella verksamheten.  
 

Utifrån denna sammanställning och med vetskap om att pojkar är den klart dominerande 
besöksgruppen känns Blomdahls och Claesons (1989) analys i ”Fritidsgården – dess 
besökare och framtid” fortfarande väldigt aktuell. Blomdahl och Claeson menade bland annat 
att: 
 

Det inte är rimligt att huvuddelen av lokalerna ska användas till pojkdominerade 
idrottsaktiviteter och musiksatsningar. Lokalerna måste utrustats och användas utifrån 
flickornas intressen av exempelvis dans, teater, musik och hantverk. Dessutom måste 
flickorna garanteras utrymme vid de idrottsaktiviteter som i framtiden finns kvar på 
gårdarna antingen genom att det avsätts speciell tid för flickorna eller att speciella 
flickgrupper startas. (s. 49) 

 
 
Om verksamhet bara för flickor också ska leda till en mer jämställd verksamhet på den 
traditionella fritidsgården blir behovet av en medvetenhet i vad jämställdhetsarbetet ska 
innebära lika viktigt inom den riktade verksamheten som inom den generella. 

 
Fritidsgårdsbesökarnas möjlighet till inflytande genom organiserade demokratiska strukturer 
brukar i Borås ofta ske via så kallade gårdsråd. Mitt material visar att tre av de undersökta 
fritidsgårdarna har gårdsråd, en fritidsgård har ett ungdomsråd och en fritidsgård arbetar med 
regelbundna stormöten. Representationen i dessa olika demokratiska fora uppdelat på flickor 
och pojkar visar inga tydliga skillnader mellan könen. I två av råden är pojkar i majoritet, i ett 
av råden är flickor i majoritet och i ett av råden är könsfördelningen jämn.  Just inflytande och 
delaktighet är en fråga som på flera håll, mer tydligt än jämställdhetsfrågan, lyfts fram i 
programmet för Borås Stads fritidsgårdsverksamhet. Utifrån ganska få och relativt 
övergripande frågor om just ”inflytande” är det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån min 
undersökning. Trots färre flickor på gårdarna verkar det ändå som om flickorna i dessa 
samanhang är relativt väl representerade. Detta faktum är intressant eftersom kvinnor 
traditionellt sett är i minoritet i beslutande organ. 

 

Ett förhållande som kan påverka fritidsledarnas syn på kön och jämställdhet är personalens 
villkor. Vid undersökningstillfället var 43 % av de anställda inom fritidgårdsverksamheten 
kvinnor och 57 % var män. Inom varje grupp var fördelningen mellan heltids och 
deltidsanställda i princip lika. Min första tolkning är att skillnaden på knappt 15 % mellan 
antalet anställda kvinnor respektive män inte är särskilt stor i sammanhanget eftersom 
underlaget inte är så stort, totalt 47 personer. Den erfarenhet jag har av personalrekryteringen 
inom fritidsgårdsverksamheten i Borås är också att organisationen medvetet strävar efter en 
jämn könsfördelning. Fast vid närmare eftertanke är kanske en skillnad på 15 % inte så liten. 
Utav de 47 personer som ingår i materialet innebär det 20 kvinnor och 27 män, fördelat på 
åtta arbetsplatser. Den erfarenhet jag har av rekryteringsarbetet i dag, avser två av de åtta 
fritidsgårdarna. Här kan noteras att vi har haft lika lätt att rekrytera kvinnor som män men att 



 58

kvinnorna faktiskt inte stannat kvar i samma utsträckning som männen. Anledningarna till det 
är naturligtvis flera, exempelvis att fritidsledartjänster fortfarande ofta är deltidstjänster vilket 
gör att rörligheten ökar och i detta samanhang har kvinnorna valt fortsatta studier, flytt från 
orten etc. Utan att ha några belägg för det kan dock en av anledningarna också vara att 
kvinnor ”tröttnar” på att arbeta i den miljö som finns på många fritidsgårdar och som i stor 
utsträckning attraherar utåtagerande pojkar. Kanske är det så att normen inom 
fritidgårdsverksamheten så tydligt är mannen/pojken att kvinnor därför på ett medvetet eller 
omedvetet plan väljer att sluta sina anställningar.   
 
Frågan om personalen deltagit i utbildningar med jämställdhetsfokus är också något som 
faller tillbaks på organisationen. Det kan konstateras att utbildningsinsatsen i denna fråga inte 
varit särskild omfattande.  
 
Ett sätt att reflektera över det ojämlika nyttjandet av fritidsgårdens olika lokaler skulle kunna 
vara med hjälp av Björn Anderssons (2008) modell om fritidsgårdens olika rum. Genom att 
använda sig av Anderssons rumsliga perspektiv kan fritidsledarna synliggöra sitt arbete med 
att utveckla miljöer på gården som fungerar lärande. Rummen blir ett slags strukturerad 
ordning som kan hjälpa till att göra den öppna fritidsgårdsverksamheten till ett ”växthus” för 
unga människor att vistas i. Anderssons beskrivning av aktivitetscentrum kan exempelvis 
överföras till de idrottsaktiviteter som jag beskrivit förekommer på gårdarna bland annat i 
stora salar/idrottshallar. Andersson menar att det är viktigt att aktiviteterna kopplade till 
aktivitetscentrum inte får hamna i stereotypa mönster där exempelvis killarna är aktiva och 
tjejerna bara tittar på eller att man bara gör ”kill- respektive tjejgrejor”. Reflektionen runt 
dessa platser på gården torde då handla om ifall pojkar ska dominera där. På samma sätt kan 
reflektioner ske runt hängstället som kan överföras till fritidsgårdarnas cafédel, är det ett 
medvetet arbete som gör att verksamheten attraherar såväl flickor som pojkar. Andersson 
beskriver också fritidsgårdens spegelsal, platsen för kritisk självreflektion men också för 
inkännande och bekräftelse. Här menar Andersson att spegelsalen inte bara ska användas av 
besökarna utan att också personalen måste spegla sig för att fundera över sina värderingar och 
hur de arbetar med bemötande. I fritidsledarnas spegelsal kan alltså frågan om hur flickor 
respektive pojkar bemöts på fritidsgården komma upp. Här skulle fritidsledarna exempelvis 
kunna reflektera över om deras bemötande av flickor respektive pojkar skiljer sig åt avseende 
verksamheten i idrottshallarna och om det i så fall påverkar flickors respektive pojkars vilja 
att delta. För att fritidsgårdarna ska bli jämställda mötesplatser måste både flickor och pojkar 
kunna utöva sina fritidsintressen, ha kul och bli lyssnade på och personalen måste vara 
medvetna om hur deras arbetssätt påverkar verksamheten.  
 
Det finns många faktorer som påverkar resultatet av detta arbete inte minst fritidsgårdarnas 
olika förutsättningar. Detta gäller såväl gårdens lokalisering som lokalernas fysiska 
förutsättningar. Det gäller personalens aktivitet och intresse men också ledningens styrning 
och ledning. Sist men inte minst spelar det naturligtvis också stor roll vilka besökarna på 
gården är och hur deras intresse styr. På de mindre gårdarna med ganska få anställda påverkar 
detta ibland handlingsutrymmet för att prova olika aktiviteter, på samma sätt tillgänglighet i 
lokaler och utrustning kan begränsa. De gårdar som har en stor del besökare med 
invandrarbakgrund påpekar också att det inom vissa grupper inte är tillåtet för flickor att 
besöka fritidsgården samtidigt som det finns pojkar där vilket då speglar svaren i denna 
undersökning. Trots dessa olika förutsättningar handlar vägen mot ett mer jämställt samhälle, 
en mer jämställd fritidsgård, till stor del om viljan till att förändra strukturer och det egna 
agerandet den egna inställningen och det egna agerandet vilket alla kan vara med och påverka. 
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6.4 Slutsatser 
 
I ett samhälle med en könsmaktsordning där mannen är norm och där 
fritidsgårdsverksamheten har en tradition att bedriva verksamhet för pojkar som samhället vill 
kontrollera är det kanske inte så konstigt att fritidsgårdsverksamhen på många håll i Sverige 
har svårt att leva upp till att vara en jämställd mötesplats som i lika stor utsträckning 
attraherar såväl flickor som pojkar.  
 
Fritidsledarnas uttalanden tyder på att de uppfattar jämställdhet som att alla ska kunna delta 
aktivt i all verksamhet och att de förnekar strukturella skillnader. En sådan tolkning har de 
stöd för också i de kommunala dokumenten. En majoritet av fritidsledarna tycker att det vore 
bra med fler flickor på gårdarna och att en jämn könsfördelning bland besökarna är positivt 
för alla besökares utveckling, trots det verkar man inte fundera så mycket över varför 
flickorna är i minoritet på gårdarna. Det innebär att även om de flesta alltså tycker att det 
skulle vara bra med fler flickor på fritidsgårdarna så ser jag inget tydligt aktivt arbete för att 
öka andelen flickor i den traditionella fritidsgårdsverksamheten. 
 
Eftersom min undersökning visar att majoriteten av fritidsledare säger att ”personalens 
arbetsuppgifter följer de traditionella könsrollsmönstren” kan jag ställa mig frågande till om 
en mognad till förändring av detta kommer automatiskt. Materialet visar också att 
verksamheten till stor del ser ut som den gjort tidigare och alltså bedrivs som en verksamhet 
där pojkar är en majoritet. På detta sätt fortsätter alltså fritidsgårdarna att göra genus på 
samma sätt som tidigare och verksamheten kommer alltså inte bli mer jämställd. Hirdman 
(2004) menar att vi genom att se just hur vi gör genus måste värja oss från det som vi håller 
fast vid utan att vi vill. Fritidsledarna måste alltså våga bryta dessa traditioner och normer för 
att få till en förändring. En reflektion jag har utifrån frågan om fritidsledarnas syn på kön och 
jämställdhet är att det inte går att utläsa någon tydlig ”kårsyn”. Att personalens uppfattning 
om jämställdhetsarbetet är splittrad gör naturligtvis inte en förändring lättare. Ett medvetet 
fortbildningsarbete för att skapa en kårsyn alltså en gemensam inställning till jämställdhet 
som ett av de perspektiv som ska genomsyra arbetet på gårdarna krävs nog för att 
jämställdhetsarbetet ska få full kraft. Om jämställdhetsarbetet på fritidsgårdarna får fart leder 
det förhoppningsvis till att både flickor och pojkar kan delta i utvecklande fritidsaktiviteter 
och att såväl flickor som pojkar ser att det bemötande och den bekräftelse som de får på 
fritidsgården utgår från dem som individer, inte utifrån vilket kön de har.  
 
Ett sätt för fritidsgårdarna att bli en jämställd mötesplats är enligt min mening att anlägga ett 
främjande förhållningssätt på verksamheten. Detta börjar genom att se besökarna som en 
heterogen grupp där alla har resurser och möjlighet att utvecklas. Här måste fritidsledarna 
också vara medvetna om och agera mot den maktstruktur som finns mellan könen där pojkar 
är norm och flickor underordnade och som har så stark tradition inom 
fritidsgårdsverksamheten. Personalen bör se på fritiden/fritidsgården som en viktig del i de 
ungas utveckling. Fritidsledarna måste vara lyhörda för ungdomarnas intressen och behov 
men också medvetandegöra ungdomar om hur strukturerna ser ut så att de ser möjligheter i att 
dessa förändras. Att det inte finns någon tvingande lagstiftning utan kommunala aktiviteter för 
ungdomar på deras fritid kan ses som ett frivilligt åtagande för kommunerna har också lett till 
att det under många år saknats tydliga målbeskrivningar för just fritidsgårdsverksamheten. 
Därför anser jag att det är positivt med tydligare målbeskrivningar för verksamheten, där 
fritidsgården ses som en viktig del av hela kommunens uppdrag. Med ordentlig uppföljning 
och utvärdering av verksamheten och en process där alla nivåer i organisationen involveras 
kan fritidsgårdarna bli mötesplatser som tillgodoser såväl flickors som pojkars önskemål. I 
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konkret handling innebär arbetet, på de gårdar där tjejerna är få, också att fritidsledarna måste 
söka upp tjejerna för att bygga upp ett förtroende (Petersson, 1991 i Börjesson, 1998) så att de 
börjar besöka gården. När flickorna sedan kommer till gården är bemötandet och stämningen 
på gården oerhört viktig. Petersson påpekar att fritidsledarna måste lära sig flickornas namn 
lika bra som pojkarnas och ge dem tid att bli trygga på gården. Aktivitetsmässigt kan de vara 
så att flickor och pojkar i vissa fall har olika intressen och då är det viktigt att tillgodose dessa. 
Att besökarna känner sig välkomna och sedda tror jag är viktigt för såväl flickor som pojkar. 
Har flickorna en underordnad roll på gården, och så är det ju i de flesta fall, är det extra viktigt 
att bekräfta och stärka flickorna för att de ska känna att gården också är en plats för dem. Jag 
tror också att det är positivt för alla att ibland prova nya aktiviteter för att kanske hitta nya 
intresseområden, därför måste fritidsledarna se till att de olika aktiviteterna är tillgängliga för 
alla. 
 
Trots min beskrivning av fritidsgårdarna som en pojkdominerad plats pågår det i Borås och på 
många andra platser i Sverige särskild verksamhet för flickor på fritidsgårdarna. Denna 
riktade tjejverksamhet på gårdarna kan vara ett uttryck för att verksamheten har som metoden 
att med hjälp av enkönade grupper (Hanström & Eklund, 2003) vilja ge flickor möjlighet att 
skapa utrymme för sin egen fritidsverksamhet. I detta arbete är det viktigt att fundera över 
syftet så att verksamheten inte blir ett andningshål som upprätthåller maktordningen mellan 
könen. Tjejverksamhet på fritidsgårdar kan också vara uttryck för en kompensatorisk metodik 
i den betydelsen att man försöker kompensera bristen på jämställd verksamhet genom att låta 
tjejerna göra/utveckla sådant de tidigare inte haft möjlighet att delta i. Det finns enligt 
Hansström och Eklund en risk för att den kompensatoriska metodiken kan konservera 
könsroller eftersom den inte problematiserar relationen mellan makt och kön. Det är alltså 
viktigt att tjejverksamheten på fritidsgårdarna inte blir något som görs för att slippa analysera 
och vid behov förändra befintlig verksamhet i en jämställd riktning. 
 
Min studie har rört en avgränsad kommun och de fritidsgårdar som finns inom denna. Det går 
naturligtvis inte att hävda att det ser lika dant ut i landet för övrigt. Om jag ser till det som 
andra har skrivit om fritidsgårdsverksamheten menar jag att svårigheten att verka för 
jämställdhet finns även inom andra kommuner både p.g.a. vag målsättning och omedvetenhet 
hos fritidsledarna. Att vara fritidsledare är ett underbart och kreativt arbete där fritidsledare 
tillsammans med ungdomar på deras fritid kan ha en betydelsefull roll i deras utveckling. För 
att fritidsgården också ska bli en arena som bidrar till ett jämställt samhälle krävs mer än bara 
fritidsledarnas goda vilja. Det innebär också strukturella förändringar i det kommunala arbetet 
med fritidsgårdsverksamhet. Den kommunala organisationen måste ha tydliga mål och 
styrdokument avseende jämställdhet i verksamheten. Personalen måste få lämplig utbildning 
och kontinuerligt ges möjlighet till att reflektera över och utvärdera det löpande arbetet. 
 
Att studera kommunala dokument i syfte att få svar på vilken syn dessa speglar i en specifik 
fråga, i detta fall synen på kön och jämställdhet, är ett tillvägagångssätt som jag tycker 
fungerat bra för att få svar på min första frågeställning. Genomgången ger en bild av 
kommunens officiella syn på jämställdhet inom fritidsgårdsverksamheten. Ett sådant 
arbetssätt kan ligga till grund för utformningen av de handlingsplaner som ska göras i varje 
kommundel. Den enskilda besökaren och medborgaren i kommunen har också rätt att förvänta 
sig att vi till viss del ska veta kommunens inställning i viktiga frågor.  

 
För att få svar på vilken syn på kön och jämställdhet som fritidsledarna har och hur kön och 
jämställdhet behandlas i verksamheten har jag använt mig av enkäter och intervjuer. Jag är 
medveten om de svårigheter som kan finnas när jag undersöker en verksamhet som jag själv 
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är en del av och där jag känner flera av respondenterna. Trots det är min bedömning att 
resultatet ger en rättvis bild av såväl de åsikter som personalen på gårdarna utrycker som den 
verksamhet som bedrivs inom fritidsgårdsverksamheten i Borås.  
 
Jag tycker att mitt arbete visar att fritidsgårdsverksamheten har en del att lära sig gällande att 
arbeta efter och följa upp hur verksamheten bedrivs utifrån politiska riktlinjer. Om uppdraget 
exempelvis är att bedriva verksamhet för alla ungdomar, både flickor och pojkar, hur arbetas 
det medvetet för att lyckas med det? Hur tas de goda exemplen med hög representation av 
flickor i gårdsråd tillvara. Jag tror också att fritidsledarna i högre utsträckning måste se den 
möjlighet men också det ansvar som ligger i rollen som fritidsledare, en vuxen professionell 
person, med en viktig del i unga människors fritid och personliga utveckling.  
 
Jag anser också att vi alla, såväl kvinnor som män, som en del av det samhälle vi lever och 
verkar i behöver fundera över det ansvar vi har för att förändring ska ske. Även om det är så 
som Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att ingen egentligen är tvingad att agera i 
enlighet med strukturerna men att det kan kosta på att gå emot dem. 
 
 

6.5 Fortsatt forskning 
 
Det som är mest fascinerande med att studera något utifrån ett antal frågeställningar är att det 
nästan alltid uppstår fler nya frågor än de som jag möjligtvis fick svar på. Gällande området 
fritidsgårdar och jämställdhetsarbete skulle jag till exempel kunna fortsätta att undersöka hur 
verksamheten påverkas när ”tjejverksamheterna” har pågått under en något längre tid. Det 
skulle också vara intressant att studera metodutveckling och verksamhetsutveckling på 
fritidsgårdarna med inriktning mot jämställdhet. En annan inriktning är att undersöka 
besökarnas syn på jämställdhet i allmänhet och på fritidsgården/fritidsgårdarna i synnerhet. 
Det skulle också vara intressant att undersöka vad de ungdomar kanske i första hand flickor 
som inte besöker fritidsgården anser om hur miljön på fritidsgården är. Att göra en 
fördjupning i hur man verkar i ett programs anda, tolkar och i konkret handling styr 
verksamheten mot ett visst håll skulle också var en mycket intressant sak att beforska. 
Speciellt intressant skulle detta vara i Borås där många efterfrågat en tydligare styrning av 
fritidsgårdsverksamheten och eftersom kommunen efter långt arbetet faktiskt antagit ett 
gemensamt program för fritidsgårdsverksamheten. 
 
 
 

7. Avslutning 
 
 
För mig som under många år arbetat med fritidsgårdsfrågor i Borås har arbetet med denna 
uppsats varit en oerhört spännande resa. Att få möjlighet att fördjupa och analysera en 
frågeställning som känns så viktig för mig som jämställdhet inom fritidsgårdsverksamheten 
gör har framför allt påverkat mig själv att se på hur jag och den organisation som jag verkar i 
hanterar frågor i det dagliga arbetet. Samtidigt som jag känner en stor beundran och stolthet 
för det arbete som bedrivs på många av fritidsgårdarna kan jag också känna en frustration 
över hur vi hanterar eller inte hanterar vissa frågor, exempelvis flickors rätt till 
fritidsgårdsverksamhet på samma villkor som pojkar. Jag hoppas att min uppsats kan stämma 
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till eftertanke inte bara hos mig själv utan att Borås Stads fritidsgårdar fortsätter att diskutera 
och utveckla fritidsgårdarna mot jämställda mötesplatser för såväl flickor som pojkar. 
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Bilaga 2. Kartläggning av fritidsgårdar 
 
 
Fritidsgård ___________________________________________ 
 
 
En vanlig vecka ser fördelningen av besökarna ut: 
 
Flickor______ %   Pojkar______ % 
 
>åk 6____% åk 7-9____% gym___%  >åk 6____% åk7-9____% gym___% 
 
Öppettider: 
 
Mån__________ Tis___________ Ons_________ To__________ 
 
Fre___________ Lö__________ Sön__________ 
 
 
Riktad verksamhet för olika grupper: 
 
Ålder: _________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Flickor: ________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Pojkar: _________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Kulturell/etnisk: __________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns gårdsråd eller liknande på Gården? ______________________________________ 
 
Vilka ingår i rådet (flickor, pojkar, ålder)? ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
På vilket sätt har dom blivit rekryterade?________________________________________
  
 
 
Beskriv vilka olika rum/aktiviteter som finns på gården:        Flickor, pojkars deltagande: 
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______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________  
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
______________________________________________     ____________________ 
Personalen på vår gård består av: 
 
Kvinnor ______ %  Män ______ % 
 
Heltid ___% Deltid ___%  Heltid ___% Deltid ___% 
 
Finns det någon jämställdhetsplan på gården? ______________________________________ 
 
Har ni haft någon utbildning i jämställdhet? ________________________________________  
 
Hur stor del av ärendena/frågorna på personalmöten/APT kan hänföras till verksamhet som 
gäller: 
 
Flickor____________% Pojkar___________% 
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Bilaga 3. Enkät för fritidsledare på fritidsgårdar i Borås 
Stad. 
 
 
Gård ______________ 
 
Kvinna___________  Man_________________ 
 
 
 

1. Det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
2. Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna gynnar bara tjejerna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
3. En fritidsgård behöver ha olika aktiviteter för tjejer och killar. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Det är upp till tjejerna själva att ta plats i den verksamhet som bedrivs på 

fritidsgårdarna. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna gynnar bara killarna. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 
6. En viktig del i jämställdhetsarbetet på fritidsgårdarna är en jämn könsfördelning av 

besökarna. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
7. En större andel tjejer på gården kommer att hämma killarnas möjlighet att utvecklas. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
8. Det är viktigt att både tjejer och killar ges möjlighet att delta i alla aktiviteter som 

finns på gården. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
9. Jag arbetar aktivt för att tjejer och killar ska ges möjlighet att delta i alla aktiviteter på 

gården. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
10. En fritidsgård behöver ha särskilda aktiviteter för tjejer. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
11. Fritidsgårdsverksamhet är uppbyggd för att i första hand passa killar. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
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Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
12. Vår fritidsgårdsverksamhet präglas av en struktur där killar som grupp är 

överordnad/viktigare än tjejer som grupp. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
13. Personalens arbetsuppgifter på vår gård följer de traditionella könsrollsmönstren. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 

 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
14. Personalgruppen på fritidsgården kan påverka ungdomars syn på jämställdhet. 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 

 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
15. Ett aktivt jämställdhetsarbete på fritidgårdarna gynnar bara killarna. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
16. Jag arbetar aktivt för jämställdhet på vår gård. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
17. Jag upplever att alla i vår personalgrupp arbetar för jämställdhet på vår gård. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 



 72

      ________________________________________________________________________ 
 
 

18. Det är inte vår uppgift som fritidsledare att arbeta med jämställdhet. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

19. Som enskild fritidsledare kan jag påverka ungdomars syn på jämställdhet. 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

 
20. Personalen ska inte påverka ungdomars syn på jämställdhet. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
21. En jämn könsfördelning av besökarna på fritidsgården är positivt för deras utveckling. 

 
Instämmer helt Instämmer delvis Delvis oenig   Helt oenig 
 
Motivera:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Intervjufrågor om särskild tjejverksamhet på 
fritidsgårdar i Borås Stad 
 
Tider bara för tjejer: _________________________________________________________ 

 
 
 

1. Varför startade ni särskild tjejverksamhet/bara öppet för tjejer?  
 
 
 

2. Varför har ni särskild tjejverksamhet/bara öppet för tjejer i dag (skillnad från då-idag)? 
 
 
 

3. Vad är målsättningen med er verksamhet? 
 
 
 

4. Hur fungerar verksamheten utifrån er målsättning? 
 
 
 
 

5. Hur ser ni på att ha särskild verksamhet bara för tjejer?  
 
 
 
 
6. Vad tänker ni om jämställdhet? Är det viktigt? 

 
 
 
 

7. Har verksamheten påverkat den vanliga fritidsgårdsverksamheten? 
 
 
 
 

- Aktiviteter 
 
 
 

- Bemötande (besökare och personal) 
 
 
 

- Lokaler 


