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Abstrakt 
 
I denna uppsats har jag försökt belysa vad som legat till grund för att fatta ett beslut om att 
starta en riktad fritidsgårdsverksamhet bara för tjejer år 2006 i Borås. Jag har också velat 
studera vad som attraherar flickorna med verksamheten och om traditionell 
fritidsgårdsverksamhet i närområdet påverkats. För att få svar på dessa frågor har jag 
intervjuat politiker, tjänstemän och fritidsledare. Flickor som besöker Tjejgården och Göta 
fritidsgård har fått svara på en enkät och jag har som komplement också studerat en tidigare 
fritidsgårdsenkät som Borås Stad genomförde hösten 2006. I mitt resultat kommer jag fram 
till att Borås Stad både behövde tillgodose ett behov av verksamhet för tjejer och att man på 
detta sätt också ville förebygga eventuella framtida svårigheter hos målgruppen. Flickorna 
söker sig till verksamheten för att få en arena där man har kul och kan vara sig själv utan att 
behöva konkurrera med killarna. Påverkan på övrig traditionell fritidsgårdsverksamhet har i 
och med starten av Tjejgården börjat men för att få större genomslag måste Borås Stad 
klargöra om man har som målsättning att få en jämnare könsfördelning av besökarna på 
fritidsgårdarna.  
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1. Inledning 
 
Bakgrunden till mitt val av uppsatsämne är att jag under 25 år arbetat i Borås Stad med 
fritidsgårdsverksamhet på olika sätt. Under dessa år har jag sett hur majoriteten av besökarna 
alltid har bestått av pojkar. Detta bekräftas även av den forskning gällande fritidsgårdar som 
Blomdahl och Claeson (1989) gjorde på 80-talet i ett antal svenska kommuner. I den 
diskussion som under mina år i verksamheten förts i Borås runt fritidsgårdarnas 
berättigande/mål och inriktning, har det om inte uttalat så underförstått oftast handlat om 
pojkar. Det har därför varit särskilt roligt och mycket inspirerande att hösten 2006, på Göta 
kommundel i Borås, få vara med om att starta fritidsgårdsverksamhet bara för flickor. 
 
Borås Stad är befolkningsmässigt landets 13:e största kommun med ett invånarantal på 
100 221 personer (2006-12-31). Borås tillhör Västra Götalands län. 1992 genomfördes en 
kommundelsreform i Borås vilket innebar en uppdelning efter geografiskt avgränsade 
områden till tio kommundelar. Varje kommundel styrs politiskt av en egen 
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. Göta 
kommundel har ca 10 000 invånare. I Borås finns för närvarande tolv fritidsgårdar som drivs 
helt i kommunal regi. I detta samanhang räknas Tjejgården på Göta och Göta fritidsgård som 
en enhet/gård eftersom de bedriver verksamheten i samma lokal. Till den kommunala servicen 
hör också tre föreningsdrivna gårdar och två fritidsgårdar i kyrkans regi som bedriver 
fritidsgårdsverksamhet på olika kommundelars uppdrag. 
 
Antalet kommunala fritidsgårdar varierar kraftigt från kommun till kommun. Skillnaderna i 
antalet kan bero på såväl ekonomsiska möjligheter som synen på verksamheten. Om man 
tittar på utvecklingen av fritidsgårdsverksamheten i hela landet är Borås Stad inte ensam om 
att vid knappare ekonomiska resurser minska verksamheten. Även om kostnaden för 
fritidsgårdsverksamheten är en mycket liten del av en kommuns totala budget blir ofta 
fritidsgårdarna en slags regulator i den kommunala ekonomin. Ofta är det så att i svåra tider 
minskas verksamheten och i goda tider ökar den. Trots detta är det ofta 
fritidsgårdsverksamheten som man sätter sin tilltro till när ingen annan ”klarar av de stökiga 
ungdomarna”. Kanske är det den ibland kortsiktiga synen på verksamheten som gjort att mål 
och inriktning inte alltid varit tydlig. Om man ser på fritidsgårdsverksamhet i ett längre 
perspektiv blir just mål och inriktning med verksamheten så mycket mer intressant. Utifrån 
ovanstående resonemang funderar jag på om det går att beskriva vad det är som ligger till 
grund för ett beslut om att starta icke lagbunden verksamhet med en viss inriktning inom den 
kommunala sektorn. Det vill säga den fritidsverksamheten för ungdomar som många 
kommuner bedriver i sina fritidsgårdar. 
 
Om vi historiskt studerar vad som varit grunden till Ungdomsgårdarnas/Fritidsgårdarnas 
tillkomst och framväxt i Sverige (Ohlson 1982) så har två skäl varit dominerande. Dels har 
samhället velat få kontroll på ungdomar, främst få bort stökiga och kriminella pojkar från 
gator och torg. Det har också funnits ett folkbildande perspektiv att utbilda/lära ungdomar 
olika saker. Vad det gäller tjejverksamhet så menar Börjesson (1998) att riktad tjej eller 
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kvinnoverksamhet på 1990-talet ofta tenderat att fokusera på flickors/kvinnors behov i stället 
för på deras rättigheter. Om man kopplar Ohlsons och Börjessons synpunkter till dagens 
diskussion gällande fritidsgårdarnas grund för sin verksamhet kan man sammanfatta det i två 
ord, förebygga eller främja. Ska verksamhetens grund vila på att förebygga/förhindra en 
fortsatt negativ utveckling hos ungdomar i riskzoner eller ska verksamheten vila på en grund 
som syftar till att främja den positiva utvecklingen hos alla ungdomar som besöker 
fritidsgården? Ett antal rapporter har de senaste åren visat att flickors alkoholkonsumtion har 
ökat samt att det blivit vanligare att flickor förekommer i kriminella samanhang 
(Välfärdsbokslut Borås Stad 2005, Polisens statistik över ungdomsbrottslighet i Borås 2005). 
En intressant fråga är huruvida detta har påverkat synen på fritidsgårdsverksamhet och 
benägenheten att starta riktad verksamhet för flickor. 
 
I Sverige har begreppet jämställdhet fortlöpande diskuterats under 1900-talet och framåt. 
Hirdman (2003) menar att vårt samhälle bygger på en könsmaktsordning där mannen som 
grupp är norm medan kvinnan som grupp är underordnad och att denna könsmaktsordning är 
en social och kulturell konstruktion. Jämställdhet i allmänhet och inom 
fritidsgårdsverksamheten i synnerhet är ett ämne som jag tycker är både intressant och viktigt. 
Även maktperspektivet generellt i fritidsgårdssamanhang är intressant. Det har genom åren 
diskuterats flitigt vad fritidsgårdarna har som uppgift. En av de uppgifter som ansetts viktig 
för en fritidsgård är enligt Fritidsforum, fritids- och hemgårdarnas riksförbund, att bryta 
kollektiv underordning (Laxvik 2004). Även Ungdomsstyrelsen, den statliga myndighet vars 
ansvarsområde är ungdomspolitiken och som bland annat har som uppgift att stödja 
utvecklingen av kommunal ungdomspolitik, har lyft just jämställdhetsarbetet och 2003 kom 
dom med råd om metoder och strategier för jämställdhetsarbetet gällande ungas fritid.   I min 
uppsats är jag intresserad av att studera om dessa diskussioner har förändrat 
fritidsgårdsverksamheten. 
 
Uppsatsen ska alltså handla om varför en riktad tjejverksamhet startas i kommunal regi år 
2006. Vad är kommunens mål och syfte? Jag vill också veta varför flickor väljer att komma 
till en sådan verksamhet. Intressant är också att undersöka om en sådan verksamhet på något 
sätt påverkar den traditionella fritidsgårdsverksamheten i närområdet.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka belysa och besvara ett antal frågor som rör Tjejgården 
på Göta i Borås Stad. Frågeställningarna berör tre kategorier: 
 

- Flickor, verksamhetens målgrupp 
- Beslutsfattare, politiker och tjänstemän med en övergripande funktion 
- Verkställare/Utförare, fritidsledare på Tjejgården och Göta fritidsgård 

 
Syftet med uppsatsen gällande verksamhetens målgrupp är att försöka urskilja vad de flickor 
som besöker Tjejgårdens verksamhet söker och varför de eventuellt inte känner sig hemma på 
en traditionell fritidsgård. När det gäller beslutsfattarna ska jag försöka att beskriva vilka 
ställningstaganden som ligger till grund för beslutet att starta fritidsgårdsverksamhet bara för 
flickor. Jag är också intresserad av om Tjejgården påverkar politikers och tjänstemäns syn på 
fritidsgårdsverksamhet i allmänhet. Sist men inte minst är det av intresse om starten av 
Tjejfritidsgården på något sätt påverkar de andra fritidsledarna och den verksamhet som de 
bedriver i närområdet. 
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3. Metod 
 
Som metod för uppsatsen har jag valt ett deskriptivt förhållningssätt. Med hjälp av resultatet 
från intervjuer med politiker, tjänstemän med övergripande funktioner och fritidsledare vill 
jag beskriva dels vad som legat till grund för att fatta ett visst beslut och hur detta påverkat 
synen på fritidsgårdsverksamheten hos de som varit inbegripna i såväl beslut som i själva 
arbetet. En deskriptiv undersökning är enligt Patel och Davidson (2003) 
 

De beskrivningar man åstadkommer kan röra förhållanden som har ägt rum, dvs. 
beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu, dvs. 
beskrivningar av nutid. Vid deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att 
undersöka några aspekter av de fenomen man är intresserad av (s. 13). 

 
De intervjufrågor som jag har ställt (bilaga 1,2,3) berör både dåtid gällande grunden för 
beslutet att starta en Tjejgård på Göta och nutid gällande om eller hur beslutet påverkat 
nuvarande attityd och arbetssätt vid fritidsgårdarna. Jag har också varit intresserad av hur 
denna påverkan har skett. Tre olika intervjumallar har använts. Uppdelningen har skett med 
en mall för fritidsledarna på Tjejgården (bilaga 1), en mall för fritidsledarna på Göta 
fritidsgård (bilaga 2) och en mall för politiker och tjänstemän (bilaga 3). Att samma 
intervjumall använts till politiker och tjänstemän beror på att jag velat jämföra svaren mellan 
dessa två grupper. Detta för att se om beslutsfattare och uttolkare av besluten har samma syn 
på vissa frågeställningar. 
 
Intervjuerna har varit så kallade ”besöksintervjuer” (Dahmström 1991 & 2005) det vill säga 
de har till största del genomförts på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna med de två 
politikerna i Göta kommundelsnämnd har skett på Göta kommundelskontor. Intervjuerna har 
skett med ”öppna frågor” (Dahmström 1991 & 2005) vilket innebär att respondenterna inte 
har färdiga svarsalternativ att välja bland utan kan svara med egna ord. De vuxna personerna 
som deltagit i min studie ingår alla i min yrkessvär. Alla respondenter som intervjuats har i 
olika omfattning varit kända för mig. Kommundelschefen är min närmaste chef, 
verksamhetssamordningschefen i Borås Stad träffar jag regelbundet vid olika möten. 
Politikerna i kommundelsnämnden träffar jag bland annat vid nämndens möten, där jag är 
föredragande i frågor gällande kultur och fritid i kommundelen. Fritidsledarna är jag 
övergripande chef för, dock ej deras närmaste chef. Kommunalråden har jag träffat vid några 
tidigare tillfällen. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med denna närhet. Det positiva 
är den förförståelse jag har för frågorna och att de personer jag intervjuat kan känna en 
trygghet i att veta vem jag är och att vi har en gemensam historia gällande frågeställningarna. 
Dessa delar kan i värsta fall också vara negativa då min förförståelse för frågorna kan påverka 
hur jag bedömer svaren.  Närheten till personerna kan också göra att jag tolkar personerna på 
ett sätt som stämmer med mitt sätt att uppfatta personen. Det kan också finnas en viss risk att 
fritidsledarna svarar så som de tror att chefen vill att de ska svara. Karen Davies(1999) docent 
i sociologi refererar till närhet så här: 
 

Avslutningsvis kan vi konstatera att närhet alltså är en förutsättning för ett lyckat 
fältarbete men att den även skapar problem, vilket inkluderar etiska ställningstaganden. 
Den påverkar givetvis även den analys man gör. Bland annat kan det kännas svårt att rikta 
svidande kritik – om det nu är befogat – mot de människor som tagit väl emot en och som 
verkligen släppt in en i sina liv (s. 143). 
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Avgränsningar gällande respondenterna har gjorts utifrån närhet och delaktighet i beslutet. De 
politiker som intervjuats på kommundelsnivå är ordförande och vice ordförande i Göta 
kommundelsnämnd. De två politiker som intervjuats på central nivå, från kommunstyrelsen i 
Borås Stad, är ett kommunalråd som representerar majoriteten och ett kommunalråd som 
representerar minoriteten. Alla fyra politiker är de som varit mest involverade i ärendet inom 
Göta kommundelsnämnd respektive kommunstyrelsen i Borås Stad. De tjänstemän/kvinnor 
med en övergripande funktion som jag har intervjuat är kommundelschefen på Göta som är 
ytterst ansvarig för hela kommundelens verksamhet och Borås Stads 
verksamhetssamordningschef. Hon ansvarar för samordningen gällande skola, barnomsorg, 
fritid och kultur och är tillika den person som bereder övergripande verksamhetsfrågor till 
kommunstyrelsen. Samtliga fritidsledare på Tjejgården och Göta fritidsgård, sammanlagt fem 
personer, har intervjuats. Avgränsning gällande intervjufrågorna till politiker och tjänstemän 
har skett utifrån att jag velat ha utförligare svar på några få frågor gällande mål och syfte med 
beslutet. Min bedömning var att alla respondenterna har relativt fulltecknade almanackor. 
Förhoppningen var att ett fåtal frågor (bilaga 3) därmed skulle underlätta att boka tid för 
intervjuerna. Jag bedömer det också så att en intervju med begränsat omfång uppfattas mindre 
kravfull och kan därför ske under mer avslappnade former.  
 
Även den mindre enkätundersökning som genomförts med ett antal flickor på Tjejgården och 
Göta fritidsgård kan ses som en deskriptiv undersökning som syftar till att beskriva vad som 
påverkar flickor att besöka alternativt inte besöka Tjejgården eller Göta fritidsgård. Enkäten 
som varit frivillig har varit tillgänglig under vecka 15, 2007. Svarsfrekvensen på totalt tolv 
personer bedöms utgöra ca 49 procent av de flickor som besökte gårdarna denna vecka. 
  
Som komplement till mina egna undersökningar har jag också använt den kvalitetsmätning 
som genomfördes hösten 2006 på fritidgårdarna i Borås Stad (Kvalitetsmätning, Borås Stad 
2006). Jag har analyserat materialet i kvalitetsmätningen genom att jämföra hur tre olika 
grupper bedömer några olika frågeställningar. De tre grupperna är: 
 

- Pojkar totalt, avser pojkar totalt i Borås Stad som deltog i kvalitetsmätningen 
- Flickor totalt, avser flickor totalt i Borås Stad som deltog i kvalitetsmätningen  
- Flickor på Tjejgården, avser de flickor på Tjejgården som deltog i kvalitetsmätningen 
  

Frågorna rörde bland annat bemötande och delaktighet. Materialet i kvalitetsmätningen kan 
ses som en kvantitativt inriktad forskning utifrån Patel och Davidsson (2003) som menar att 
det avgörs bland annat av hur vi formulerar undersökningsproblemet, av vilka frågor vi ställer 
och om vi vill ha svar på frågor som rör var, hur och vilka är skillnaderna. För att kunna 
relatera svaren i de olika studierna har jag också tagit del av de dokument som låg till grund 
för beslutet att starta Tjejgården på Göta (2005/KS0929 627 § 120, Göta kdn 2007- 02-13 § 
23, Budget 2007:2) och den utvärdering av verksamheten på Tjejgården som gjorts av 
fritidsledarna själva (Tjejgården, 2006). 
 

4. Teori 
 
Ett genusperspektiv har varit den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats. Jag har bland 
annat använt mig av Hirdmans (2001) genusteori. Hon har utvecklat en teori som förenklat 
bygger på att vi i vårt samhälle har en könsmaktsordning där mannen som grupp är norm och 
kvinnan som grupp är underordnad. Denna könsmaktsordning är en social och kulturell 
konstruktion.  
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För att förstå hur genus görs renodlar Hirdman (2001) stereotyperna och delar in ”Hon” och 
”Han” i tre olika formler:  

 
- ”A- icke A = grundformeln” vilken går ut på att man = A och kvinna = icke A (s. 27). 

 
- ”A-a = jämförelsens formel” vilken innebär att mannen = A och kvinnan (den lilla 

mannen) = a, a är en ofullgången man, det fattas något (s. 29). 
  

- ”A-B = den normativa formeln” innebär att man och kvinna är två olika människosorter 
som 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 (s. 35). 

 
I min empiri är jag med utgångspunkt från Hirdman (2001) intresserad av att studera om det 
går att dra några slutsatser om vilken formel som varit rådande när beslutet fattades. Om det 
går att dra sådana slutsatser är det också en pusselbit i mitt arbete avseende att undersöka hur 
beslutsfattarna i Borås ser på verksamhet för flickor och varför den startades.  
 
Vidare har jag använt mig av de erfarenheter som Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 
presenterar om att göra kön. I följande citat visar Elvin-Nowak & Thomsson (2003) en 
förklaring till hur könsmaktsordning kan fortgå:  
 

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 (s. 38). 
 

I min empiri har jag för avsikt att studera politikers, tjänstemäns och besökares syn på varför 
det behövs en tjejgård på Göta kopplat till Elvin-Nowak & Thomsson (2003). Med hjälp av 
min studie och Tebelius (1991) intervjuer av flickor som besökte fritidsgårdar på 90-talet kan 
jag göra en jämförelse gällande flickors syn på gårdsverksamheten nu och då.  
 
Även den statliga myndighet vars ansvarsområde är ungdomspolitiken, Ungdomsstyrelsen 
(2003) menar att om man ska agera för ökad jämställdhet i olika ungdomsverksamheter måste 
förhållandet mellan makt och kön analyseras och diskuteras. ”Det gäller att ständigt 
ifrågasätta på vems villkor beslut om prioriteringar och aktiviteter tas och vilka konsekvenser 
det får för killar och tjejer (s. 8)”.I min empiri är jag intresserad av om dessa synpunkter och 
denna analys också genomsyrar beslutsfattarna i Borås Stad. 
 
För att få en utomnordisk jämförelse i hur kvinnor och män, flickor och pojkar styrs utifrån 
förväntningar och begränsningar har jag tagit del av den forskning som Davies (2003) gjort. 
Hon är verksam inom samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturellt inspirerad 
forskning och har intresserat sig för hur flickor och pojkar gör kön. Hon har redovisat resultat 
från olika studier som gjorts på barn i sydöstra Australien under 1980-talet. I sina studier visar 
Davies bland annat att barn underkastar sig tudelningen manligt och kvinnligt. Det är viktigt 
för de förskolebarn hon studerat att uppfatta sitt och andras sociala konstruktion av kön på rätt 
sätt. Så här säger Davies om maskulinitet: 
 

…maskulinitet har en dominerande, kraftfull form som vissa pojkar förvärvar åtminstone 
en del av tiden. Detta förvärvande, som vilken annan korrekt underkastelse som helst, 
måste ständigt och framgångsrikt visas upp om man ska kunna upprätthålla en kraftfull 
identitet. Det är möjligt för flickor att gå in för den här formen av makt, men det 
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kompliceras av tudelningen manligt-kvinnligt och användandet av ”flicka” som annan i 
förhållande till den som förvärvar en kraftfull status (s. 208). 
 

Eftersom Davies menar att det är en kamp för barnet/individen att införliva kön och att detta 
förvärvande av kön pågår hela livet är dessa synpunkter också relevanta gällande ungdomar 
och i detta fall ungdomar på fritidsgårdar. 
 
För att få ett referensmaterial till min empiri använder jag mig också av den forskning som 
Blomdahl och Claeson (1989) gjort gällande fritidsgårdar och den forskning som Börjesson 
(1998) gjort om flickor och arbete med tjejprojekt. 
 
 

5. Resultat 
 
I detta kapitel presenterar jag mitt resultat. Studien för uppsatsen bygger på intervjuer och 
enkäter. Intervjusvaren redovisas gruppvis utifrån respondenternas roll i samanhanget. Det 
innebär att svaren från intervjuerna med fritidsledarna på Tjejgården redovisas som en grupp i 
underkapitel 5.1. Övriga fritidsledare på Göta fritidsgård bildar en grupp och redovisas i 
underkapitel 5.2. Intervjuerna med politikerna i Göta kommundelsnämnd redovisas i 
underkapitel 5.3. Svaren från intervjuerna med politikerna i Borås Stads kommunstyrelse 
presenteras i underkapitel 5.4 och i underkapitel 5.5 presenterar jag intervjuerna med 
tjänstemän i Borås Stad. Resultatdelen avslutas med att jag i underkapitel 5.6 redovisar de 
svar flickorna på Tjejgården och Göta fritidsgårds gav på mina enkätfrågor och att det i 
underkapitel 5.7 redovisas en liten del av den fritidsgårdsenkät som genomfördes i hela Borås 
Stad under hösten 2006. Eventuella skillnader mellan grupperna redovisas under rubriken 
resultatdiskussion. Närmast följer ett sammandrag runt beslutet att starta en Tjejgård på Göta 
kommundel i Borås och en kort faktabeskrivning av Tjejgården och Göta fritidsgård gällande 
lokalyta, öppettider och besöksantal.   
 
I 2006 års budget avsatte Borås Stad medel till insatser för att ”komma till rätta med 
ungdomssituationen” (2005/KS0929 627 § 120). Kommundelarna fick ansöka om hjälp med 
finansieringen till olika projekt. Från Göta kommundel gjordes två ansökningar en av dom var 
”Tjejgård på Göta”. I ansökan beskrev Göta kommundel att ungdomssatsningar ofta varit 
riktad till pojkar men att med anledning av att flickors droganvändning och kriminalitet 
tenderat att öka vore en satsning på flickor extra angeläget. Satsningen skulle innebära att en 
fritidsgård bara för flickor öppnades två dagar per vecka. Grunden för arbetet skulle vara den 
öppna verksamheten i syfte att bygga bärande relationer och starta olika aktiviteter utifrån 
besökarnas önskemål. Föreningar, organisationer och tjejer från andra fritidsgårdar skulle vara 
en naturlig del i det löpande arbetet. Målet med verksamheten skulle bland annat vara att 
stärka flickors självkänsla, att ge flickor större utrymme för fritidsaktiviteter på sina egna 
villkor och att stimulera till ett aktivare deltagande i traditionell fritidsgårdsverksamhet. 
Verksamheten skulle också ge Borås Stad möjlighet att se hur riktad verksamhet för flickor 
kunde fungera. Medel beviljades av kommunstyrelsen i Borås Stad (2005/KS0929 627 § 120) 
och hösten 2006 startade Tjejgården på Göta sin verksamhet. Verksamheten bedrevs till och 
med februari 2007 som ett projekt och fritidsledarna på gården gjorde efter hösten 2006 en 
skriftlig utvärdering och sammanfattning av verksamheten. I denna framkommer det bland 
annat att man även lyckats nå de flickor som ”inte hörs, inte syns och som förmodligen aldrig 
skulle sätta sin fot på en traditionell gård”. Man beskriver också att man ”skapat ett forum för 
tjejer där dom ostört kan stärka och utveckla sin egen kreativitet och självkänsla” och hur 
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några av flickorna från Tjejgården börjat besöka Göta fritidsgård övriga kvällar. Ett antal 
olika aktiviteter och arrangemang har genomförts såsom dans, prova på att spela instrument, 
kreativt skapande, läger, minifestival med mera. Tjejgården har sålt 30 gårdskort och haft ett 
snitt på 14 besökare per kväll. Göta kommundelsnämnd beslutade 2007- 02-13 (§ 23, Budget 
2007:2) att permanenta verksamheten på Tjejgården.  
 
Göta fritidsgård är en 355 m2 stor fritidsgård som funnits sedan år 2000. Verksamheten har i 
dagsläget öppet tre dagar per vecka. Öppettiderna är onsdagar och torsdagar 16.00-21.00 och 
fredagar 16.00-23.00. Besökssnittet under en kväll är ca 30 ungdomar i åldern 10-17 år. Av 
dessa besökare är en övervägande majoritet pojkar. I samma lokal bedriver Göta Tjejgård sin 
verksamhet två dagar per vecka, måndagar och tisdagar 16.00-21.00. Tjejgården öppnades 
hösten 2006 och besökssnittet ligger på 14 besökare per kväll i åldern 13-15 år. I samband 
med starten av tjejgården rekryterades två fritidsledare specifikt till denna verksamhet. Dessa 
arbetar förutom på Tjejgården också en kväll per vecka på Göta fritidsgård. En av 
fritidsledarna på Göta fritidgård arbetar också regelbundet på Tjejgården. 
 
 

5.1 Fritidsledare på Tjejgården  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med de två fritidsledare som har rekryterats speciellt för 
arbetet på Göta Tjejgård och som även arbetar en kväll per vecka på Göta fritidsgård, se 
bilaga 1. 
 
Bägge fritidsledarna, som är kvinnor, sökte sig till Göta Tjejgård för att det var ett nytt sätt att 
arbeta, det vill säga inte traditionell fritidsgårdsverksamhet och för att projektet riktade sig till 
tjejer.  En av fritidsledarna påpekade också att det så tydligt uttalats att man skulle ”arbeta 
med det positiva” hade haft en avgörande betydelse för hennes beslut. Bägge fritidsledarna är 
eniga om att det är skillnad på att arbeta på Tjejgården mot att arbeta på en traditionell 
fritidsgård/Göta fritidsgård. Den största skillnaden är att det är en mycket lugnare stämning på 
Tjejgården och inte så hög ljudnivå. Fritidsledarna tycker att det är lättare att samtala och få 
kontakt med besökarna på Tjejgården och tjejerna tar mer ansvar för sin gård. Tjejerna 
samarbetar mer och klarar sig mer själva. Ibland kan det nästan kännas lite väl lugnt på 
Tjejgården. 
 
På frågan om arbetet blivit som man hade föreställt sig är meningarna delade. En fritidsledare 
menar att hon inte hade förväntat sig den uppmärksamhet som verksamheten fått. Hon hade 
inte tänkt på att verksamheten ses som så unik. Själva arbetet med besökarna överensstämmer 
ganska väl med hennes förväntningar. Den andra fritidsledaren tycker däremot att arbetet 
blivit som hon tänkt sig fast lite bättre. Hon nämner att gården har fått flera stammisar och det 
allra bästa är att även ”tapetblommorna” har hittat till gården (Tapetblommor = flickor som 
oftast inte märks eller syns). 
  
På frågan om arbetet på Tjejgården har påverkat det egna arbetet på Göta fritidsgård är svaren 
olika. En fritidsledare säger att hon försöker ha samma förhållningssätt, ”att se det positiva” 
på bägge ställena men det är inte lika lätt att skapa samma atmosfär på Göta fritidsgård. Den 
andra fritidsledaren tycker att hennes arbetssätt har påverkats på så sätt att hon jämför de 
bägge gårdarna mer och ser olikheter i vad olika grupper söker på gården. Bägge 
fritidsledarna tycker att det känns ”enklare” att arbeta i verksamheten på Tjejgården. 
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På den sista frågan om det är viktigt med en jämn könsfördelning mellan 
fritidsgårdsbesökarna på Göta fritidsgård är uppfattningen delad. En av fritidsledarna tycker 
att det för helheten i verksamheten vore bra med en jämn könsfördelning men att tjejerna 
behöver en riktad verksamhet också. Den andra fritidsledaren tycker att det är viktigare att det 
finns minst en tjejgård än att man uppnår en jämn könsfördelning. Hon konstatera att killarna 
tar stor plats.  
 
 
 
 

5.2 Fritidsledare på Göta fritidsgård  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med de tre fritidsledare, två kvinnor och en man, som 
arbetar på Göta fritidsgård, se bilaga 2. Alla tre fritidsledarna menar att öppnandet av 
Tjejgården har påverkat verksamheten på Göta fritidsgård. Två menar att det är positivt att det 
händer mer. Det ger energi anser en av fritidsledarna. Bra att lokalerna används mer är en 
annan synpunkt. Den tredje fritidsledaren menar att det påverkar Göta fritidsgård så att 
killarna säger att ”tjejerna får allt”, vilket inte stämmer. 
 
På frågan om fler tjejer besöker Göta fritidsgård går tolkningen lite isär. En säger ja, en nej 
och en menar att det inte är fler antal flickor som besöker Göta fritidsgård nu men att det är 
andra tjejer än tidigare och de har kommit från Tjejgården. Nästa fråga handlar om hur man 
tänker runt den egna verksamheten sedan Tjejgården startade. En fritidsledare tycker att 
verksamheten på Göta fritidsgård har blivit bättre. En fritidsledare menar att verksamheten 
bedrivs för alla och anser sig inte tänka så mycket på kön, det är mindre viktigt. Den tredje 
fritidsledaren känner sig så ny i arbetet på Göta fritidsgård att fokus har varit att lära känna 
den egna verksamheten men menar att om Tjejgården inte startat hade det varit viktigt med 
riktad verksamhet för tjejer eftersom det är ”killigt” på Göta fritidsgård. Två fritidsledare 
säger sig inte ha påverkats i hur man agerar som fritidsledare efter öppnandet av Tjejgården 
medan den tredje menar att på grund av att man nu ingår i en ny/större personalgrupp har 
arbetet påverkats. Denna påverkan hade också skett om det varit verksamheten på Göta 
fritidsgård som utökats. 
 
Alla tre är eniga om att det är viktigt med en jämn könsfördelning på gårdsbesökarna. Det är 
viktigt att flickor och pojkar får umgås och att pojkarna måste ge flickorna utrymme. Att det 
ska bli en exakt jämn könsfördelning behöver dock inte vara målet. Även på frågan om hur 
man ser på riktad verksamhet är alla tre ganska samstämmiga.  Alla tre tycker att det är bra 
med riktad verksamhet för tjejer. Detta eftersom de tre anser att detta behövs. En fritidsledare 
menar att riktad verksamhet ibland också kan behövas för andra grupper exempelvis för killar 
och invandrarungdomar.  
 
 

5.3 Politiker i Göta kommundelsnämnd  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med Göta kommundelsnämnds ordförande, 
representerande Kristdemokraterna, och vise ordförande, representerande 
Socialdemokraterna, se bilaga 3. Bägge politikerna, som är män, menar att beslutet att öppna 
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en tjejgård togs utifrån ett uttalat behov av en sådan. Gruppen flickor har ett behov av en 
mötesplats som tidigare inte varit tillgodosedd. Behovet av att nå nya grupper och att stärka 
gruppen tjejer är också viktiga skäl. En av politikerna säger också tydligt att sättet att arbeta 
med flickor som man gör på Tjejgården har en viktig roll i samhällsutvecklingen för att stärka 
gruppen flickor. Det ger beredskap för att möta eventuella framtida bekymmer. Ingen av dem 
tycker att det fanns några motsättningar i frågan om att öppna en tjejgård men av lite olika 
anledningar. En politiker anser att beslutet kunde vara så enigt eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna fanns och beslutet ställdes inte mot något annat. Den andre menar att det 
fanns en enighet om behovet och det styrde. Beträffande målsättningen för Göta kommundel 
med verksamheten är man också samstämmig om än med lite olika formuleringar. En av 
politikerna säger att det är att stärka unga kvinnors självkänsla så att dom får förståelse för sin 
roll som är målet. Han tycker att det är ett bra sätt att jobba med jämställdhet utifrån att rikta 
resurser till vissa grupper med behov. Den andre menar att det är att ge tjejer en mötesplats 
där dom kan prata med andra tjejer. Han anser också att det är viktigt med ett gott ledarskap 
från fritidsledarna där man hjälper till med vardagsproblem som ett komplement till hemmet. 
  
Båda är eniga om att öppnandet av en tjejgård har påverkat synen på verksamheten på övriga 
fritidgårdar. Dels genom att se att traditionell fritidsgårdsverksamhet kan vara ”grabbig”. 
Tjejgården belyser de behov flickor har av annan verksamhet. En av politikerna pratar också 
om hur Tjejgården öppnat ögonen på politiker i en positiv bemärkelse. ”Verksamheten kan 
leda samhällsutvecklingen framåt.” ”Ett mycket bra sätt att arbeta med jämställdhet.” På 
frågan om det är viktigt med verksamhet bara för tjejer är svaren motsatta. Nej, men grupper 
kan behöva stärkas tycker en av politikerna som i övrigt menar att det är bra med generell 
verksamhet. Ja, det finns ett behov svarar den andre. Som svar på frågan om målsättningen 
skiljer mellan fritidsverksamhet riktad till flickor mot generell fritidsverksamhet menar den 
ene att målsättningen är den samma. Nämligen att nå ungdomar och vara ett stöd i deras 
vardag. Målsättningen är också att nå nya grupper som sedan ska kunna känna sig trygga på 
den vanliga gården. Medan den andre tycker att det finns en skillnad utifrån att målet är att 
stärka en specifik grupp. Han tycker att det är väl värda pengar att satsa på en riktad 
verksamhet och att det vore bra om hela samhället kan se att det finns vissa grupper som man 
måste satsa på. 
 

5.4 Politiker i kommunstyrelsen Borås Stad  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med två politiker i Borås Stads kommunstyrelse, se bilaga 
3. Bägge är kommunalråd och vid den tid som beslutet om medel till Tjejgården togs hade de 
som ansvarsområde de så kallade ”mjuka sektorerna”, vilket Tjejgårdsfrågan sorterar under. 
Majoritetens politiker representerar Folkpartiet och minoritetens politiker representerar 
Socialdemokraterna, bägge är män. Politikerna i kommunstyrelsen har lite olika syn på varför 
beslutet om att öppna en tjejgård togs. Den ene menar att det togs utifrån att det fanns ett 
behov att få in fler flickor på fritidsgårdarna eftersom gårdarna har svårt att hålla kvar 
flickorna. Han menar också att det finns ett behov av att hitta verksamhet för flickor. Den 
andre politikern menar att det både är en allmän tendens i samhället och att man bland annat 
genom BRÅ (Brottsförebyggande rådet) fått signaler om att flickor mår dåligt. ”Därför ansåg 
vi att något måste göras”. Båda var eniga om att det inte funnits några motsättningar gällande 
beslutet. I synen på målsättningen för Borås Stad med en tjejgård följer svaren åsikterna om 
varför beslutet togs. En av politikerna menar att det handlar om att utveckla former för 
tjejverksamhet och att fånga upp tjejer på fritidsgårdarna. Medan den andre menar att det 
handlar om att det är viktigt att uppmärksamma att flickor mår dåligt och försöka få dem att 
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må bättre och därigenom minska problem med alkohol och kriminalitet. Gällande vilket 
behov Borås Stad hoppas kunna tillgodose med en tjejgård är man ganska enig om att det är 
viktigt att flickor får verksamhet anpassad speciellt för dom. Om öppnandet av en tjejgård 
påverkar verksamheten och synen på verksamheten på andra gårdar har man delade meningar 
om. En av politikerna menar att det påverkar genom att vara ett gott exempel för hur man kan 
arbeta med tjejer. Den andre är mer osäker men menar att flickor behöver någonstans att gå 
och de traditionella fritidsgårdarna är ”grabbiga”. 
 
På frågan om det är viktigt med verksamhet bara för flickor är man samstämmig. Flickor 
behöver få sina behov tillgodosedda. Bägge anser att det är en åtgärd under en period, tills 
visionen om att det inte ska behövas är uppnådd. Angående målsättningen med 
fritidsverksamhet för tjejer gentemot generell fritidsverksamhet menar en av politikerna att en 
tjejgård bara är ett medel för att nå en meningsfull fritid för ungdomarna. Där ska man också 
arbeta mot våld och droger. ”Tjejgården är ett lyckat projekt”. Den andre tycker att det är 
viktigt att lyfta fram tjejer och att det är ett delmål i den generella fritidsverksamheten. Hela 
fritidsverksamheten måste utvecklas på ett mer jämställt sätt. Idag får pojkar mest, exempelvis 
får pojkidrotter mer stöd och det är lättare att bygga en arena för fotboll än ett ridhus. 
Strukturerna inom fritidsverksamheten, även inom fritidsgårdsverksamheten, måste brytas. En 
tjejgård kan bryta dessa strukturer menar han. 
 

5.5 Tjänstemän Borås Stad  
 
Enskilda intervjuer har genomförts med kommundelschefen på Göta kommundel (KDC) och 
verksamhetssamordningschefen i Borås Stad (VSO), se bilaga 3. Båda dessa tjänstemän är 
kvinnor. Både KDC och VSO menar att beslutet om att starta en tjejgård grundar sig i ett 
behov att ge tjejer mer plats/ett forum. KDC menar att Göta kunde tillgodose ett behov och 
VSO menar att Göta kommundel tog på sig ansvaret för att tillgodose det behov som finns i 
Borås Stad. 
 
Tjänstemännen säger att det inte fanns några motsättningar när beslutet togs och man menar 
att det var en bra satsning. VSO lyfter fram att det var viktigt att utreda om beslutet låg i linje 
med jämställdhetslagstiftningen. Att målsättningen för verksamheten är att nå fler flickor från 
hela Borås med fritidsgårdsverksamhet och att utveckla något nytt och attraktivt är man enig 
om. På frågan om vilka behov som man kan tillgodose varierar svaren något. En av 
tjänstemännen menar att det är viktigt att tillgodose intressanta aktiviteter för flickor och att 
det är ett steg i jämställdhetsarbetet. Hon tycker att det också kan vara ett sätt att utveckla 
andra gårdars verksamhet och att skapa modeller för tjejaktiviteter. Den andra tjänstemannen 
menar att man också ska nå de flickor som varit lite skygga. Hon säger att det finns ett behov 
från föräldrar om en trygg fritidsverksamhet för flickor. Hon anser också att det är ett sätt att 
få träna sociala sammanhang för flickor och att tillgodose den obalans som finns mellan 
pojkar och flickors möjligheter till fritidsverksamhet i samhället. Båda två är eniga om att 
öppnandet av en tjejgård har påverkat övriga kommunala fritidsgårdar i Borås. De menar att 
det har satt igång tänkandet och insikten om att vi måste ha aktiviteter för flickor och att man 
måste våga tänka nytt. Båda två tycker också att det är viktigt med verksamhet bara för 
flickor. De patriarkala strukturerna behöver brytas för att skapa nya mönster. Viktigt att rikta 
verksamheten till särskilda grupper med behov eftersom pojkarna styr verksamheten i övrigt. 
Även i frågan om målsättningen skiljer mellan fritidsverksamhet enbart för flickor gentemot 
generell fritidsverksamhet är man enig. Bägge verksamheterna ska ha en främjande inriktning 
men med lite olika metoder. Duktiga ledare är oerhört viktig i all fritidsverksamhet och bägge 
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är överens om att man måste få ut resultatet/marknadsföra vad som görs så att man hela tiden 
når nya grupper av flickor. 
 

5.6 Tjejer på Tjejgården och Göta fritidsgård  
 
Under vecka 15, 2007 delades enkätfrågor ut till de flickor som ville svara på frågorna och för 
tillfället var på Tjejgården respektive Göta fritidsgård, se bilaga 4. Frågorna besvarades 
anonymt av tolv tjejer på Tjejgården och Göta fritidsgård. Nio av besökarna går bara på 
Tjejgården, två går bara på Göta fritidsgård och en av flickorna besöker bägge gårdarna. 
Flickorna anger att anledningen till att man besöker Tjejgården är att det är lugnare utan 
killar, att det är kul och att man kan göra mer när det inte finns killar i närheten. Att man får 
nya kompisar och att det händer roliga saker på gården är andra skäl. Sex av de nio 
svarandena uttrycker särskilt att det är skönt att det bara är tjejer som besöker gården 
alternativt att det är skönt att inga killar finns där. Anledningen till att man går till Göta 
fritidsgård är att det är kul och för att träffa kompisar och ledare. De två flickor som inte 
besöker Tjejgården anger som skäl till detta att man vill träffa killar och att det inte verkar 
intressant att gå till Tjejgården. Medan de flickor som inte besöker Göta fritidsgård menar att 
det är för stökigt där, för många killar, pinsamt, inte roligt och gapigt. Flickorna anser att det 
bästa med Tjejgården är att man har kul där, träffar kompisar och ledarna, att inga killar finns 
där, att bara tjejer kommer till gården, att man gör roliga saker, att man umgås, kan prata med 
vem som helst och man kan vara sig själv. Det bästa med Göta fritidsgård är killkompisarna 
och en (namngiven) ledare. 
 

5.7 Fritidsgårdsenkät 
 
Som ett led i det kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete som påbörjats på fritidsgårdarna i 
Borås Stad genomfördes under hösten 2006 en enkätundersökning bland 
fritidsgårdsbesökarna (Kvalitetsmätning på Fritidgårdarna, Borås Stad 2006). 
Undersökningens syfte var att mäta besökarnas syn på fritidsgårdarna i Borås Stad och ska 
fortsättningsvis genomföras årligen. 
 
Enkätundersökningen som var webbaserad inleddes med ett antal bakgrundsparametrar:  
 

- Fritidsgård 
- Kön 
- Ålder 
- Besöksfrekvens 
 

Därefter följde arton påståenden som tagits fram enligt en kvalitetsmodell som utgår från 
kvalitetsfaktorerna: 
 

- Tillgänglighet 
- Bemötande  
- Inflytande 
- Kompetens 
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De arton påståendena skulle först viktas det vill säga besvaras utifrån hur viktig besökaren 
ansåg påståendet vara. Sedan betygsattes samma arton påståenden utifrån hur besökaren ansåg 
den egna fritidsgården fungerade. Viktning och betygsättning graderades på en skala från ett 
till fyra där ett är sämst och fyra är bäst. Undersökningen avslutades med en öppen fråga. 
Borås Stads första webbenkät i sitt slag i genomfördes under veckorna 47 och 48, 2006. 
Deltagande var frivilligt och informanterna anonyma. Gårdsbesökaren fick efter instruktion 
ett engångslösenord och satt sedan själv framför datorn och fyllde i enkäten. Totalt 
medverkade 458 ungdomar, fördelade på 16 gårdar och de allra flesta i åldern 12 till 18 år. Av 
dessa var 27 procent, 125 personer flickor. Antalet gårdsbesökare som svarat på enkäten från 
Göta Tjejgård var 15 stycken. 
 
Resultatet av enkäten visade att gårdsbesökarnas viktning och betygsättning ligger nära 
varandra, alla påståenden utom ett betygsattes högre än det viktades. Sammantaget visar 
undersökningen att fritidsgårdarna får höga betyg för alla kvalitetsfaktorer. Flickorna är 
överlag mer nöjda än pojkarna. 
  
De allra flesta som svarat på enkäten besöker sin fritidsgård flera gånger per vecka. Bland 
pojkarna är det 86,8 procent som kommer till gården så ofta. Bland flickor totalt är det 76,8 
procent som besöker sin gård flera gånger i veckan. Av flickorna på tjejgården är det 80 
procent som besöker gården så ofta.  
 
När man analyserar svaren ser man att det finns vissa frågeställningar där svaren från tjejerna 
på tjejgården sticker ut. Nedan redovisas fyra av dessa frågor med hur många procent av 
besökarna inom respektive grupp, tjejgårdens besökare, flickor totalt Borås Stad och pojkar 
totalt Borås Stad, som svarat med en fyra det vill säga ”mycket viktigt” och ”stämmer mycket 
bra”. 
 
Fritidsgården är en trygg plats att vara på: 
 
Tabell 5.8,1 
 ”är viktigt” betyg på gården 
Tjejgården 100% 100% 
Flickor totalt 78,4% 77,8% 
Pojkar totalt 73,3% 73,9% 
 
 
Fritidsledarna förstår sig på och engagerar sig i ungdomar: 
 
Tabell 5.8,2 
 ”är viktigt” betyg på gården 
Tjejgården 93,3% 93,3% 
Flickor totalt 82,9% 78,2% 
Pojkar totalt 69.7% 70,1% 
 
 
 
 
 
Jag känner mig välkommen till fritidsgården: 
 
Tabell 5.8,3 
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 ”är viktigt” betyg på gården 
Tjejgården 86,7% 100% 
Flickor totalt 84,0% 92,7% 
Pojkar totalt 75,1% 88,9% 
 
 
Jag upplever att fritidsledarna bekräftar mig, t ex genom att kunna mitt namn och ha 
en viss kännedom om mig: 
 
Tabell 5.8,4 
 ”är viktigt” betyg på gården 
Tjejgården 66,7% 86,7% 
Flickor totalt 65,6% 83,9% 
Pojkar totalt 63,1% 76,7% 
 
Tjejgårdens besökare har på alla dessa frågeställningar högre viktning och högre betyg 
jämfört med grupperna flickor totalt och gentemot gruppen pojkar totalt. Tydligast visar 
siffrorna hur viktig tryggheten är för dem som går på Tjejgården. 
  

6 Resultatdiskussion 
 
De inledande synpunkterna i resultatdiskussionen kommer att redovisas med utgångspunkt 
från de tre grupperna:  
 

- Målgrupp 
- Beslutsfattare 
- Utförare 

 
Målgruppen avser flickor som besöker fritidsgårdarna i Borås Stad och då framförallt de som 
besöker Tjejgården på Göta kommundel. Beslutsfattarna är dels politiker på lokal och central 
nivå samt de två chefstjänstemän jag har intervjuat. Utförarna i det här fallet är alltså de 
fritidsledare som arbetar på Göta fritidsgård och på Tjejgården 
 

6.1 Målgrupp 
 
Målgruppen för Tjejgårdens verksamhet är flickorna i Göta kommundel och i hela Borås Stad. 
Även om de som svarat på frågorna är relativt få är ett svar tydligt. De som besöker 
Tjejgården har en klar önskan om att det bara ska vara flickor i verksamheten. Flickorna 
uttrycker att det är lugnare och att dom kan göra mer utan killar närvarande. Flickorna 
uttrycker också att dom kan vara ”sig själv” på Tjejgården. Flickornas svar blir begripligt med 
Hirdmans (2003) teori om att vårt samhälle bygger på en könsmaktsordning där mannen är 
norm o kvinnan är underordnad. Flickorna känner inte att de har samma makt att utöva de 
aktiviteter de vill på sin fritid när pojkarna finns med i verksamheten. Detta borde bli tydligast 
hos de ”Tapetblommor” alltså flickor som oftast inte hörs eller syns i vanliga fall som också 
lockats av verksamheten på Tjejgården. Flertalet av de flickor som besöker Tjejgården och 
besvarat enkäten besöker inte den traditionella fritidsgården. Deras vilja att på sin fritid ”få 
vara sig själva” utan pojkar i närheten kan därför ses som en mer generell önskan relaterad till 



 17 

deras upplevelse av att vårt samhälle bygger på en ordning där mannen/pojken är norm och 
där kvinnor/flickor är underordnade. Förhållandet mellan makt och kön diskuteras också i 
Ungdomsstyrelsens ”Genvägar till jämställdhet” (2003) där man menar att maktutövning 
mellan kön förekommer på olika nivåer. Dels förekommer den på individnivå och dels på en 
strukturell nivå.  
 

Dessa maktstrukturer skapar normer och värderingar för vad kön är och dessa påverkar 
oss genom attityder, språk och handlingar. Maktstrukturerna finns överallt i samhället och 
innebär att tjejers och killars möjligheter till makt och inflytande även påverkas inom 
fritids- och föreningsliv (s. 9). 
 

Även Davies (2003) verksam i Australien menar att barn och vuxna är medlemmar i ett 
samhälle som hyllar en maskulinitet som innebär herravälde, dominans och makt. Med detta 
som utgångspunkt blir flickornas svar inte så konstiga. Tjejgården attraherar just utifrån att 
flickorna själva i en mycket större utsträckning än när pojkarna är med har makt över vad de 
kan göra på sin fritid. Detta bekräftas enligt min mening också i de fyra frågeställningar jag 
plockat ut från Borås Stads webbenkät. Flickor i allmänhet och flickorna på Tjejgården i 
synnerhet ”viktar” att fritidsgården är en trygg plats att vara på, att fritidsledarna engagerar sig 
i ungdomar, att känna sig välkommen på fritidsgården och att få bekräftelse av fritidsledarna 
högre än vad pojkarna gör. Av samma anledning, fast tvärt om, är inte den traditionella 
fritidsgårdsverksamheten intressant för de flickor som besöker Tjejgården. De upplever Göta 
fritidsgård som stökig och högljudd vilket kan tolkas som en mindre trygg plats att vara på. 
Den traditionella fritidsgården kan därför kännas som ett ställe där de har mindre makt över 
sin egen fritid. Eftersom flickorna får kämpa om utrymmet i exempelvis skolan blir det 
viktigare med trygghet och bekräftelse på fritiden. Att pojkar oftast är de som styr det 
offentliga fritidsutbudet är som sagt tidigare inget nytt. Tebelius konstaterade i ”Tjejerna 
också!” (1991) att de resurser samhället anslår till tonåringar kommer främst pojkarna 
tillgodo. Hon menar att pojkarna märks och hörs mest och därför får de också mest 
uppmärksamhet. I ett citat från de intervjuer Tebelius gjorde på 1990-talet uttrycker en flicka i 
princip samma syn som flickorna på Tjejgården gör år 2007.”- Man har inte så mycket att 
säga till om. Det är alltid killarna som vill. Det är ingen idé att säga emot” (s. 11). Det känns 
som om man kan konstatera att vad det gäller flickors möjlighet till fritidsverksamhet på sina 
egna villkor har det nog inte hänt särskilt mycket sedan början på 90-talet till dags datum. 
 

6.2 Beslutsfattare 
 
Under denna rubrik redovisas både politikernas och tjänstemännens svar. Anledningen till att 
jag förutom politiker också redovisar tjänstemännen här är att min bedömning är att 
tjänstemän på en övergripande nivå har stort inflytande på det beslutsunderlag som läggs fram 
till politikerna. Därför kan även dessa ses som en form av beslutsfattare. För att undersöka om 
det finns några skillnader i svaren har också både politiker och tjänstemän svarat på samma 
intervjufrågor. 
 
Något som tydligt framgår av intervjuerna är att alla sex anser att det finns ett behov av 
fritidsverksamhet för flickor i Borås och Tjejgården på Göta är ett sätt att försöka tillgodose 
en del av detta behov. Några menar att verksamheten behövs för att möta eventuell framtida 
problematik kring droger och kriminalitet. Andra betonar att flickor behöver en plats att mötas 
där pojkar inte dominerar, verksamhet för flickor på flickors villkor. Med andra ord råder det 
en viss konflikt mellan om verksamhetens grund ska bygga på att förebygga eller främja. Där 
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förebygga innebär att förhindra en fortsatt negativ utveckling hos ungdomar i riskzoner 
medan främja innebär att fokus ligger på att se det positiva hos alla ungdomar och en 
medvetenhet i att vara ett stöd i den utvecklingen. Dessa olika tankesätt är intressanta inte 
minst i relation till de slutsatser som Börjesson (1998) redovisat gällande olika tjejprojekt som 
genomfördes i Sverige under 1990-talet. Hon menar att med en stark fokusering på flickors 
behov, istället för flickors rättigheter, så bidrar man till att peka ut flickor som passiva och 
placera dom i en offerroll. Detta synsätt står enligt Börjesson i kontrast till vad som är en 
central aspekt i feministisk kunskap nämligen att se kvinnor och flickor som kunskapsbärande 
subjekt. Eftersom alla beslutsfattare, om än med olika grund, var så eniga om behovet av 
verksamhet för flickor i Borås är det inte så konstigt att det inte fanns några motsättningar i att 
fatta ett beslut om att anslå medel till att starta Tjejgården på Göta. Dock är det intressant att 
reflektera över vad en av politikerna i Göta kommundelsnämnd utrycker när han påpekar att 
det faktiskt fanns ekonomiska förutsättningar för att starta Tjejgården. Han menar att beslutet 
inte var svårt att fatta just därför att dessa förutsättningar fanns. Därför är det intressant att 
fråga sig om Tjejgården hade startats om den skulle ”konkurrerat” med någon annan 
verksamhet. Svaret på den frågan är inte självklart men personligen tror jag inte att så skulle 
ha skett. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att kvinnor underordnar sig i tysthet, vilket 
är en ganska allmän uppfattning. Därför tror jag att det skulle ha varit mycket svårare att fatta 
ett beslut om att starta en tjejgård på bekostnad av minskad verksamhet på en traditionell 
fritidsgård just med rädsla för att pojkar skulle komma att synas med ett destruktivt beteende 
på ”gator och torg”.  
 
På frågan om målsättningen med Tjejgården följer svaren till stor del svaren på varför beslutet 
togs men med lite mer visioner. En av politikerna menar att verksamheten kan leda 
samhällsutvecklingen framåt gällande jämställdhetsarbetet. Den synpunkten är mycket 
intressant. Inte minst koppalt till  Elvin-Nowak & Thomsson (2003) synpunkter på hur vi gör 
kön: 
 

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 (s. 38). 

 
Menar man då att en tjejfritidsgård är ett steg i att förändra flickors möjlighet till 
fritidsverksamhet på sina egna villkor eller kan en tjejfritidsgård stärka flickor i att utmana 
och bryta dessa strukturer som finns i samhället och inom fritidsgårdsverksamheten i dag. Om 
man kopplar detta svar till frågan om det är viktigt med verksamhet bara för tjejer blir bilden 
just så delad som jag beskriver ovan. Flertalet av respondenterna tycker att det är viktigt med 
verksamhet bara för tjejer medan en av politikerna inte gör det. Han svara nej på frågan men 
menar att vissa grupper kan behöva stärkas. Det som annars är utmärkande för svaren på 
denna fråga är att just tjänstemännen som också är kvinnor svarar på ett sätt som inte de 
övriga, männen, gör. Kvinnorna menar att tjejverksamheten är viktig för att de patriarkala 
strukturerna behöver brytas och för att skapa nya mönster eftersom killarna styr 
fritidsgårdsverksamheten i övrigt. Att det bara är kvinnorna som nämner att det är viktigt att 
bryta patriarkala strukturer som en av målsättningarna med Tjejgården kanske kan tolkas som 
att det är deras bidrag till att göra kön annorlunda. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar: 
”Att göra kön annorlunda, i betydelsen mer jämställt, betyder bara att skapa större 
rörelsefrihet, att jobba för ökad demokrati och för mänskliga rättigheter”. (s. 245)  Eftersom 
Elvin-Nowak & Thomsson (2003) också menar att göra kön inte alltid måste innebära så stora 
förändringar så kan bara det att kvinnorna i detta sammanhang nämner just ”bryta patriarkala 
strukturer” var ett sätt att från deras sida försöka påverka till en förändring. På frågan om 
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målsättningen skiljer sig mellan fritidsverksamhet för tjejer gentemot generell 
fritidsverksamhet är alla eniga om att det i princip är samma mål med verksamheten. 
Skillnaden ligger i att en riktad verksamhet kan ha vissa specifika mål alternativt ses som ett 
medel för att nå målet. Den övergripande målsättningen är att ha en främjande inriktning på 
fritidsverksamheten och att ge ungdomar en meningsfull fritid. Alla respondenter utom en 
menar att öppnandet av Tjejgården har påverkat synen på verksamheten på övriga 
fritidsgårdar i Borås. De flesta anser att påverkan framförallt gäller att nya arbetssätt prövas 
och att det blir fokus på frågan. En av politikerna är osäker på om Tjejgårdens öppnande 
påverkat de övriga ”grabbiga” fritidsgårdarna. 
 
Vid en så här relativt kort intervju med ett fåtal frågor som jag har genomfört är det svårt att 
få en fullt rättvisande bild av respondenternas syn på varför verksamhet för flickor kan 
behövas. Även mina frågeställningar ”blandar” begreppen målsättning och behov vilket inte 
underlättar tolkningar. Trots det är min blid att det mer handlar om att möta framtida 
svårigheter och krav på rättvisa än att i grunden se på vilken verksamhet som bedrivs i dag 
och att våga utmana den. En anledning till det kan vara att dagens fritidsgårdsverksamhet till 
stor del attraherar pojkar och inte minst de pojkar som samhället tycker är skönt att ha någon 
form av uppsikt över. Skulle fokus för verksamheten på fritidsgårdarna förändras skulle dessa 
grupper kanske inte få lika mycket uppmärksamhet och åtminstone i det korta perspektivet 
kanske söka sig till andra ”mindre kontrollerade” arenor.  
 

6.3 Utförare 
 
Fritidsledarna på Tjejgården och Göta fritidsgård är alltså de som ska arbeta med att bedriva 
verksamhet utifrån den målsättning som Borås Stad har med fritidsgårdsverksamheten. Det 
som känns tydligast när man sammanställer resultaten av intervjuerna från de båda gårdarna 
är att fritidsledarna inom respektive verksamhet är mån om ”sin” verksamhet. Fritidsledarna 
på Göta fritidsgård tycker i och för sig att det har varit positivt och att man har påverkats av 
att Tjejgården startat men man har sitt sätt att arbeta och mönstren verkar svåra att bryta. Det 
är i och för sig inte så konstigt eftersom fritidsledarna på Göta fritidsgård har arbetat längst i 
sin verksamhet. En av fritidsledarna på Göta fritidsgård säger sig inte tänka så mycket på 
vilket kön besökarna har, det är inte viktigt. ”Verksamheten är till för alla”. 
Ungdomsstyrelsen (2003) menar att hos vissa ledare förekommer ett visst förnekande: 
 

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 ta plats. Dessa ledare anser ofta att de behandlar alla lika (s.32). 

 
Jag påstår inte att det på Göta fritidsgård finns detta förnekande men med anledning av att det 
stora flertalet av besökarna på Göta fritidsgård är pojkar borde man kanske analysera hur 
strukturerna i verksamheten ser ut. Alla fem fritidsledarna är eniga om att det är viktigt med 
en jämn könsfördelning på traditionella fritidsgårdar/Göta fritidsgård. Trots det arbetar man 
inte aktivt för att det ska bli en jämnare könsfördelning. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 
menar att könsmaktsystemet innebär att samhället är ett patriarkalt system som ordnar 
människor efter vilket kön de har: ”Män sätts högre än kvinnor, män tilldelas mer resurser och 
makt än kvinnor. Både kvinnor och män tar till sig bilden av män som högre rankade och mer 
värda än kvinnor, och beter sig på ett sätt som gör att de passar in i den bilden”. (s. 36) Detta 
betyder att både kvinnor och män, i detta fall fritidsledarna, medvetet eller omedvetet har tagit 
till sig bilden om att män/pojkar är högre rankade än kvinnor/flickor. Detta resulterar i att 
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fritidsledarna trots att de ser det som viktigt med en jämnare könsfördelning bland 
fritidsgårdens besökare inte agerar för att förändra situationen. En annan bidragande orsak kan 
också vara att genusperspektivet inte varit särskilt framträdande under de senaste årens 
diskussion bland fritidsledarna på fritidsgårdarna i Borås gällande fritidsgårdens roll/uppgift. 
Dessa diskussioner har till ganska stor del följt de synpunkter som Fritidforum och Laxvik 
(2004) fört fram: 
 

Fritidsgården har tre uppgifter enligt fritidsforum; bygga bärande relationer, bryta 
kollektiv underordning och folkbilda. På gården ska besökarna få sin existens bekräftad, 
hamna i en miljö där man kan utvecklas till medborgare och få möta andra engagerade 
människor. (s. 182) 
 

Min bedömning är att i Borås har dessa diskussioner till största del haft sitt fokus på ”att 
bygga bärande relationer” vilket också är en viktig del i fritidsgårdsarbetet, såväl med flickor 
som pojkar. Naturligtvis är det inte bara fritidsledarnas ansvar att verka för en ökad 
jämställdhet på gårdarna. Ett stort ansvar för detta har också chefer och beslutsfattare både på 
lokal och central nivå.  På samma sätt som hos ”beslutsfattarna” (6.2) får jag en känsla av att 
fritidsledarna inte vill eller vågar bryta de ”killiga” strukturerna. Fast till skillnad från 
beslutsfattarna handlar det nog mer om att det för en fritidsledare ute på en enskild fritidsgård 
inte är så lätt att bryta strukturer utan att ha fått tydliga riktlinjer om att så ska ske. Alla fem 
fritidsledarna är också eniga om att det är bra med riktad verksamhet för tjejer och att den 
verksamheten behövs. 
 

6.4 Reliabilitet och Validitet 
 
Studien för uppsatsen bygger på intervjuer och enkäter. Gällande intervjuerna har dessa 
dokumenterats genom att jag antecknat svaren på de olika frågorna. Det finns naturligtvis 
alltid en risk att man inte får med allt som respondenterna svarar. Med de relativt få och 
närbelägna frågeställningar samt att respondenterna väntade medan jag tog mig tid att 
anteckna färdigt bedömer jag att reliabiliteten är god. Trots den relativt nära anknytningen 
mellan mig som intervjuare och några av respondenterna bedömer jag inte frågorna i 
undersökningen som särskilt kontroversiella och att svaren har avgivits med stor integritet 
vilket också gör validiteten i undersökningen god. 
 
Vad som avser enkäterna är antalet flickor som deltagit i undersökningarna om Tjejgården 
ganska få. Femton stycken flickor deltog i Borås Stads undersökning och nio stycken flickor i 
min undersökning. Dahmnström (1991 & 2005) menar att: 
 

För att inte respondenten ska tröttna på att svara eller aldrig börja svara överhuvudtaget, 
får inte enkäter och intervjuer vara allt för omfattande (s. 132). 
 

Med andledning av att min undersökning riktade sig till tonårstjejer som på sin fritid skulle 
svara på ett antal frågor försökte jag med ett fåtal frågor ”inte få respondenterna att tröttna”. 
Eftersom undersökningen också bara var tillgänglig under en begränsad tid är det svårt att 
bedöma exakt hur stort bortfallet har varit. Bedömningen är att svarsfrekvensen hos besökarna 
på Tjejgården och Göta fritidsgård är knappt 50 procent. Det innebär att något under hälften 
av de flickor som besökte gårdarna vid den aktuella tidpunkten besvarade enkäten. Det är en 
låg svarsfrekvens för att kunna dra några exakta slutsatser men eftersom flickornas svar är 
entydiga bedömer jag ändå att man med viss tvekan kan anse validiteten som godkänd. 
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6.5 Sammanfattning 
 
Om man börjar sammanfattningen med frågorna jag ställde till målgruppen alltså flickorna 
som besöker Tjejgården på Göta så tycker jag att man kan konstatera att de tjejer som besöker 
gården gör det just för att någon del av sin fria tid faktiskt slippa killar. De uttrycker att de vill 
få vara ”sig själva”. Det bekräftas även i Borås Stads undersökning bland 
fritidsgårdsbesökarna (Kvalitetsmätning, 2006) där trygghet och bekräftelse är något som 
flickor i större grad än pojkar anser som viktigt. Troligtvis är det också därför som just dessa 
tjejer inte besöker en traditionell fritidsgård. De upplever inte att de får den trygghet och 
bekräftelse man önskar i konkurrensen med killarna. I övrigt skiljer sig inte dessa flickors 
vilja och intresse. De vill träffa kompisar och ha en rolig och engagerande fritid. 
 
Gällande beslutsfattarna och frågan om vad som legat bakom beslutet att starta en Tjejgård i 
kommunal regi år 2006 är min slutsats att svaret består av tre delar. För det första finns det 
ganska få verksamheter som kommunen driver för flickor i högstadieåldern. Det finns också 
en relativt stor medvetenhet hos beslutsfattarna om att Borås Stads fritidsgårdsverksamhet i 
allmänhet attraherar framförallt pojkar. Tjejgården blir ett sätt att göra något åt detta. För det 
andra har också gruppen flickor i allt större utsträckning börjat förekomma i problematiska 
sammanhang som droganvändning, kriminalitet och självdestruktivitet. Genom verksamhet 
som syftar till att stärka flickors självkänsla har man förhoppningar om att lindra dessa 
problem.   Den tredje och sista delen som alltid är viktigt, inte minst i kommunala samanhang, 
är den ekonomiska delen. Vid tidpunkten för beslutet fanns det både i Göta kommundel och i 
Borås Stad de ekonomiska förutsättningar som gjorde beslutet möjligt att ta utan någon 
oenighet. Sammanfattningsvis skulle man nog kunna säga att den praktiska realpolitiken har 
betytt mer för beslutet att starta en tjejgård än några visioner om att vilja förändra 
könsmaktsordningen i samhället i allmänhet och inom fritidsgårdsverksamheten i synnerhet. 
Jag tror också att vissa beslutsfattare ser med viss oro på att det kan finnas en risk att grupper 
av dagens fritidsgårdsbesökare skulle stötas bort om inriktningen på verksamheten förändras. 
Jag tänker då fram för allt på de pojkar som tar avstånd från skolans instrumentella kod 
(Blomdahl och Claeson 1989) men är flitiga besökare på fritidsgårdarna. Blomdahl och 
Claeson beskriver i sin rapport ”Fritidsgården –dess besökare och framtid” expressiva 
fritidsaktiviteter och instrumentella fritidsaktiviteterna. Det som enligt Blomdahl och Claeson 
är utmärkande för expressiva fritidsaktiviteter är att de är organiserade så att deltagarna 
stimuleras till att koncentrera sig på omedelbara belöningar och mål. Att aktiviteten är löst 
organiserad, ”kravlös” och att man i aktiviteten får göra vad man vill. Exempel på sådan 
aktivitet är fritidsgårdsverksamhet.   Instrumentella fritidsverksamheter är organiserade så att 
deltagarna måste underordna sig bestämda och klart uttalade mål, att aktiviteten är 
strukturerad och fordrande. Aktiviteten är också organiserad som en undervisningssituation. 
Exempel på sådan aktivitet är musikskolan och idrottsföreningar. Blomdahl och Claeson 
beskriver vad som karakteriserar respektive ungdomsgrupp: 
 

Ungdomar som inte erövrar eller tar avstånd ifrån skolans instrumentella kod väljer att i 
huvudsak syssla med expressiva fritidsaktiviteter. Detta gäller oberoende av vilken 
socialgrupp de tillhör. De vägrar alltså att underordna sig fritidsaktiviteter som är 
målrationella, effektivitetsinriktade och planerade, dvs aktiviteter som värderas högt i det 
svenska samhället. (s. 40) 
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Barn och ungdomar som erövrar skolans instrumentella kod väljer också att syssla med 
instrumentella fritidsaktiviteter. (s.40) 

 
Utifrån de synpunkter som framkommit under mina intervjuer går det inte att urskilja en 
enhetlig linje hos beslutsfattarna i om de anser att verksamheten ska bygga på en främjande 
eller en förebyggande grund. Flera av dem talar om att ha ett främjande perspektiv i 
verksamheten men det finns också klara uttalanden om att syftet är att förebygga eventuella 
framtida problem.  
 
Angående möjligheten att utläsa om någon av Hirdmans (2003) formler gällande synen på 
”Hon” och ”Han” varit rådande när beslutet att starta Tjejgården fattades menar jag att detta 
inte är möjligt utifrån mina frågeställningar. Jag inser att mina frågor då hade behövt vara 
mycket mer djupgående gällande respondenternas syn på kvinnor och mäns fritid. Däremot 
menar jag att såväl beslutsfattarnas, tjänstemännens och fritidsledarnas syn på 
fritidsgårdsverksamheten kopplat till deras svar på mina frågor skulle kunna tolkas som 
applicerbara på alla tre av Hirdmans (2003) formler gällande synen på ”Hon” och ”Han”.  
 
Om vi börjar med grundformeln ”A- icke A” som går ut på att man = A och kvinna = icke A. 
Här menar Hirdman att kvinnan kan ses som något formlöst, vagt, icke-existerande och 
refererar till det klassiska utropet från en man som tittar in i det kvinnofyllda kafferummet och 
utbrister ”men det är ju ingen här!” (s.28). Denna formel skulle kunna appliceras på det 
faktum att den traditionella fritidsgårdsverksamheten attraherar mest killar med sin 
verksamhet och att det trots denna insikt och uttalade vilja till förändring inte görs så mycket 
för att ändra på det. Kanske uppfattas flickorna som något vagt, icke existerande dvs. icke A 
och blir därför inte sedda när de som tillåts sätta normen för verksamheten killarna dvs. A  
finns på gården. 
 
Den andra formeln som kallas jämförelsens formel ”A-a” innebär att mannen = A och 
kvinnan = a. Lilla a, kvinnan, är en ofullgången man en sämre sort inom könet/man. Hirdman 
förklara med att ”Kanske är det riktigt att säga, att man-kvinna är flytande kategorier mellan 
dessa skalor, att vissa kvinnor var mer A än vissa män, som var betänkligt a-lika.” (s. 31). 
Denna formel skulle man kunna kopplas till att de flickor som gör sig gällande på den 
traditionella fritidsgården oftast är de som närmar sig det som vi i vårt samhälle förknippar 
med ett så kallat ”killigt beteende” och därmed alltså närmar sig A. Detta ”killiga beteende” 
kan kopplas till en tuffare attityd och till en mer expressiv fritidsstil (Blomdahl och Claeson 
1989). Likaväl som man kan se att de pojkar som går mot a, alltså ett mer ”tjejigt beteende”, 
kan ha svårare att hitta det man söker inom den traditionella fritidsgårdsverksamheten. 
Eventuellt skulle även målsättningen att flickorna på tjejgården ska tränas/stärkas till att gå 
mer på den traditionella gården kunna hamna under denna formel eftersom flickorna då kan 
tänkas gå från kategori a till kategori A.  
 
Sist den normativa formeln ”A-B” som bygger på motsatser, kontraster det vill säga att man 
och kvinna är två olika människosorter. Denna formel bekräftas i Darwins evolutionsteori 
gällande könsskillnaderna. Hirdman menar att ”Denna biologiska världsåskådning som 
försöker bygga upp legitimitet kring A – B-formeln, avlöser den kristna skapelsemyten, den 
som legitimerade A – a-formeln.” (s. 37) Denna formel skulle kunna kopplas till synpunkterna 
om att Tjejgården ska bedriva verksamhet som är avsedd specifikt för flickor och då tolkas det 
som annan verksamhet än den som bedrivs på den traditionella fritidsgården. Flickorna, B, är 
en annan sort som ska göra andra saker än pojkarna, A. 
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Har då starten av en tjejgård påverkat fritidsledarna på andra gårdar och fram för allt 
fritidsledarna i närområdet i synen på sin egen verksamhet gällande tjejer. Ja, jag tror att när 
en verksamhet som Tjejgården med en tydlig fokusering på gruppen flickor, som är klart 
underrepresenterade på Göta fritidsgård, startar då påverkar det om inte annat den egna tanken 
hos fritidsledarna. Riktad verksamhet för flickor har också utökats på flera andra gårdar i 
Borås Stad sedan starten av Tjejgården. Även om synen på den egna verksamheten påverkats 
så tror jag inte att skillnaden blir så stor i det korta perspektivet. Allt förändringsarbete tar tid. 
Däremot kan verksamheten på längre sikt komma att påverkas. För att det ska ske måste 
också organisationen vilja förändra, politiker och chefer måste vara med och peka ut 
riktningen. Det som jag tror kan förhindra utvecklingen mot en jämnare könsfördelning på 
fritidsgårdarna är att inte bara hos beslutsfattarna utan också hos utförarna finns det en rädsla 
för att stöta bort vissa grupper från gårdarna. En sådan grupp är till exempel de besökare som 
i dag får mycket uppmärksamhet av fritidsledarna utifrån sina behov. För många av dessa 
besökare är fritidsgården ett av de få ställen man besöker frivilligt och fritidsledarna en av de 
få personer man har någon slags bärande relation med. Denna grupp besökare är till största 
delen pojkar. Jag är dock övertygad om att om bara viljan och medvetenheten finns kan även 
dessa frågor lösas. Det kanske rentav är så att en något annorlunda inriktning på 
fritidsgårdsverksamheten kan främja dessa ungdomars vuxenblivande i en än mer positiv 
riktning. 
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Uppsatsarbetet har gett mig många tankar om intressanta uppslag för fortsatt forskning. Ett 
sådant område skulle kunna vara att följa den fortsatta verksamheten på Tjejgården. Detta för 
att se om gårdens existens kommer att påverka övrig fritidsgårdsverksamhet i Borås Stad att 
se på sin verksamhet utifrån ett genusperspektiv. Intressant är också att se om 
Tjejgårdsverksamheten i sig påverkar flickor i att utmana de ”grabbiga” strukturerna på de 
traditionella fritidsgårdarna. En annan tråd skulle kunna vara att undersöka om det egna 
förhållningssätet hos fritidsledarna skiljer sig när man arbetar med bara tjejer gentemot 
blandade besöksgrupper. Hur ser fritidsledarna som arbetar på Tjejgården på sin roll i 
verksamheten. Det vore också intressant att undersöka hur beslutsfattarna i Borås, genom 
satsningen på Tjejgården, påverkas att fundera runt målgrupper inom den traditionella 
fritidsgårdsverksamheten. Tycker man att fritidsgårdarna aktivt ska arbete för att få en 
jämnare könsfördelning eller är man nöjd med att det nu finns en gård som tillgodoser 
flickornas behov? 
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Bilaga 1 

Frågor till fritidsledare på Göta Tjejgård. 
 

1. Varför sökte du tjänst som fritidsledare på Tjejgården? ( Arbetsformer, Mål mm) 
 
 
2. Är det skillnad att arbeta på Tjejgården mot att arbeta på en traditionell fritidsgård/ 

Göta fritidsgård? 
 

Ja __  Nej ___ 
 
Om Ja. På vilket sätt? 
 
 
3. Har arbetet blivit som du tänkt dig? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Beskriv. 
 
 
4. Har arbetet på Tjejgården påverkat hur du arbetar på Göta fritidsgård? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Beskriv. 
 
 
5. Är det viktigt med en jämn könsfördelning på fritidsgårdsbesökarna på Göta 
fritidsgård? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Om Ja. Varför? 
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Bilaga 2 

Frågor till fritidsledare på Göta fritidsgård. 
 
 

1. Har öppnandet av Tjejgården påverkat verksamheten på Göta fritidsgård? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Om Ja. Hur? 
 
 
 
 
2. Har fler tjejer börjat besöka Göta fritidsgård sedan tjejgården öppnade? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
 
3. Hur tänker du som fritidsledare runt den egna verksamheten (för både tjejer och killar) 

sedan staren av Tjejgården? 
 
 
 
 
 
4. Har öppnandet av Tjejgården påverkat hur du agerar som fritidsledare på Göta 

fritidsgård. 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Om Ja. Hur? 
 
 
 
 
5. Är det viktigt med en jämn könsfördelning på fritidsgårdsbesökarna? 
 
Ja __  Nej ___ 
 
Om Ja. Varför? 
 
 
 
 
6. Hur ser du  på riktad fritidsverksamhet som verksamhet bara för tjejer? 
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Bilaga 3 

Frågor till Politiker och tjänstemän med anknytning till 
beslutet om Tjejgården på Göta. 
 

1. Varför togs det ett beslut om att öppna en Tjejgård i Borås/Göta kommundel? 
 
 
a. Berätta om bakgrunden till beslutet om att öppna en Tjejgård i Borås/Göta 

kommundel. 
 
 
 
b. Fanns det några motsättningar i frågan om att öppna en Tjejgård? 

 
  
 
 

 
2. Vad är målsättningen för Borås Stad/ Göta kommundel med en Tjejgård? 
 
 
a. Vilka behov hoppas Borås Stad/Göta kommundel att kunna tillgodose genom att 

öppna en tjejgård? 
 
 
 
 

 
3. Påverkar öppnandet av en Tjejgård verksamheten och synen på verksamheten på 

övriga fritidsgårdar i Borås? 
 

 
 
 
 

4. Är det viktigt med verksamheter bara för tjejer? (Varför) 
 

 
 
 
 

5. Skiljer sig målsättningen med fritidsverksamhet enbart för flickor gentemot generell 
fritidsverksamhet? 

 
 
a. Om ja, hur ser Du på skillnaden mellan målen för generell fritidsverksamhet och 

fritidsverksamhet enbart för flickor? 
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Bilaga 4 

Frågor till tjejer på Tjejgården och på Göta fritidsgård. 
 

1. Går du på:  
 
Tjejgården Ja __  Nej ___ 
 
Göta fritidsgård Ja __  Nej ___ 
 
 
2. Beskriv varför du går på: 
 
Tjejgården_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Göta fritidsgård 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.  Beskriv varför du inte går på: 
 
Tjejgården_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Göta fritidsgård 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vad är det bästa med: 
 
Tjejgården_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Göta fritidsgård 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för att du svarade på mina frågor! 
 

Marie-Louise Bengtsson 




