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Inledning  
September 2009. Det var första gången jag klev innanför dörrarna på en fritidsgård. Inga 

erfarenheter och alldeles för lite reflektion kring vad en fritidsgård egentligen är och vad det 

innebär att vara där. Min första erfarenhet av en fritidsgård blev som vuxen i och med denna 

observationsstudie på en fritidsgård i Östergötland. 

 

Fritidsgården har som mål och vision att arbeta och öka kunskapen i sin verksamhet kring 

genus och jämställdhet. Fritidsledarna har ingått i utbildningar, skapat mål och delmål, 

utarbetat konkreta arbetsmetoder samt använder sig av mätverktyg för att utvärdera 

verksamheten. Det fanns en önskan från fritidsledarnas sida att fritidsgården och 

verksamheten skulle utvärderas, granskas och analyseras ur ett genusperspektiv för att veta 

hur det praktisk fungerar och om det verkligen är lika villkor för alla på fritidsgården samt hur 

fritidseldarna möter och bemöter ungdomarna. Jag kom i kontakt med fritidsgården via en 

genuspedagog på kommunen och denna uppsats är ett uppdrag från fritidsgården och 

kommunen som vill ta del av undersökningen och resultaten. Fritidsledarna har själva varit 

med och önskat syftet med uppsatsen men jag har ändå haft stor valmöjlighet att utforma 

undersökningen efter vad som intresserar mig och vad jag anser vara betydelsefullt. Det har 

resulterat i att jag har tagit genusperspektivet, som jag tycker är väldigt viktigt, ett steg längre 

och istället undersökt verksamheten ur ett intersektionellt perspektiv. För att se vad genus får 

för betydelse om man också tar hänsyn till föreställningar om ålder, etnicitet, klass och 

sexualitet. Det innebär bland annat att genus finns med, men samtidigt tillsammans med andra 

perspektiv där alla påverkar varandra, och där det istället skapas en större förståelse kring 

genus.  

 

Den här uppsatsen handlar om fritidsgården och verksamhetens arbete kring genus och 

jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv med fokus på hur fritidsledarna möter och 

bemöter ungdomarna som vistas på gården. Medvetenheten om frågor kring genus, 

jämställdhet och intersektionalitet påverkar ungdomarna men även fritidsledarna. En 

verksamhet som inte är medveten om dessa frågor kan bidra till och påverkar hur ungdomarna 

synliggörs samt osynliggörs och inverkar på närvaron av diskriminering, mobbning och 

kränkningar.  

 

Uppsatsens syfte är att synliggöra det dagliga arbetet där genusperspektivet är en viktig del 

men att det även finns andra viktiga perspektiv som kan förstås i samband med genus. Fokus 
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är arbetet och medvetenheten på just den här fritidsgården men jag vill även uppmärksamma 

en vidare öppenhet kring jämställdhetsarbete och intersektionalitet i stort och menar att det 

borde vara en mer naturligare del av dagens pedagogiska arbete. Icke-medvetheten kan bidra 

till att osynliggöra vissa människor vilket leder till en ojämlik och exkluderande verksamhet. 

En verksamhet som inte inkluderar alla.  

Bakgrund 

Här presenteras en historisk bakgrund till fritidsgården som studerats och tidigare forskning 

kring fritidsgårdar och fritidsgårdsverksamhet i ett större sammanhang. Här beskrivs även 

begreppet fritidsledare och vad som menas med fritidsledare i den här uppsatsen och i den 

här undersökningen. Avsnittet utgår till viss del från litteraturtips jag fått från fritidsledarna 

och som de själva har använt i anslutning till utbildningar inom fritidsgårdens verksamhet, 

för att på så sätt utgå så mycket som möjligt från just de fritidsledarna som ingår i den här 

undersökningen. För att skydda fritidsledarnas och ungdomarnas integritet har fritidsgården 

och kommunen anonymiserats vilket bland annat görs genom fiktiva namn på fritidsledarna 

och att det inte framkommer var i Östergötland fritidsgården finns.   

Fritidsgården som studerats  

Huset, som innefattar fritidsgården men även skolverksamhet och en idrottshall byggdes år 

1979. Från början drevs fritidsgården av ABF och Unga Örnar
1
 men år 1992 tog kommunen 

över verksamheten. Under den här perioden var fritidsgården endast öppen några få kvällar i 

veckan men år 1996 expanderade verksamheten till att även ha hand om 10-12 årsverksamhet, 

omsorgsverksamhet och självklart även fritidsgård. I och med expanderingen utökades även 

öppettiderna. År 1998 gick gården med i två projekt: Bärande relationer och Demokrati för 

expressiva vilket resulterade i tydligare mål med verksamheten. Mellan åren 1996 till 2002 

var de tvungna att se över ekonomin vilket innebar besparingstider för verksamheten som 

resulterade i att 10-12 årsgruppen blev flyttad till annan skola. Men år 2003 skedde en 

omorganisation i kommunen och fritidsgården blev en del av en större fritidsgårdsenhet med 

tre områden, då även 10-12 årsverksamheten kom tillbaka och blev en naturlig del av 

verksamheten
2
.  

 

                                                
1 ABF: Arbetarnas bildningsförbund, Unga Örnar: Arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation.  
2 Hämtat från informella samtal, dokument och från fritidsgårdens hemsida som inte skrivs ut på grund av 

anonymitet.   
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Idag omfattas verksamheten av omsorgsarbete, 10-12 årsverksamheten (men i andra lokaler) 

och kvällsverksamheten på fritidsgården. Kvällsverksamheten har huvudsakligen öppet 

måndag till lördag men även några timmar på söndagar. Sammanlagt arbetar 10 fritidsledare 

på gården, sex män och fyra kvinnor, åldern spänner mellan den yngsta som är 24 år och den 

äldsta som är 52 år. Alla fritidsledare på gården som arbetar med kvällsverksamheten är 

utbildade fritidsledare. Under en kväll arbetar vanligtvis 3-4 fritidsledare samtidigt.  

 

Med omsorgsverksamhet menas skolomsorg för barn med förståndshandikapp och 

fritidsgårdens kvällsverksamhet innebär besökande ungdomar från årskurs 7-9 (ålder 13-15 år) 

men vissa av ungdomarna är även gymnasieelever. Fritidsgårdens personal har arbetat för att 

gården huvudsakligen ska vara till för årskurs 7-9, därför att ju fler gymnasieungdomar som 

vistas på fritidsgården desto färre ungdomar från de lägre årskurserna, speciellt från årskurs 7 

vill vistas på gården. Fritidsledarna har berättat att de äldre ungdomarna gör att de yngre inte 

känner sig lika bekväma i miljön.  

Fritidsgårdsverksamhet i ett större sammanhang  

Boken Bärande relationer
3
 skriven av Thorsten Laxvik beskrivs som en ”normativ rapport 

om förutsättningar för goda möten i öppen verksamhet på fritidsgård.” Laxvik beskriver 

fritidsgårdar som en offentlig och öppen verksamhet där ungdomarna står i fokus och där det 

ska skapas goda relationer mellan ungdomarna och fritidsledarna. Ett av de övergripande 

målen med fritidsgårdar idag är att bekräfta, se och höra ungdomarna som besöker gården och 

få dem att utvecklas som människor, där fritidsledarnas roll är att stötta. Det praktiska på 

gården är också något som fritidsledarna aktivt arbetar med utöver det sociala arbetet. 

Gårdens och fritidsledarnas arbete ska vara främjande och inte förebyggande, det ska på så 

sätt skapas möjligheter. Laxvik menar vidare att för att fritidsledarna ska kunna vägleda 

ungdomarna behövs det skapas bärande relationer – hållbara relationer, vilket leder till goda 

relationer, mellan ungdomarna och de vuxna som arbetar på gården
4
. 

 

                                                
3 Laxvik, Thorsten. Bärande relationer – normativ rapport om förutsättningar för goda möten i öppen 

verksamhet på fritidsgård (Malmö 2001).  
4 Laxvik (Malmö 2001) s. 19. Projektet Bärande relationer som fritidsgården har medverkat i finns beskrivet i 

boken Bärande relationer skriven av Thorsten Laxvik, där det finns ett avsnitt som handlar om fritidsgårdens 

arbete kring bärande relationer – med målformuleringar, metod- och förhållningssätt, arbetssätt och 

utvärderingar kring arbetet. I samma bok finns även ett avsnitt skrivet av en av fritidsledarna på fritidsgården 

som innehåller intervjuer och möten med några före detta fritidsgårdsbesökare och hur de upplevde sin tid på 

gården.     
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Ur ett historiskt perspektiv tillkom fritidsgårdarna för att samhället skulle skyddas från 

bråkiga pojkar från arbetarklassen. Idag finns det en kritik mot att fritidsgårdsverksamheter 

konserverar besökarna utefter klass och livsstil och att de därmed blir underordnade resten av 

samhället
5
. 

 

Thorsten Laxvik har även skrivit boken Den vackra motmakten
6

, som handlar om 

demokratiarbetet på fritidsgårdar. Laxvik menar att man ska lära ungdomarna på fritidsgårdar 

att ta makt och inte lära dem att få den
7
, för om ungdomarna får makten utan att behöva 

kämpa för den är kontraproduktivt, menar Laxvik.
8
.  

 

Det historiska syftet med fritidsgårdar, var som nämnts tidigare, att kontrollera de bråkiga 

arbetarklasspojkarna och hålla dem ifrån gatan och även samhället. De verksamheterna kallar 

Laxvik förvaringsgårdar. I en sådan verksamhet är fritidsledarnas huvudsakliga roll att vakta 

dessa ungdomar. Förvaringsgårdarna blev på 1970-talet ifrågasatta och ju mer 

fritidsledarrollen professionaliserades, diskussioner kring verksamheterna växte fram och man 

började satsa på forskning kring fritidsgårdsverksamhet växte en annan sorts fritidsgårdar 

fram som Laxvik kallar förvaltningsgårdar. Inom förvaltningsgårdarna satsar man istället på 

relationer och demokratiskt arbete där ungdomarna blir satta i centrum utan att bli bevakade 

på samma sätt som tidigare. Laxvik menar att gårdsverksamheten hela tiden utvecklas och 

idag ser man möjligheter med verksamheten samt att det finns en ökad medvetenhet.  Han tror 

att detta fortsatta arbete så småningom kommer att resultera i förnyelsegårdar där 

fritidsledarnas roll utvecklas till en mer handledarroll för ungdomarna
9
.  

 

I Ungdomsstyrelsens rapport Bara vara
10

 beskrivs ungdomars behov av mötesplatser och att 

ha någonstans att träffas. Ofta anses syftet med fritidsgårdar vara att motverka vissa 

beteenden eller kriminalitet bland ungdomarna men det behövs även öppna platser och 

mötesplatser för ungdomarna
11

.  

 

                                                
5 Laxvik (Malmö 2001) s. 19.  
6 Laxvik, Thorsten. Den vackra motmakten (Malmö 2004).  
7 Laxvik (Malmö 2004) s. 20ff.  
8 Laxvik (Malmö 2004) s. 97.  
9 Laxvik (Malmö 2004) s. 137f.  
10Persson, Anette (red.) Bara vara (rapport 21:2001 Ungdomsstyrelsen).   
11 Persson (red.) s. 14.  
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När unga får frågan vad de saknar på sin fritid är ofta svaret: - Någonstans 

att träffas. För att prata, fika eller bara göra ingenting
12

. 

 

Rapporten visar på flera exempel där ungdomar själva har varit delaktiga i bland annat 

utformning på hur deras fritidsgård ska se ut och hur fritidsledarna anser att liknande arbete, 

där ungdomarna får vara delaktiga och känna sig behövda resulterar i erfarenheter och större 

självförtroende hos ungdomarna
13

. Att ungdomarna även får vara med och påverka utefter 

deras egna intressen samt vara en del av det demokratiska arbetet resulterar ofta i en 

fritidsgård som blir en mötesplats för alla
14

. 

Fritidsledare 

Fritidsledare kommer ursprungligen från ungdomsledare, vilket var ledare för kristna 

ungdomsgårdar som fanns kring 1930-talet, där man uppfostrade pojkar. Under 1960-talet 

fanns ett ungdomsledarinstitut som utbildade ungdomsledare men under 1970-talet skapades 

fritidsledarutbildningar på folkhögskolor runt om i landet
15

. Under 1990-talet har det arbetats 

allt mer till att koppla fritidsledarutbildningen till akademin med bland annat forskning kring 

yrket och verksamheter
16

. Det finns idag relativt många outbildade fritidsledare om man 

jämför med andra yrkesgrupper som arbetar med ungdomar men det kan bland annat ha sin 

förklaring i att det har varit ett svagt utvecklat yrke. Först 2002 bildades den första 

yrkesorganisationen för fritidsledare i Sverige
17

. De fritidsledarna som medverkar i den här 

uppsatsen är alla utbildade fritidsledare vid folkhögskolor.  

Syfte och urval 

Här beskrivs uppsatsens syfte och frågeställning som undersökningsarbetet har utgått ifrån. 

Frågeställningarna blir därefter besvarade i uppsatsens undersökningsdel. Här beskrivs även 

vilka urval och avgränsningar som jag som undersökare har varit tvungen att ta beslut till.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska fritidsgårdsverksamheten under kvällstid ur ett 

intersektionellt perspektiv med tyngdpunkt på genus, etnicitet, sexualitet, klass och ålder. 

Fokus ligger vid att undersöka fritidsledarnas roll och arbete och på vilka sätt de skapar 

positiva respektive negativa villkor i de möten som uppstår mellan fritidsledarna och 

                                                
12 Persson (red.) s. 4.  
13 Persson (red.) s. 16ff.  
14Persson (red.) s. 26ff.  
15 Det finns även fritidspedagoger som utbildas på högskolor och universitet inom lärarutbildningen med 

inriktning mot fritidshem och förskola.  
16 Laxvik (Malmö 2004) s. 115f.  
17 Laxvik (Malmö 2004) s. 116.  
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ungdomarna. Fritidsledarnas önskan var att få veta hur de bemöter ungdomarna ur ett 

genusperspektiv, och utifrån det är mina frågeställningar följande: 

 Hur bemöter fritidsledarna ungdomarna på fritisgården? Hur kan dessa möten tolkas ur 

ett intersektionellt perspektiv? 

 Vilka föreställningar har fritidsledarna kring genus, sexualitet, etnicitet, klass och 

ålder? 

 På vilka sätt skapas positiva och negativa möten på fritidsgården mellan fritidsledarna 

och ungdomarna?  

Avgränsningar och urval 

Undersökningen har avgränsats, dels efter vad jag själv är intresserad av att ta reda på men 

även efter vad fritidsgårdens personal har efterfrågat. Det har resulterat i en avgränsning där 

undersökningens fokus ligger på fritidsledarnas arbete, möten och bemötande med 

ungdomarna för att se om det är någon skillnad i hur fritidsledarna bemöter ungdomarna med 

avseende på kön, ålder, etnicitet, klass och sexualitet. Självklart hade det även varit intressant 

att se hur ungdomarna uppfattar, reflekterar och påverkas av de möten som uppstår med de 

vuxna på fritidsgården, men det är något jag har varit tvungen att välja bort på grund av 

uppsatsens omfång. Dock är det något som skulle vara intressant att fokusera på och ett 

förslag till vidare forskning.  

 

En avgränsning som har varit en önskan från fritidsledarnas sida är att denna undersökning 

endast ska handla om fritidsgårdsverksamheten under kvällstid och inte om någon av de andra 

verksamheterna under samma tak, så som omsorgsverksamheten eller 10-12 årsgruppen. 

Metoder och empiriskt material  

Här presenteras de metoder som används i undersökningen. Huvudmetoderna är 

observationer och gruppintervjuer, men jag har även använt mig av informella samtal och 

tagit del av verksamhetens nedskrivna dokument. I varje del följer även en diskussion kring 

den valda metoden. Avsnittet avslutas med en diskussion kring kvalitativ arbetsmetod i stort 

och varför det empiriska materialet i den här undersökningen är framtaget från kvalitativa 

metoder.    

Observationer 

En av de två huvudmetoderna i undersökningen är observationer av fritidsledarna som 

dagligen arbetar på fritidsgården. 
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Det förlitar sig inte på vad människor säger att de gör, eller vad de säger att 

de tänker. Det är mer direkt än så. Istället bygger det på ögats direkta 

observationer av händelser.
18

 

 

Jag har valt att använda mig av deltagande observationer, vilket ofta förknippas med 

antropologi och sociologi
19

, för att kunna studera, förstå och analyser fritidsledarnas arbete 

och se hur de bemöter ungdomarna. Observationerna har därefter blivit producerade till 

kvalitativ data, där det i det nedskrivna materialet från observationerna har tagits fram teman 

som analyserats med utgångspunkt från en intersektionell teoretisk grund. Att producera det 

jag ser vid observationerna, vidare till observationsanteckningar och skapa ett empiriskt 

material är komplicerat då jag är mitt eget redskap och jag påverkar hur jag skriver ner det jag 

ser, vilka ord som används och varför jag väljer just de orden
20

.  

 

Det som är positivt med deltagande observationer som metod är att jag kan tolka situationen 

själv istället för att som i intervjuer få det återberättat av informanten/informanterna. När det 

gäller skriftliga källor skapas lätt ett avstånd till det som undersöks medan jag som 

undersökare befinner mig mitt i undersökningen när det gäller observationer. Positivt med 

observationer är även att undersökningen äger rum i en naturlig miljö och i en situation som 

skulle ha funnits oavsett om jag som undersökare hade varit där eller inte
21

. 

 

Det som dock kan vara problematiskt med deltagande observationer är att den naturliga 

miljön kan påverkas av att jag befinner mig där, ungdomarna och fritidsledarna kan uppträda 

utefter vad de tror att jag vill se och höra, men är inget som är specifikt för observationer utan 

mer för intervjuer (och enkäter). Många av ungdomarna på gården har direkt frågat vem jag är 

och vad jag gör där, vilket jag har försökt att förklara. Andra ungdomar verkar ha undrat men 

inte tagit kontakt med mig, antingen har de tittat lite undrande på mig eller frågat någon av 

fritidsledarna. Vissa av ungdomarna har även varit där flera av gångerna då jag själv varit på 

plats vilket har gjort att jag inte känt mig lika ”fel” i sammanhanget och ungdomarna verkar 

ha kunnat vara mer avslappnade trots att jag varit närvarande, eftersom vi känner igen 

varandra. Mestadels närvarande som en tyst, skrivande och observerande skugga i bakgrunden.  

                                                
18 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

(Lund 2009) s. 271.  
19 Denscombe (Lund 2009) s. 271.  
20 Arvastson, Gösta och Ehn, Billy (red.) Etnografiska observationer (Hungary 2009) s. 104.  
21 Denscombe (Lund 2009) s.272.  
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Jag har under arbetets gång varit tvungen att reflektera över mig själv och min närvaro på 

fritidsgården. När jag för andra gången besöker fritidsgården för att observera påpekar en av de 

manliga fritidsledarna; ”Det är ganska uppskruvad stämning [bland ungdomarna] när du är här.”  Jag 

blev ganska förvånad över det här påstående, dels för att jag själv nog inte riktigt hade 

reflekterat över min egen närvaro i ungdomarnas miljö, jag var ett störande moment. Dels för 

att jag inte hade förklarat för ungdomarna om vem jag var och vad jag gjorde där eftersom att 

det hela tiden är ungdomar i rörelse, som kommer eller lämnar gården. Det hade varit en 

självklarhet att förklara mitt syfte bland fritidsledarna eftersom det var dem jag främst skulle 

observera, så jag hade först inte tänkt på att det också påverkade ungdomarna. Jag tog senare 

samma kväll upp saken med en av de kvinnliga fritidsledarna, men hon hade inte upplevt 

samma ”uppskruvande stämning.”   

 

Under första mötet med två av fritidsledarna på gården, de jag uppfattat som de mest drivande 

i genus- och jämställdhetsarbetet, var bland det första jag ville ta reda på ifall alla 

fritidsledarna var lika positiva till att bli observerade. Det var de blev jag försäkrad om. Men 

trots att alla fritidsledarna var förberedda och hade kommit överens om att bli observerade 

upplevde jag en viss skepsis från någon/några kring att jag kritiskt skulle studera dem i deras 

egen miljö; ”… Jaha, så du är här igen. Då måste man skärpa till sig...[skratt].” Fritidsledaren som 

yttrade detta sa det som ett skämt och skrattade för att förtydliga den skämtsamma tonen men 

trots att det inte var allvarigt sagt tror jag att det fanns någon sanning i påståendet. Likaså en 

oro från personens sida av att observeras, men samtidigt även en nyfikenhet. Jag har i 

informella samtal i anslutning till de formella intervjuerna frågat fritidsledarna vad de tyckte 

om att bli observerade och om det har varit jobbigt att jag granskat deras arbete: ”Först tänkte 

man på att du var här och man undrade vad du skrev hela tiden, men sen glömde man bort att du satt 

där.” Ingen svarade att det hade varit jobbigt att jag studerat deras arbete och arbetssätt men de 

förtydligade att det fanns en nyfikenhet kring det jag antecknade.  

 

Jag har med jämna mellanrum, oftast en kväll per vecka, befunnit mig på fritidsgården för jag 

ville försöka vara en så naturlig del som möjligt på gården och i miljön. Första gången jag 

befann mig på fritidsgården var endast för ett möte med två av fritidsledarna tillsammans med 

en genuspedagog från kommunen. Andra gången endast för att befinna mig i miljön och 

uppleva en vanlig kväll utan att observera, jag ville på så sätt ta reda på vad man egentligen 

gör på en fritidsgård en helt vanlig kväll mitt i veckan, för att på detta sätt skapa en förståelse 
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eftersom jag inte hade några egna erfarenheter sedan tidigare. Därefter har jag återkommit 

med jämna mellanrum för att observera, mellan 2-3 timmar per gång, vanligtvis en gång per 

vecka under 6 veckors tid.  

 

Andra problem som kan uppstå eller påverka undersökningen är att jag som undersökare 

tolkar det jag ser och hör efter mina egna referensramar och den slutsats jag kommer fram till 

kanske inte en annan undersökare skulle komma fram till. Variationerna i det man ser 

påverkas av psykologiska faktorer. Martyn Denscombe, författaren till 

Forskningshandboken
22

, påpekar att minnet är selektivt, vilket innebär att vad som vi minns 

och vad som glöms bort inte är en slump utan bestäms av ett mönster i minnet där det är 

lättare att komma ihåg vissa saker medan andra istället faller bort. Perceptionen är selektiv, 

som betyder att minnet filtrerar vilket begränsar informationen men hindrar samtidigt annan 

information. Förhöjd perception, vilket betyder att man som undersökare har varierande 

mottaglighet för vissa signaler och händelser vid olika tillfällen beroende på känslomässigt 

och fysiskt tillstånd. Det som undersöks påverkas av de känslor som undersökaren för tillfället 

har och vilket bagage vi bär med oss sedan tidigare
23

. 

 

Att observera innebär till största del att man använder sig av synen för att se vad som händer, 

men man använder sig även av andra sinnen, som hörseln
24

. Att använda observationer som 

metod är bra då man på ett levande sätt vill visa vad som händer i en viss situation eller i ett 

sammanhang. Observationerna gör också att man kan uppmärksamma detaljer som inte hade 

uppmärksammats i enbart intervjuer men där intervjuer istället kan vara ett komplement till 

observationerna och användas som fördjupning
25

.  

Gruppintervjuer  

Jag har valt att använda gruppintervjuer för att få ett större djup och skapa mer förståelse 

kring hur fritidsledarna på fritidsgården tänker och förhåller sig till möten och bemötande av 

olika ungdomar. Jag har valt att genomföra formella gruppintervjuer med tre fritidsledare i 

varje grupp. Syftet med att använda gruppintervjuer var att se hur de talar om och förhåller sig 

kring dessa begrepp med varandra och skapa utrymme för diskussion. Skillnaden mellan 

gruppintervjuer och enskilda intervjuer är att jag som undersökare i gruppintervjuer håller mig 

                                                
22 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

(Lund 2009).  
23 Denscombe (Lund 2009) s. 272f.  
24 Arvastson och Ehn (red.) (Hungary 2009) s. 43.  
25 Arvastran och Ehn (red.) (Hungary 2009) s. 97.  
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mera i bakgrunden och tar mindre plats än i enskilda intervjuer
26

. Eftersom jag från början 

inte tänkte ha med intervjuer som metod så visste jag inte heller om eller hur många av 

fritidsledarna som ville medverka. Jag skickade ut ett mail till en av fritidsledarna med 

informationen om de intervjuer jag var intresserad av att genomföra och hon vidarebefordrade 

sedan informationen vidare till resten av fritidsledarna. Sammanlagt sex fritidsledare var 

intresserade av att bli intervjuade, tre kvinnor och tre män, som sedan delades upp i två 

könsblandade grupper. Samma dag som sista intervjun skulle äga rum hoppade en kvinnlig 

fritidsledare av och istället bestod en av intervjuerna av två män. Intervjuerna har tagit cirka 

en timme var att genomföra och spelats in och alla respondenter i undersökningen har blivit 

informerade om att de är anonyma. Det inspelade materialet har sedan transkriberats och 

därefter analyserats ifrån en intersektionell utgångspunkt utefter teman som arbetats fram från 

materialet.   

 

Från början var mitt huvudsyfte att enbart använda mig av deltagande observationer som 

metod men ju mer jag observerade desto mer ville jag veta och för att kunna få mer 

djupgående information om hur fritidsledarna diskuterar och pratar med varandra kring bland 

annat bemötandet till ungdomarna. Jag hade innan intervjuerna skrivit ner en intervjuguide
27

 

med öppna frågor inom det jag ville ha mer information om och jag ville under gruppintervjun 

att fritidsledarna skulle prata och diskutera lika mycket med varandra som de talade till mig. 

Intervjuguiden användes som utgångspunkt men var inte något som följdes från början till slut 

då jag anpassade frågorna och följden på frågorna utefter vad intervjupersonerna själva tog 

upp och lade fokus på.   

 

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer i grupp. Det jag ser som positivt med att 

intervjua fritidsledarna i grupp är att på så sätt kunna se och höra samspelet dem emellan, 

vilket kan leda till spontana uttalanden. Det som dock kan vara negativt med att intervjua dem 

i grupp är att det kan vara svårt för mig som intervjuar att ha kontroll över situationen och att 

flera pratar i munnen på varandra vilket kan göra det svårt vid transkriberingen
28

.  

                                                
26 Adeniji, Anna. Inte den typ som gifter sig – feministiska samtal om äktenskapsmotstånd (Göteborg 2008) s. 54.  
27 Se bilaga där intervjuguiden finns med.  
28 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun (Uppsala 1997) s. 97.  
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Informella samtal och dokument  

Jag har i undersökningen även använt mig av de informella samtalen som uppstått med 

fritidsledarna (och ungdomarna), för att på så sätt skapa mig en helhetsbild och en djupare 

förståelse av situationen och verksamheten. 

 

Jag har också tagit del av fritidsgårdens nedskrivna dokument: Mål för verksamheten som 

innehåller inriktningsmål, förhållningssätt, mätverktyg och delmål. De har även en Varje Dag 

Bok där de varje kväll antecknar antal besökare, vilka som jobbat, möten och verksamhet som 

varit, samt viktiga händelser under kvällens gång. Jag har också läst de Besökarlistor som 

ungdomarna skriver i när de kommer till gården, där det framkommer hur många som har 

varit på plats och hur många av besökarna som är killar respektive tjejer. Besökarlistorna ger 

oftast även information om från vilken årskurs ungdomarna är ifrån. De nedskrivna 

dokumenten är mer för att vidga bilden och helheten av verksamheten men inget som är mitt 

fokusområde, utan snarare en bakgrund till det jag egentligen sätter fokus på.  

 

De informella samtalen och de nedskrivna dokumenten används för att skapa en rättvis 

helhetsbild medan de deltagande observationerna och gruppintervjuerna är huvudmetoden. 

För att analysera materialet: observationerna, intervjuerna, de informella samtalen och 

dokumenten används ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus, ålder, etnicitet, klass 

och sexualitet. I undersökningen är även fritidsledarna och ungdomarna anonyma, inga namn 

skrivs ut och jag har försökt att skriva ut händelser och det jag observerat på ett sådant sätt att 

ingen ska känna sig utpekad eller så att man som läsare inte ska kunna förstå vilka personer 

jag syftar på.  

Metoddiskussion  

I undersökningen använder jag mig av kvalitativa metoder, men i olika former, observationer 

och intervjuer. Även om jag anser att jag får den information jag är ute efter när jag använder 

mig av kvalitativ metod finns det ändå en viss kritik till det. Bland annat, speciellt från 

kvantitativa forskare, anses kvalitativ forskning vara alldels för subjektiv – i den meningen att 

det ofta startar väldigt öppet. En annan kritik är att undersökaren är så pass viktig och central i 

kvalitativ forskning, det som personen väljer att undersöka styrs ofta till viss del av 

undersökarens intressen. Det finns även en kritik mot att kvalitativa undersökningar är för 

generella. Kritikerna menar att det i en viss undersökning är svårt att generalisera resultaten 
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till fler miljöer och sammanhang
29

. Men en kvalitativ studie svarar och kan inte representera 

en hel population eller ett helt land utan är snarare ett stickprov och belyser just det här 

sammanhanget med den här specifika verksamheten. Det positiva med att använda sig av flera 

olika metoder inom kvalitativ forskning är att kunna se relationen mellan de empiriska 

materialen, hur de förhåller sig till och kompletterar varandra. Att använda sig av flera 

metoder gör det även möjligt att se både motsägelser och överensstämmelser vilket gör att 

man kan komma det empiriska materialet på djupet
30

.  

 

Det här är en återkommande diskussion bland forskare. Feministiska forskare har 

argumenterat för att traditionella teorier och metoder gör det svårt att skapa förståelse för 

kvinnornas sociala liv och situationer. Feministiska forskare vill även peka på att det ur ett 

traditionellt arbetssätt systematiskt exkluderar kvinnorna till att kunna vara den ”som vet”. 

Historien är skriven ur mäns perspektiv (med en viss klass och etnisk tillhörighet) och Sandra 

Harding menar att de problemen ofta är kopplade till vilka metoder som används
31

. Hon 

menar att det behövs mer än att enbart studera kvinnor, för det är inte nytt, utan att istället 

studera kvinnor från deras egna perspektiv och erfarenheter för att skapa en förståelse kring 

kvinnors situation och den historia som varit. Harding menar att det är just det vi måste göra 

för att kunna förstå kvinnors dagliga erfarenheter. Feministiska forskares styrka är att kunna 

förstå andra människor och deras upplevelser, situationer och erfarenheter, vilket görs genom 

att vi placerar oss själva i det sammanhang som vi undersöker för att lättare kunna skapa 

förstålelser och analyser. Harding menar också att övertygelser, ståndpunkter och beteenden 

från den som undersöker är en del av det empiriska materialet och påverkar det övergripande 

resultatet
32

.    

Teoretisk utgångspunkt  

Här presenteras den teori som är relevant i anslutning till den här undersökningen och 

uppsatsen. Jag har valt intersektionalitet därför att jag i analysdelen använder mig av det 

som teoretisk utgångspunkt och jag menar att det är mer användbart och att det viktiga 

genusperspektivet trots allt finns integrerat med andra perspektiv. Här presenteras och 

förklaras även några centrala begrepp som används i anslutning till teorin. Med 

förtydligandet av begreppen visar jag vad som menas med de valda definitionerna i just den 

                                                
29 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Trelleborg 2002) s. 269f.  
30 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken (Lund 2002) s. 176ff.  
31 Harding, Sandra. “Is there a feminist method?” i Feminism and methodology (1987) s. 3f.  
32 Harding (1987) s. 8f.   
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här uppsatsen, eftersom samma ord ofta kan betyda och tolkas på flera sätt. De olika 

begreppen som förklaras i anslutning till teorin är de olika perspektiven som används inom 

och i anknytning till intersektionalitetsteorin i den här undersökningen.   

Intersektionalitet  

Nina Lykke, professor på Tema Genus vid Linköpings universitet, argumenterar i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift
33

 om intersektionalitet och dess användbarhet i genusforskningen. 

Lykke beskriver intersektionalitet som; 

 

En analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga 
maktsymmetriser, baserade på kategorier såsom genus, preferens, klass, 

profession, ålder, nationalitet etc.34 

 

Med det menar hon att intersektionalitet ser till flera aspekter och kategorier på en och samma 

gång, som exempelvis genus, etnicitet, sexualitet, klass och så vidare, istället för att se till 

enbart en, som exempelvis genus. Begreppet innebär dock inte att man lägger till fler 

kategorier till de andra utan att det istället är en förståelse av att flera kategorier påverkar och 

är förbundna med varandra. Ett exempel på det från undersökningen är när jag ställde frågor 

till fritidsledarna kring etnicitet börjar de snart tala om klass, och även tvärt om, när jag 

ställde frågor om klass tar det inte lång tid till dem kommer in på etnicitet, invandrare och 

kulturella tillhörigheter. Ett annat exempel är hur flera saker påverkar hur vi möter en 

människa utefter ålder, kön, etnicitet och så vidare.  

 

Lykke refererar i sin text till Nira Yuval-Davis
35

. Lykke beskriver i sin text utifrån Yuval-

Davis Transversalistisk feminism, vilket innebär att man utgår från sin egen situation för att 

skapa en förståelse för andra. Hon menar vidare att man måste kunna kombinera rooting, 

vilket är ens egen situation med shifting, som innebär att man skapar förståelse för andra och 

utvidgar sitt eget perspektiv
36

.  

 

Lykke visar de positiva sidorna med att använda sig av intersektionalitet som begrepp och 

teoretisk grund, bland annat för att skapa en större förståelse och att detta i sin tur kan skapa 

ny kunskap. Det kan handla om en större förståelse kring hur vi möter andra människor och 

                                                
33 Lykke, Nina. ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1:2003.  
34 Lykke (1:2003) s. 48.   
35  Se tillexempel Yuval-Davis, Nira. Women, Citizenship and Difference (Zed 1999).  
36 Lykke (1:2003) s. 50.  
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vilka faktorer som påverkar dessa möten. Men hon vill även visa på att det samtidigt kan 

finnas problem med intersektionalitet och att man måste kunna förhålla sig kritisk till 

begreppet. Ett möjligt problem är att begreppet öppnar upp för så pass många maktstrukturer 

som tillexempel genussystem, heteronormativitet eller rasism, på en och samma gång och att 

det på så sätt kan bli stort och ohanterligt
37

. I en andra artikel, också i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift
38

, några år senare går hon än djupare in på problem och möjligheter med 

intersektionalitet. Hon menar att ett annat problem som kan uppstå med intersektionalitet är 

att man analyserar varje maktstruktur var för sig, exempelvis, genus, sexualitet, etnicitet och 

så vidare, istället för att se dem som integrerande med varandra. Hon menar vidare att det 

även finns en risk för att det skaps en sorts konkurrens mellan kategorierna och att det på så 

sätt skapas hierarkier på vilket vissa kategorier blir ”mer betydelsefulla och viktiga” än 

andra
39

.  

 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari har i sin bok Intersektionalitet
40

 använt 

intersektionalitet för att analysera, reflektera och vidga synsättet kring makt, maktstrukturer 

och ojämlikhet. De har använt sig av intersektionalitet för att fokusera på maktstrukturer inom 

olika nivåer i samhället och de ser till hur de olika maktstrukturerna berör och sammanlänkar 

varandra men även hur de påverkar olika delar av samhället. De los Reyes och Mulinari 

menar att genusvetenskapen inte ser till föreställningar kring etnicitet, klass och nationella 

gränser utan att den istället fokuserar exklusivt på kön, vilket kan leda till en ojämlikhet. De 

vill bland annat öppna upp analysen kring makt inom feminismen och genusvetenskapen och 

menar att feminismen allt för ofta har svårt att se till globala processer samt att kön är något 

som ständigt förändras. Enligt dem riktar sig feminismen främst till den vita, heterosexuella 

medelklassen och att det är ett hinder i den fortsatta feministiska utvecklingen
41

.  

 

De los Reyes och Mulinari menar att intersektionalitet är bra då den ifrågasätter och skapar 

nya perspektiv om hur makt och orättvisor påverkas av de förställningar som finns kring 

vithet, etnicitet, manlighet, kön, genus, sexualiteter, klass och mycket mer. De menar vidare 

att föreställningarna och uppfattningarna är (åter)skapande och resulterar i ett Vi-Dem-

tänkande och att könsrelationer är överfokuserade, då att man istället bör vidga perspektivet 

                                                
37 Lykke (1:2003) s. 52f.  
38 Lykke, Nina. ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-

3:2005.  
39 Lykke (2-3:2005) s. 9ff.  
40 De los Reyes, Paulina och Mulinari, Diana. Intersektionalitet (Lund 2005). 
41 De los Reyes och Mulinari (Lund 2005) s. 7f.  
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och se till andra sociala relationer och maktstrukturer. Det vill säga att istället för att fokusera 

enbart på genussystem så inriktas betraktelsesättet även till exempelvis heteronormativitet, 

rasism och klassförtryck
42

.   

Möten och bemötande 

Det centrala arbetet på en fritidsgård handlar om möten och i och med det hur människorna på 

fritidsgården bemöts. Laxvik använder sig av Martin Bubers
43

 begrepp om Jag och Du vilket 

innebär att ett Jag möter ett Du – där de två personerna som möter varandra är subjekt och 

accepterar varandra utan att vilja utnyttja eller förändra varandra. Det kan även skapas Jag och 

Det - möten, där den man möter görs om till ett objekt efter egna intressen. Då man istället har 

ett syfte eller en baktanke med mötet. Ett exempel på det är när en lärare försöker lära ut 

något till en elev, som inte vill lära sig
44

.  

Norm 

Enligt Nationalencyklopedin innebär norm det ”normala” och exempelvis ett ”godkänt” 

beteende i en social situation eller grupp. Det handlar om ”handlingsregler” och rättesnöre 

kring hur man bör handla eller hur man bör vara/uppträda. Normer hänger ofta samman med 

sociala värden.
45

 Normer är osynliga regelsystem som blir synliga först när någon bryter mot 

dem. Normalitet innebär att inte vara avvikande eller annorlunda
46

. 

 

Ulrika Dahl beskriver i boken Queersverige
47

 normalitet som att vara ”normal” och inte 

avvikande och att det ofta är en trygghet i att inte vara annorlunda. Normativitet beskrivs 

istället som ett maktsystem som skapar normer som människor måste förhålla sig till
48

.  

 

Jag kommer här att beskriva de centrala begreppen och perspektiven som i den här uppsatsen 

används i anslutning till intersektionalitet för att skapa en fördjupad förståelse kring teorin. 

Att beskriva dem i enskilda kategorier är nödvändigt för att förklara dem men det är inte på 

det sättet de sedan används när teorin appliceras på det empiriska materialet.   

                                                
42 De los Reyes och Mulinari (Lund 2005) s. 123ff.  
43 Se tillexempel Buber, Martin. Jag och Du (Falun 2006).  
44 Laxvik (Malmö 2004) s. 117.  
45 www.ne.se sökord: norm. Hämtat 2009-10-07.  
46 Rosenberg, Tiina. Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002) s. 101.  
47 Dahl, Ulrika. ”Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet”, i Queersverige (Stockholm 2005) 

Kulick, Don (red.).  
48 Dahl (Stockholm 2005) Kulick, Don (red.) s. 50.  

http://www.ne.se/
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Genus 
Genussystem/Genusordning – är främst akademiska begrepp på och beskrivningar samt 

beteckningar av feminismens patriarkat, likaså som kön mer har ersatts av begreppet genus. 

Genus innebär det sociala könet medan kön pekar mer på det biologiska könet. Dock finns det 

forskare som använder termen kön utan att för den delen mena biologiskt
49

. I den här 

uppsatsen används begreppet genus för att beskriva socialt kön.   

Sexualiteter och heteronormativitet 

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning - menar att 5-10 procent av Sveriges befolkning 

är bi- eller homosexuella
50

. De definierar sexualiteterna som följande:  

 
En heterosexuell person har förmågan att attraheras sexuellt av och/eller 

älska en person av motsatt kön. Heterosexualitet är den vanligaste formen av 

sexuell identitet och även den som är "norm" i dagens samhälle. En bisexuell 

person har förmågan att attraheras sexuellt av och/eller älska en person 

oavsett kön. En homosexuell person har förmågan att attraheras sexuellt av 

och/eller älska en person av samma kön.
51

. 

 

Tiina Rosenberg visar på heteronormativitetens två bärande principer: exkluderande och 

inkluderande i boken Queerfeministisk agenda
52

. Rosenberg menar att heteronormativiteten 

innebär ett antagande av att alla är heterosexuella, de som inte ingår i normen av att vara 

heterosexuell blir avvikande. Hon menar vidare att heteronormativitetens följd blir dels att det 

utesluter det som anses som avvikande från normen och att det i sin tur skapar uppdelningar 

av ”vi” och ”dem.” Även att heteronormativiteten resulterar i assimilering, det vill säga att de 

avvikande och de uteslutande från normen måste ansluta sig till den dominerande gruppen. 

Enligt Iris Marion Young
53

 innebär det att de som är uteslutna ger sig in i en sammanhållning 

där det redan finns bestämda regler och utifrån det ska de sedan försöka hävda sig
54

.  

Klass 

Enligt Nationalencyklopedin innebär klass olika kategorier av människor som indelas efter 

ekonomiska och sociala kriterier. Klassindelningen är historiskt viktig för klassiska 

liberalismen och för socialismen. Karl Marx menar att samhällsklasserna delas in i relation till 

den materiella produktionen och hans samhällssyn har påverkat hela 1900-talet
55

.   

                                                
49 Gemzöe, Lena. Feminism (Smedjebacken 2005) s. 80f.  
50 www.rfsu.se Hämtat 2009-10-12.  
51 www.rfsu.se Hämtat 2009-10-12.  
52 Rosenberg, Tiina. Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002).  
53 Se tillexempel Young, Iris Marion. Att kasta tjejkast – texter om feminism och rättvisa (Stockholm 2000).  
54 Rosenberg (Stockholm 2002) s. 100ff.  
55 www.ne.se sökord: klass. Hämtat 2009-10-26.  

http://www.rfsu.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.ne.se/
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Ulla-Britt Wennström menar att klasstillhörigheten formar människan och påverkar 

människans perspektiv och syn på samhället. Det påverkar även hur man blir bemött och hur 

man bemöter andra människor
56

.  

Etnicitet 

Ser man till Nationalencyklopedins beskrivning innebär etnicitet att man känner tillhörighet 

och identifierar sig med en etnisk grupp. Begreppet är inom samhälls- och 

kulturvetenskaperna omdiskuterat och definitionen ändras något beroende på teoretisk 

utgångspunkt. Etniska grupper och förhållandet dem emellan bör förstås som sociala 

processer och har med grupprelationer att göra
57

. 

 

Thomas Hylland Eriksen beskriver i sin bok Etnicitet och nationalism
58

 etnicitet som ett 

begrepp som klassificerar människor och hur olika grupper med människor relateras med 

varandra samt hur dessa grupper ser på sig själva och hur andra ser på dem
59

.   

Ungdomar 

Ungdomar är ingen kategori i samma mening som exempelvis klass eller kön. Ungdomar är 

en svag definition av en kategori människor som varken är barn eller vuxna, ett ”oplacerat” 

tillstånd som tydligt relateras till ålder
60

. Nationalencyklopedin definierar ungdom, som att 

vara ung, vanligtvis mellan cirka 15-30 år
61

. Fanny Ambjörnsson beskriver åldersgruppen att 

vara ung (och tjej) som att vara ”mellan barn- och vuxendom
62

”. I sammanhanget av 

fritidsgårdar är ofta ungdomar detsamma som pojkar, därför att det ur ett historiskt perspektiv 

har varit en plats just för pojkar
63

. I rapporten Bara vara
64

 utgiven av Ungdomsstyrelsen 

beskrivs ungdom som en framställning av en livsfas samt att det är något föränderligt utefter 

sammanhang. Ungdomskulturforskning har bedrivits i Sverige sedan 1960-talet och 

begreppen identitesprovning och individualisering är vanligt förekommande
65

.  I den här 

                                                
56 Wennström, Ulla-Britt. Den kvinnliga klassresan (Göteborg 2003) s. 105f.  
57 www.ne.se Sökord: etnicitet. Hämtat 2009-10-26.  
58 Eriksen Hylland Thomas. Etnicitet och nationalism (Falun 2003).   
59 Eriksen Hylland (Falun 2003) s. 13.  
60 Laxvik (Malmö 2004) s. 112f.  
61 www.ne.se sökord: ungdom. Hämtat 2009-10-08.  
62 Ambjörnsson, Fanny.  I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2003) s. 

29.  
63 Persson (red.) s. 14.   
64 Persson, Anette (red.) Bara vara (rapport 21:2001 Ungdomsstyrelsen).  
65 Persson (red.) s. 40f.  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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uppsatsen menas ungdom, både killar och tjejer, alltså de personer som besöker fritidsgården 

och vanligtvis är i åldrarna 13-15 år.  

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant till den här uppsatsen och som anknyter 

till den här undersökningen. Avsnittet visar och beskriver två avhandlingar, där båda 

relateras till ungdomar, skolmiljöer och fler perspektiv än genus. En examensuppsats som 

behandlar hur ungdomar blir bemötta i skolan ur ett genusperspektiv och en artikel som dels 

handlar om intersektionalitet men även beskriver en intersektionell avhandling i skolmiljöer.  

 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har i sin avhandling I en klass för sig – genus, klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer
66

 undersökt två klasser med fokus på tjejer mellan 16-18 

år och hur de upprätthåller och utmanar föreställningar kring hur man är en ”normal” tjej. 

Avhandlingen är skriven ur ett intersektionellt perspektiv och hon har använt sig av 

observationer för att ta reda på hur genus, klass, sexualitet och etnicitet är konstruerade och 

påverkar varandra.  

 

Att genus är något som ständigt skapas innebär inte att skapandet kan se ut 

hur som helst. Vissa relationer är mer godtagbara än andra och vissa sätt att 

vara på och röra sig mer sanktionerande
67

. 

 

Citatet beskriver hur olika sorters normer avgör vad som är mer godtagbart och accepterande 

är något annat och syftet i avhandlingen är att bland annat undersöka den heteronormativa 

ordningen – hur ideal och handlingar är kopplade till föreställningar om heterosexualitet
68

. 

Hon menar vidare att hennes syfte med avhandlingen var att undersöka de föreställningar som 

finns kring manligt men framförallt kvinnligt och hur hierarkierna dem emellan och inom 

könskategorin kan se ut. Hon vill även belysa hur vissa identiteter är mer ”godkända” än 

andra och se till skärningspunkten mellan flera former av strukturer, nämligen genus, 

sexualitet, klass och etnicitet
69

.   

 

Ambjörnsson redogör för hur normer skapas och bevaras genom utpekandet av det som 

avviker
70

. I en av klasserna hon observerade kunde hon konstatera att tjejerna inför varandra 

                                                
66 Ambjörnsson, Fanny.  I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm 2003).  
67 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 13. 
68 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 13.  
69 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 295ff.  
70 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 57.  
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uppträdde på ett mer öppet och mindre kontrollerat sätt än jämförelsevis i ett offentligt rum 

där även killar och lärare fanns med. Tjejerna förväntades att inta en mer försiktig ställning 

och beskrivs som mer toleranta, känsloinriktade och empatiska. De förväntades också ha en 

viss mognad och att kunna ta ansvar, och många gånger tog tjejerna ansvar för killarna i bland 

annat grupparbeten
71

.   

 

Ambjörnsson menar även att för att beskriva femininitet hos tjejer är det ofta killar som sätts 

som en motpol, men hon menar att det ofta även var andra tjejer som blev jämförda, oftast då 

tjejer från andra gymnasieprogram (klasser). Den ena klassen sågs mer som norm 

(samhällsvetarprogrammet) medan den andra mer som avvikande (barn- och 

fritidsprogrammet)
72

.  

 

Där Ambjörnssons avhandling behandlar hur de tjejer hon undersökt skapar genus och 

föreställningarna kring hur man ”bör” vara som tjej, på liknande sätt fast istället med 

manlighet och hur man ”bör” vara som kille har pedagogen Rickard Jonsson undersökt hur 

killar befäster maskulinitet. Hans avhandling Blatte betyder kompis – om maskulinitet och 

språk i en högstadieskola
73

 handlar om hur några killar med invandrarbakgrund befäster 

maskulinitet och etablerar vänskap bland annat med språket som hjälp. Jonsson menar att 

utgångspunkten i avhandlingen är bland annat betydelsen av språket och hur språket kan 

skapa gemenskap och en förståelse
74

. Han beskriver vidare hur killarna, trots att de har olika 

etniska bakgrunder, modersmål etcetera, förhåller sig till de ”svenska” eleverna på samma 

skola och hur det skapas ”jag”, ”vi” och ”dem”. Han skildrar även hur det i gemenskapen 

visas genus, etnicitet och sexualitet och betydelsen av dem
75

.  

 

Jonsson menar att killarna, iscensätter och skapar maskulinitet genom bland annat språket, på 

vilket sätt de talar med och om varandra. Men han menar att de även använder sig av kläder 

för att skapa maskulinitet, en viss typ av kläder och accessoarer dominerar denna grupp av 

killar
76

. 

 

                                                
71 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 58ff.  
72 Ambjörnsson (Stockholm 2003) s. 78.  
73 Jonsson, Rickard. Blatte betyder kompis – om maskulinitet och språk i en högstadieskola (Borgå 2007).  
74 Jonsson (Borgå 2007) s. 24.  
75 Jonsson (Borgå 2007) s. 25f.  
76 Jonsson (Borgå 2007) s. 71ff.  
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Han beskriver också hur det i skolmiljön har blivit en åtskillnad mellan könen, trots att det 

aldrig har funnits några uttalade regler kring det utan har blivit en tyst överenskommelse 

mellan eleverna. Till exempel står eleverna i två led, ett för killar och ett för tjejer, när de står 

och väntar på att läraren ska komma till lektionssalen
77

. Trots åtskillnaden mellan könen finns 

även en hierarki mellan killarna, de förhandlar inom gruppen om hierarkier vilket sker 

muntligt kring specifika händelser, historier och argumentationer
78

. Det kan jämföras med hur 

tjejerna i Ambjörnssons avhandling skapar hierarkier mellan tjejerna och speciellt mellan de 

olika klasserna.   

 

Precis som Ambjörnsson menar att tjejerna skapar normer genom utpekandet av det som 

avviker visar Jonssons undersökning på att skolan är en heterosexuell arena där annan 

sexualitet osynliggörs. Föreställningar om homosexuella finns naturligtvis bland eleverna, 

men då främst för att kunna definiera, motsatsen heterosexualitet. Killarna pratar inte enbart 

om tjejer utan även om ”bögar”. Jonsson visar på ett exempel; en elev skriker ut i desperation 

av att han inte förstår uppgiften: ”Sug kuk!” då läraren svarar: ”Era hobbies får ni ta på 

lunchen!”Läraren förklarar att det kan uppstå skämt om homosexuella men att det är en 

överrenskommelse om att det endast är skämt. Jonsson menar att det visar sig att manliga 

lärare skapar en gemensam maskulinitet med killarna de undervisar och distanserar sig från 

det feminina eller det homosexuella. Han hänvisar vidare till annan forskning
79

 om studier 

kring hur manliga lärare använder uttryck som ”uppträd inte som en tjej” för att disciplinera 

killarna
80

. 

 

I Maria Langes examensuppsats Bemötande i skolan utifrån ett genusperspektiv
81

 undersöker 

hon hur elever, killar respektive tjejer, uppfattar bemötandet från läraren i undervisningen 

samt hur läraren bemöter eleverna
82

. Hon beskriver bland annat bemötande och menar att det 

finns en skillnad i hur man talar med killar respektive tjejer. Hon hänvisar till Anna 

                                                
77 Jonsson (Borgå 2007) s. 139.  
78 Jonsson (Borgå 2007) s. 162f.  
79 Se tillexempel Mac an Ghaill, Máirtín. The making of men. Masculinities, sexualities and schooling. (Open 

University Press 1994).   
80 Jonsson (Borgå 2007) s. 176f. 
81 Lange, Maria. Bemötande i skolan utifrån ett genusperspektiv. Examensarbete, lärarprogrammet (2007) 

Linköping universitet.  
82 Lange (2007) s. 4. Jämför med Inga Wernersson, som är professor på instutionen för pedagogik och didaktik 

på Göteborgs universitet, som har skrivit Genusperspektiv på pedagogik (Kalmar 2007) utgivet av 

Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, om användbarheten av genus inom 

pedagogiken. Hon menar att sådan forskning och förhållningssätt till pedagogiken innebär fokus på 

könsskillnader men även ett förhållningssätt där man vill förändra och medvetandegöra skolans tankar och 

praktik kring genus och jämställdhet i det pedagogiska arbetet.  
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Steenberg
83

 som menar att vuxna oftare höjer rösten till killar och talar mjukare när de talar 

till tjejer. I klassrumsmiljö blir tjejer ofta placerade bredvid killar för att lugna ner stämningen 

och blir på så sätt hjälpfröknar. Lange hänvisar även vidare till Kajsa Wahlström
84

 som menar 

att man bemöter killar och tjejer olika och att det beror på att de olika könen ges olika roller 

samt förmågor som förstärks genom bemötandet. Hur barnen/ungdomarna blir bemötta 

påverkar även barnens och ungdomarnas självbild eftersom de anpassar sig efter vad de vuxna 

förväntar av dem. De vuxna placerar ofta barnen och ungdomarna i olika ”fack” efter hur de 

är som personer eller vad de förväntas klara av och dessa ”fack” anpassar sig barnen efter
85

. 

Liknande exempel visas även i Ambjörnssons avhandling där det finns specifika 

föreställningar kring tjejerna och hur de är samt att de förväntas ställa upp och ta ansvar för 

killarna.  

 

Professor Dorthe Staunes har i en artikel skrivit om intersektionalitet och hur användbart det 

är att använda sig av intersektionalitet i multietniska miljöer och att där studera genus samt 

etnicitet. Staunes menar att intersektionalitet är ett bra verktyg för att undersöka och upptäcka 

att vissa människor är marginaliserade och exkluderade från vissa sammanhang, och det hon 

främst är intresserad av är hur de olika begreppen och kategorierna skär över varandra 

i ”verkligheten” och vad som händer just vid skärningspunkten där de korsas.
86

 Jonssons 

avhandling som beskriver just ett multietniskt sammanhang visar på att det inte bara är genus 

som skildras utan att det samtidigt visas på betydelsen av etnicitet och sexualitet samt att det i 

Ambjörnssons avhandling beskrivs relationen mellan genus, klass, sexualitet och etnicitet.    

 

Artikeln handlar till viss del även om Staunes avhandling ”Etnicitet, kön och skola
87

” där hon 

med hjälp av intersektionalitet har studerat en multietnisk skola i Danmark. Det hon har 

koncentrerat sig på är hur ungdomar i åldrarna 12-14 år skapar och förhåller sig till kön och 

etnicitet. Det Staunes bland annat kom fram till var att ungdomarna skapar två parallella 

grupper, där den egna gruppen är ”normal” och den gruppen de inte är med i blir ”den andre.” 

På så sätt skapas det två parallella strukturer med två olika kollektiv, som i sin tur skapar ett 

                                                
83 Se tillexempel Stenberg, Anna. Flickor och pojkar i samma skola (Kalmar 1997).  
84 Se tillexempel Wahlström, Kajsa. Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. 

Sveriges utbildningsradio AB (Kristianstad 2003).  
85 Lange (2007) s. 8f.  
86 Staunaes, Dorthe. “Where have all the subjects gone? Bringing together the concept of intersectionality and 

subjectification”, ur Nora 2:2003, s. 101-102.  
87 Egen översättning från engelska, originaltitel: Etnicitet, køn og skoleliv (2003).    

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=11172&pureid=8561&puretype=proj&lang=eng&retur=1
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Vi och ett Dem
88

. På liknande sätt skapar killarna i Jonssons undersökning ett Vi kontra Dem 

i och med hur de förhåller sig till de ”svenska” ungdomarna eller hur tjejerna i Ambjörnssons 

undersökning skapar olika definitioner på varandra utefter vilken klass man går i och vilken 

klasstillhörighet man har.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Staunes (Nora 2:2003) s. 106.  
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Undersökning 
Här följer uppsatsens undersökningsdel som bygger på de observationer och intervjuer som 

genomförts på fritidsgården. Jag har valt att utgå från och använda mig av fem övergripande 

teman; 1) Att skapa närhet, 2) Social bakgrund; klass och etnicitet och relationen dem 

emellan, 3) Heteronormativitetens uttryck, 4) Genus; skillnader som får betydelser och 5) 

Makt, ansvar och omvårdnad. I det sista avsnittet som heter Normalitet och relation till den 

andre, sker en avslutande diskussion och analys av de olika temana. Jag har valt att använda 

mig av fiktiva namn på de fritidsledare som deltog i intervjuerna för att anonymisera 

personerna och miljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag utgår mina observationer från ett stort matbord vid caféet, vilket känns som medelpunkten på 

entréplanet, där både ungdomarna och fritidseldarna relativt ofta håller till. Härifrån ser jag cafédisken till 

vänster, två soffor med tv till höger, ingången och en soffa i hallen när jag tittar rakt fram. I hallen finns 

även en trappa ner till en stor nedervåning där det finns fler rum, bland annat ett filmrum, men jag har 

valt att inte observerat någonting där utan endast utgått från matbordet på entréplanet.  

Att skapa närhet 

Jag vill i det här avsnittet visa på vikten av Thorsten Laxviks
89

 begrepp bärande relationer och 

hur man kan skapa och arbeta på de hållbara relationerna. Det visar även vikten av att skapa 

tillfällena till närhet istället för att vänta på dem. Jag vill också använda mig av Martin 

Bubers
90

 teori kring Jag – Du respektive Jag – Det, vilket innebär att mötet påverkas av om 

fritidsledaren ser ungdomen som ett subjekt eller objekt beroende på om den vuxne har ett 

syfte med mötet eller ej.  

 

Den första kvällen som jag kliver in genom dörrarna på fritidsgården för att påbörja observationerna ser 

jag att en manlig fritidsledare sitter i soffan vid entrédörren, han masserar axlarna på en tjej samtidigt 

som han pratar med en kille. Det är en trevlig stämning i lokalen och jag upplever bland annat att 

                                                
89 Laxvik (Malmö 2001).  
90 Buber (Falun 2006).  

Intervjuer:  

Kvinnlig fritidsledare 1 – Elisabeth 

Kvinnlig fritidsledare 2 – Kristina 

Manlig fritidsledare 1 – Henrik 

Manlig fritidsledare 2 – Simon 

Manlig fritidsledare 3 – Tobias 

 

 

 

 



25 

 

massagen bidrar till den lugna stämningen. Kvällen går och fler ungdomar frågar fritidledarna om de kan 

få massage, relativt ofta blir svaret nej, men en kvinnlig fritidsledare tar sig tid och sätter sig för att 

massera en kille. De sätter sig vid samma bord som jag själv sitter och skriver mina 

observationsanteckningar och det gör att jag kan höra hela konversationen dem emellan. De börjar 

prata, den kvinnliga fritidsledaren ställer frågor till killen och de pratar vidare om vad som hänt i skolan 

tidigare under dagen.   

 

Senare under samma kväll diskuterar en manlig och en kvinnlig fritidsledare masserandet i allmänhet; 

den manliga fritidsledaren: ”Vi har ju inte tid att sitta och massera alla varenda kväll”, den kvinnliga 

fritidseldaren: ”Nej, inte alla, men någon kanske. Jag tror att det är ett bra sätt att prata med 

ungdomarna på, man kommer nära.”  

 

Under det första intervjutillfället några veckor senare frågar jag hur man skapar bra möten, Kristina 

svarar då: ”Det är genom att hitta ingångar. Det kan vara allt utifrån att se, alltså en förändring, se, 

bekräfta en tröja eller byxa, en frisyr. Det kan ju vara en ingång, ett samtal. Eller att faktiskt vidröra 

också, det kan också vara en ingång.” Som med massagen undrar jag? Kristina fortsätter: ”Ja, 

massagen är ett väldigt bra möte. Det är fascinerande för det är också… den skapar relation i tystnad, 

det tycker jag är spännande. Det händer något i vidrörelsen mellan individerna. För det skapas ett 

förtroende, tror jag.”  

 

Massagen är ett exempel på ett positivt och bra försök till att skapa närhet mellan fritidsledare 

och ungdom, men det finns även de tillfällen som fritidsledare försöker men inte riktigt når 

ända fram: En kvinnlig fritidseldare går fram till sofforna där det sitter flera ungdomar som tittar på tv. 

Den kvinnliga fritidsledaren: ”Hur går det?”, hon får inget tydligt svar från någon av ungdomarna. Den 

kvinnliga fritidsledaren sätter sig då istället mitt i soffan, mellan två killar och börjar prata. Jag hör inte 

hela konversationen men vissa delar: ”Hur länge är ni ungdomar?” Hur många år av livet är ni 

ungdomar?” Det finns de som förlorar många år när de är ungdomar, man kan göra många felval. Man 

har så mycket hormoner och sånt.” Hon pratar vidare om värderingar och ställer vissa motfrågor 

som: ”Eller hur?” hon får dock inte mycket till svar, det känns mer som en monolog än en dialog. Några 

ungdomar rör sig från platsen medan tre killar sitter kvar och verkar halvlyssna. En av killarna säger 

efter några minuter: ”En kompis till mig…” sedan hör jag inte mer. Ytterligare en kille kommer och sätter 

sig i en av sofforna. Den kvinnliga fritidsledaren fortsätter att prata, hon talar om en dokumentär hon 

nyligen sett och sedan fortsätter hon med att förklara att alla ungdomar i världen inte har det lika bra. En 

av killarna visar mer intresse för ämnet nu. De börjar prata om hans föräldrar och hur de har levt i krig. 



26 

 

De pratar vidare om hur länge de har bott i Sverige och var de kommer ifrån. Jag vill med det här 

exemplet påvisa att försöken från fritidsledarna inte alltid fungerar eller att det kan ta lång tid 

att nå ända fram till ungdomarna.  

 

Jag ställde under intervjuerna även frågan; Hur skapar man ett bra möte? Simon 

svarar: ”Förutsättningar för att det ska bli ett bra bemötande är att vi har ett bra möte. För om man inte 

är mottaglig, om man är dösur, då blir inte mötet bra och då blir inte bemötandet så bra heller. För han 

kanske inte är mottaglig för det bemötandet som jag är villig att ge och då dör det.” 

 

De olika kategorierna genus, klass, etnicitet, ålder och sexualitet påverkar närhet utefter vilka 

föreställningar fritidsledarna har kring de här kategorierna och därmed också hur de möter och 

bemöter ungdomarna på gården. Exemplen åskådliggör även att fritidseldarnas försök är bra 

då de måste skapa tillfällen till närhet istället för att vänta på dem, det vill säga att aktivt 

arbeta för att skapa möten för att genom mötena inkludera och synliggöra ungdomarna.   

Social bakgrund; klass och etnicitet och relationen dem emellan  

Något som har varit svårt att se under observationerna men som senare har visat sig 

uttryckligen under intervjuerna är hur tydligt föreställningarna kring klass och etnicitet hänger 

samman samt hur synen på dem båda påverkar varandra.  

 

Under intervjuerna ställde jag frågan; Påverkas mötet av att man som vuxen och ungdomarna har olika 

kulturella eller nationella bakgrunder? Henrik: ”Jag bemöter dem på annat sätt, fast jag inte vill det.  Det 

är när tjejer har slöja. Då vet jag ju att de på något sätt, jag tror att de är hårdare hållna. De får kanske 

inte umgås så mycket med män. Då är jag lite tillbakadragen. Ja, jag säger ju Hej och frågar förstås vad 

de vill men det är svårare att sitta och diskutera helt vanliga saker, för att man kanske har en fördom om 

att de inte får prata om vad som helst, att de inte får prata med män på samma sätt.” Senare fortsätter 

Kristina: ”Alltså vi har inte samma typer av tjejer på fritidsgården längre. Vi har inte rik tigt de som är 

socialt utsatta. De kommer från andra delar /--/. Det kan hända att vi tappat den besökargruppen, de 

svaga tjejerna. Eller det har vi. Många är ju svagare grupper, att de har taskigare förutsättningar än 

andra människor. Det kan vara utifrån att man har ett sämre språk och kontaktnät, till att man har det 

socialt ostabilt. Jag tror det kan vara så. Vi har många som inte är svenskfödda.” Citatet från intervjun 

uppvisar på att det finns en problematik med vilka föreställningar fritidsledarna har kring 

tjejer med slöja. Fritidsledarna vet inte hur de ska förhålla sig till de här tjejerna och vad som 

är okej och inte tillåtet, så istället för att fråga tjejerna påverkas mötet av fritidseldarnas egna 
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föreställningar om hur de tror att är. Citatet visar också på att de kopplar samman att vara 

invandrare med lägre klass och social instabilitet. Det är intressant att under mina 

observationstimmar på fritidsgården har jag aldrig sett någon tjej med slöja men ändå 

beskriver fritidsledarna en problematik kring hur de ska bemöta de här tjejerna.  

 

I båda intervjuerna ställde jag senare frågan; Historiskt sett så har fritidsgårdars syfte varit att kontrollera 

bråkiga arbetarklassungdomar, pojkar, som varit bråkiga. Hur ser ni på det idag? Märker ni av och 

funderar ni kring klass? Kristina: ”Jag tror att vi har… inte en fostrande roll men om man har en annan 

etnisk bakgrund så använder man oss som referens i Sverige. Elisabeth: Som en integrationsarena.” 

Även i den andra intervjun så kopplas lätt klass och etnicitet samman och visar på det svåra att skilja 

dem åt. Tobias: ”De som kommer hit representerar ju inte, är inte representativt för de ungdomar som 

går på skolan eller finns i området. Jag tycker det är mer expressiva ungdomar. Det är min uppfattning i 

alla fall. Inte alltid men det är mer åt det hållet. Att det finns ungdomar som har det bättre socialt hemma, 

trivs att vara hemma, har fler nätverk och föreningsliv. De som aldrig sätter sin fot här som har fullt upp 

med andra saker.” Simon: ”Klart det finns klasskillnader i området och det visas även här på gården. Vi 

har nog ingen som just nu spelar hockey tillexempel, men däremot så vet jag att det finns många i 

området som spelar hockey. Hockey är en ganska dyr sport och kräver ganska mycket 

föräldraengagemang.” Tobias: ”Men jag måste säga att det är väldigt mycket invandrare som kommer 

till fritidsgården.” Simon: ”Ja, majoriteten är invandrarbarn.” Tobias: ”Nu har det ju blivit lite bättre men 

förut var det jättehögt. Får då tänkte jag på klass, jag tänkte att invandrare har, står ju rätt lågt i mycket, 

arbetslöshet, en annan social misär, utsatthet, ett utanförskap. På det viset tycker jag det är klass.”  

 

Jag vill här framför allt påpeka hur flera kategorier påverkar och samverkar, och i det här 

avsnittet specifikt det tydliga förhållandet kring klass och etnicitet. Det visar även på vad 

Dorthe Staunes
91

 och Rickard Jonsson
92

 skriver om. Staunes menar att intersektionalitet är 

användbart i multietniska miljöer för att kunna upptäcka om vissa människor är exkluderade 

och marginaliserade, Jonsson undersökning från ett multietniskt sammanhang som visar på 

hur olika kategorier och perspektiv korsas och påverkar varandra.  

 

Jag vill även med de valda exemplen visa på det Ulla-Britt Wennström
93

 skriver om, att klass 

och klasstillhörighet påverkar hur man blir bemött av andra människor men även hur man 

                                                
91 Staunes (2:2003).  
92 Jonsson (Borgå 2007).  
93 Wennström (Göteborg 2003).  
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uppfattar sig själv utefter sin egen klasstillhörighet. Jag anser det även vara intressant att det 

historiska syftet med fritidsgårdar, att gårdarna främst besöks av ”socialt utsatta” ungdomar, 

än idag till viss del stämmer överens med den bild som intervjuerna i den här undersökningen 

ger. Trots att fritidsledarna i informella samtal med mig har beskrivit att de vill komma bort 

från den beskrivningen.  

Heteronormativitetens uttryck  

Heteronormativiteten på fritidsgården upprätthålls på flera sätt samtidigt: via de 

föreställningar som fritidsledarna har kring etnicitet, sexualitet och genus, hur ungdomarna 

förhåller sig till vad som anses vara ”normalt” och hur fritidsledarna förhåller sig till 

föreställningarna och ungdomarnas beteenden.  

 

Jag sitter som vanligt vid bordet i caféet, det är lugn stämning och det har ännu inte kommit så många 

ungdomar men några meter framför mig står två killar och pratar. En manlig fritidseldare kommer in i 

rummet, går fram till de två killarna och börjar röra den ena i nacken. ”Obehagligt!” skriker killen. Den 

manliga fritidsledaren ignorerar kommentaren och fortsätter att röra hans nacke. Killen: ”Obehagligt när 

en kille rör mig och håller på.” Fritidsledaren: ”Jag tycker om att hålla på.” Det är bra stämning och 

samtalet går över till att handla om en kvinnlig sångerska. Det jag anser vara intressant med det här 

exemplet är att dels så försöker fritidseldaren provocera och utmana normen, ungdomen bli då 

osäker och gör i och med reaktionen motstånd och vill visa sig själv som normalitet och inte 

avvikande. Inressant är också hur situationen går över till att handla om den kvinnliga 

sångerskan och att de båda på så sätt visar sig själva som ”normala” och bekräftar 

heteronormativiteten.  

 

Senare under samma kväll står en kvinnlig fritidseldare och en kille i närheten av caféet och 

pratar. ”Vilken fin tröja du har” säger fritidsledaren. De pratar vidare om att det är många färger på 

tröjan. ”Är den lite bögig?” säger hon i en skämtsam ton samtidigt som hon ler. Killen tittar upp på henne 

och sedan tillbaka på tröjan, han ser rädd och fundersam ut. Han svarar inte på frågan. 

Fritidseldaren: ”Jag bara skoja men det är så fina färger.”    

 

Under en annan kväll sitter två killar vid ett bord, dricker en varsin läsk och pratar med varandra. Vid 

bordet bredvid sitter en manlig fritidseldare och äter. Efter ett tag vänder han sig om mot de två killarna 

och säger: ”Jag vet att ni tycker om varandra. Visst tycker ni om varandra… ni kramas och tycker om 
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varandra.” Han får inget direkt svar från de två ungdomarna, den ena grymtar till och gör en grimas 

medan den andra sitter tyst. 

 

Under intervjuerna har jag ställt frågan; Tidigare forskning visar på att ungdomar, och speciellt killar i 

högstadieålder använder sig av ordet bög för att definiera sig bort från det. Är det något ni har märkt av? 

Simon säger: ”Bög används ju i var tredje ordbyte… /--/ De säger inte bara bög utan jävla bög, bögjävel. 

/--/ De använder orden mer än förr alltså. Ja, killar gör det nog för att slå ifrån sig och visa att man är 

normal.” Elisabeth: ”Så fort det är bögar på tv så reagerar de direkt.” Kristina: ”Då är det asäckligt.” 

Elisabeth: ”Fast de egentligen inte tycker det.” Henrik: ”Så kan det ju vara skillnad på kultur. En utländsk 

kille och om man kanske är muslim. Det är ju tabu, det får inte förekomma. Det kan jag märka ibland, 

när man pratar med en del. Det är svårt liksom när man säger att de är ju också människor, de måste 

också få finnas precis som alla andra. Men någonstans har de väl fått det, om det är via relig ionen eller 

nåt annat, att det inte får förekomma, det är farligt. Att det är äckligt.”  Jag anser att det finns en 

motsägelse mellan de vuxnas förståelse av heteronormativitet och hur de agerar. I exemplet 

med hur den manliga fritidsledaren kommenterar kring hur de två killarna som sitter och 

pratar skulle tycka om varandra visas hur ett agerande och praktisk handling kan se ut medan 

de i intervjun istället visar på en medvetenhet. Intervjutillfället uppvisar också föreställningar 

kring etnicitet och hur ”utländska” killar skulle tycker det är mer fel med homosexualitet 

än ”svenska” killar.   

 

När jag ställde frågan; Historiskt sett har fritidsgårdar varit en manlig arena, uppfattar ni det som en 

manlig arena? svarar Simon: ”Ja, det är en manlig arena. Det är mest killar som kommer hit och de 

tjejer som kommer hit de kommer egentligen för att kolla på killarna. De kommer ju aldrig för att spela 

fotboll. /--/ Det är aldrig några tjejer som kommer hit för att spela playstation, det är väldigt få tjejer som 

använder datorerna. Vad gör tjejerna här…?” Fritidsledarna uppvisar motsägelser i att de vill ha 

fler tjejer till gården samtidigt som de utrycker att de inte riktigt vet vad tjejerna gör på gården. 

Det finns också en motsägelse mellan de vuxnas förståelse kring heteronormativitet och hur 

de agerar i praktisk handling.  

 

Intervjuerna visar även att fritidsledarna påverkas av de föreställningar som finns kring kön 

och sexualitet. Jag ställde frågan; Om ni menar att ni möter killar och tjejer på olika sätt, vad är då den 

stora skillnaden? Tobias: ”Jag tror, även att de är ungdomar och att det är så stor ålderskillnad, så blir 

den ändå det här spelet tjej-kille som uppstår. När man möter tjejer, man försöker vara lite rolig, lite 

charmig, man försöker vara lite snygg. För att det bara är så mellan könen på något sätt. Samma sak 
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lite mot killarna, att man kanske försöker vara lite tuff och hävda sig på något sätt. Att det finns kvar 

även om det kanske inte borde det. /--/ Att det där tjej-kille, man spelar på det och man dras in i det. För 

att man tycker det är bejakande eller tryggt.” 

 

Jag vill här visa på det som Tiina Rosenberg
94

 skriver om heternonormativitet bärande 

principer – hur föreställningar kring sexualitet gör att man inkluderar de människor som 

är ”normala”, det vill säga heterosexuella, och exkluderar de som inte är det. Det visar också 

det som Ulrika Dahl
95

 beskriver, att heteronormativiteten skapar normer som människor 

måste förhålla sig till och att tillhöra normaliteten, det som anses vara ”normalt”, är tryggt.  

Genus; skillnader som får betydelser  

Det finns en medvetenhet bland fritidsledarna att de bemöter ungdomarna olika utefter kön 

men att det i själva mötet är ett omedvetet val och att denna skillnad till viss del beror på 

föreställningar kring genus. Det visar sig även att mötet påverkas av andra faktorer som 

exempelvis etnicitet och föreställningar kring dem.  

 

I de två sofforna till höger om mig sitter några ungdomar samt en manlig och en kvinnlig fritidsledare. En 

kille kommer in genom entrédörren, slänger av sig skorna och går direkt fram till sofforna. Han slår 

vänskapligt ihop högerhanden med en av killarna som sitter i soffan samtidigt som han säger ”Tja!”, han 

går vidare mot den manliga fritidsledaren som hälsar på samma sätt sedan sätter han sig i soffan bland 

de andra.  

 

I de observationer jag gjort har jag vid flera tillfällen uppmärksammat att kvinnliga och 

manliga fritidsledare hälsar på ungdomarna på olika sätt, det finns dels en olikhet utefter 

vilket kön fritidsledare är men det visar sig även en skillnad beroende på vilket kön ungdomen 

är. En generaliserande bild är att de hälsar olika: när manliga fritidseldare hälsar på killarna är 

det vanligt att de slår ihop händerna eller gör en high five. Det är vanligt förekommande att de 

använder uttryck som ”Tja!” När manliga fritidseldare bemöter och hälsar på tjejerna 

använder de ofta ett mjukare sätt, både att röra sig på och sättet de använder rösten.  Jag kan 

även se en skillnad i hur de kvinnliga fritidsledarna hälsar och bemöter ungdomarna, de 

försöker aktivt vara mer fysiska. Precis som de manliga försöker de kvinnliga fritidsledarna 

vara mjukare till sättet mot tjejerna än mot killarna.  

                                                
94 Rosenberg (Stockholm 2002).  
95 Dahl (Stockholm 2005).  
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De här skillnaderna bekräftas även i intervjuerna med fritidsledarna. Henrik: ”I dagsläget känner 

jag att jag möter tjejerna på ett annat sätt, för att vi försöker utöka antalet tjejer, besökarantalet på 

gården. Och då försöker man måna lite extra om dem, så att de finns kvar på gården och att de trivs. 

Ofta känner jag att killarna gärna vill ta mer plats, mer energi också. Därför är det skönt också att ibland 

kunna möta tjejerna på det sättet och ge dem lite mer tid och verkligen se deras behov.” Elisabeth: ”Jag 

tycker att jag till och med, att jag använder en annan röst. Jag tror att jag bemöter dem olika, omedvetet. 

Olika, jätteolika. Jag tror det, men jag vet ju inte./--/Jag kanske ställer andra frågor till pojkarna än vad 

jag ställer till flickorna, utifrån vad jag tror att de håller på med, som fritidsintressen eller vad de har varit 

med om. Så jag tror inte att jag behandlar dem lika. Men jag vet inte om det är till den graden att det 

skulle förstöra någonting. Jag tror att jag väntar in tjejerna mer, att de ska komma, än vad jag väntar in 

en pojke. De förväntningarna har jag på något sätt. Att de [pojkarna] söker upp.”  Kristina: ”Fast det kan 

jag hålla med om, jag känner likadant. Jag tycker det är lite småknepigt, just att knyta relationer till de 

här tjejerna, de som tar lite längre tid på sig. Medan killarna tar mer tid och det är skönt att de tar tid för 

man vill att de ska ta tid, att man jobbar när man ska jobba och inte bara sitta och vänta.”  

Elisabeth: ”Man förväntar sig mer av flickor. /--/ Att de ska ha mer koll på läget. Gärna vara skötsamma.” 

Simon: ”Kanske inte medvetet men omedvetet, för att man är skolad ända sedan man var liten, att killar 

är på ett visst sätt och tjejer är på ett annat.” Tobias: ”Jag tänker att man inte vill möta personer så att 

könet bestämmer hur man ska bete sig. Men det gör det säkert. Absolut. Att man förändrar sig på något 

sätt. /--/ Men jag tror att det mest är röstmässigt och sedan är det den där mätningsgrejen med killar.”  

Det här visar på att fritidsledarna uppfattar att det är lättare med killarna och på det sättet de 

möter killarna på upplevs som det ”normala” och bekväma sättet medan att möta tjejerna bli 

mer problematiskt och svårt. Exemplet uppvisar också att det finns andra förväntningar på 

tjejerna: att de bland annat ska vara mer skötsamma än killarna. Det bekräftas även i Maria 

Langes
96

 uppsats, dels i hur vuxna möter och bemöter ungdomar men också i de förväntningar 

de finns på de olika könen samt hur tjejer ofta kan tilldelas en roll som hjälpfröknar.    

 

Jag vill visa att ungdomarna på fritidsgården åtskiljs i möten och bemötande utefter genus och 

kön. De exempel jag här visar på styrker det som Maria Lange
97

 skrivit om i sin 

examensuppsats, bland annat att vuxna talar och hälsar till tjejer respektive killar på olika sätt. 

Liknande exempel finns även att hitta i Fanny Ambjörnssons
98

 avhandling där hon beskriver 

                                                
96 Lange (2007).  
97 Lange (2007).  
98 Ambjörnsson (Stockholm 2003).  
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att specifika föreställningar kring tjejerna påverkar hur andra tjejer men även vuxna tänker 

kring de här tjejerna.  

 

På frågan; Påverkas bemötandet och mötet av att man som vuxen och ungdom har olika kulturella eller 

nationella bakgrunder? Svarar Simon: ”Alltså jag har ju svårt att ta i hand med någon som… en del har 

slöja och man vet om att en del av dem är muslimer, de får inte röra vid andra pojkar. /--/ Oftast är det 

inga problem men ibland kan jag bli fundersam, hur ska jag bemöta henne nu då. De är speciellt de här 

tjejerna, invandrartjejerna med slöja som jag har svårt för.” Det här visar att det inte bara är genus 

och kön som är av betydelse i mötena utan hur genus påverkas av andra faktorer, som i det här 

exemplet etnicitet. Exemplet visar återigen på att fritidsledarna upplever en problematik kring 

hur de ska bemöta tjejerna och att det upplevs som ännu mer komplicerat om tjejerna i fråga 

har en slöja, för då påverkas mötet av ännu fler föreställningar.  

 

Avsnittet visar att fritidseldarna hälsar och bemöter ungdomarna olika dels utefter sitt eget kön 

men även beroende på ungdomens kön. Det finns en medvetenhet och samtidigt en 

omedvetenhet kring att de behandlar ungdomarna olika. Gården beskrivs till stora delar som 

en manlig arena med ”killgrejer” samtidigt som de utrycker att de vill ha fler tjejer till gården 

och de uppvisar en problematik kring hur de ska möta och bemöta de här tjejerna.  

Makt, ansvar och omvårdnad  

Både i intervjuerna och under observationerna har det visats sig att det pendlar och finns en 

dubbelhet kring makt, ansvar och omvårdnad och hur fritidsledarna pendlar mellan dessa tre 

olika positioner och relationer till ungdomarna. Med makt menar jag att det finns en 

maktskillnad och åtskillnad mellan fritidsledarna och ungdomarna som kan resulterar i ett Vi 

kontra Dem där ”Vi” representerar fritidseldarna. Med ansvar menas att fritidsledarna är de 

vuxna och därmed har det yttersta ansvaret på fritidsgården och med omvårdnad menar jag att 

fritidsledarna till viss del tilldelas och tilldelar sig själva en omvårdande roll, speciellt i 

relation till killarna.   

 

Det är ett av de senare observationstillfällena på fritidsgården och en kille står vid disken i caféet och 

pratar med en manlig fritidsledare. Killen verkar rastlös och har vid flera tillfällen under kvällens gång 

tjatat på flera av fritidsledarna att han vill baka, samtalet tar fart igen, killen: ”Får jag inte baka lackar jag!” 

den manliga fritidsledaren: ”Men vem är det som bestämmer här, du eller vi?!” Med det här exemplet 

vill jag visa att det skapas en åtskillnad mellan fritidsledarna (som är de som bestämmer på 
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fritidsgården) och ungdomarna (besökarna) som ska acceptera och anpassas efter de regler 

som fritidsledarna sätter upp. När fritidsledaren i det här exemplet menar vi syftar han på de 

vuxna, fritidsledarna.  

 

Under intervjuerna ställde jag frågan; Är det någon skillnad i att bemöta äldre eller yngre ungdomar? 

Tobias: ”Jag tänker också på det att man jobbar professionellt som en ledare och det förändrar ju lite 

grann än om det skulle vara privat man träffas. Man ska ju inte vara kompis på det viset. Man är ledare, 

det finns ett förtroende.” Simon: ”Man kan ju vara kompis i mötet men sedan måste man ju veta om, att 

det är viktigt att när jag tycker att det inte fungerar att vara den där kompisen att jag kan gå upp och 

vara den där ledaren. Jag måste ta mitt vuxenansvar också.” Tobias: ”Men ungdomarna ska veta, eller 

känna, att även om man är kompisar och man skämtar så ska de veta hela tiden, se skillnaden på något 

sätt. Att de aldrig behöver tvivla på det.”  

 

Jag ställde frågan; Är det någon skillnad i att bemöta tjejer respektive killar? Där följdfrågan blev; Varför 

tror du att man gör det? Kristina: ”Jag bli nog mammig med killarna, kan jag tänka mig.” Elisabeth: ”Mer 

uppfostrande tror jag man blir.” Kristina: ”Ja, säkert.” Elisabeth: ”Utan att man tänker på det.” 

Kristina: ”De kan kalla en för mamma till och med. Nästan obehagligt. /--/ Men jag är väl omvårdande då 

kanske, och fostrande. Och det är pinsamt att man går in i det där fast man vet att man inte borde.”  

 

De här tre exemplen anser jag visar på hur fritidsledarna hela tiden ändrar sin roll till 

ungdomarna mellan att vara en representant för fritidsgården (den/dem som bestämmer), till 

att vara mer åt kompishållet, till att vara den auktoritära och att vara omvårdande. 

Fritidsledarna rör sig mellan att vara nära och nästan jämbördig till att vara auktoritär 

och ”långt ifrån”. Jag menar att i och med att fritidsledarna rör sig mellan de olika 

positionerna använder de sig av det som Nina Lykke
99

 och Nira Yuval-Davis
100

 kallar rooting 

och shifting vilket innebär att man utgår från sin egen position och samhällsställning för att 

skapa en förståelse för andras situation samt rör sig mellan de olika positionerna för att 

anpassa sig och skapar en större insikt.    

Normalitet och relationen till den andre 

Undersökningen visar att det på fritidsgården skapas normer kring hur man bör vara, se ut och 

uppträda utefter vissa föreställningar, vad som anses vara ”normalt” men också på grund av 

                                                
99 Lykke  (1:2003).  
100 Yuval-Davis (Zed 1999).  
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hur ungdomarna och fritidseldarna inkluderar och exkluderar varandra samt hur de förhåller 

sig kring genus, etnicitet, sexualitet, klass och ålder. Undersökningen visar även att det finns 

flera ”andra” och olika positioner till normen (normerna). Det skapas också normer utanför 

fritidsgården som till viss del stämmer överens med de normerna inne på gården samtidigt 

som de även skiljer sig åt. Det visar att de inte finns en rådande norm utan att flera normer 

samverkar och påverkar parallellt.   

 

Den här undersökningen handlar om hur ungdomarna möts och bemöts av fritidsledarna. Det 

har visat sig att försöken i att skapa möten både kan resultera i positiva samt mer negativa 

bemötanden. Det har även visat att föreställningar kring genus påverkar mötet utefter hur man 

tror att killar respektive tjejer vill bli bemötta men även utefter vilka förställningar man har på 

sitt egen kön och bilden av hur man ”bör” vara som man respektive kvinna. Samtidigt som 

genus och kön har stor påverkan på mötet visar det att sexualitet samtidigt spelar in då 

heteronormativiteten är stark och något som även spelas på i mötet. Förutom att mötena på 

fritidsgården påverkas av genus och sexualitet visas även betydelsen av etnicitet och framför 

allt föreställningar kring att vara ”svensk” eller att vara ”utländsk” och hur man efter de 

kriterierna ser på genus, sexualitet och klass, bland annat i exemplet på hur man ser och 

förhåller sig till tjejer i slöja.  

 

En tydlig norm på fritidsgården är att vara man eller kille, många av aktiviteterna beskrivs i 

intervjuerna som ”killgrejer” som exempelvis fotboll och playstation. En av de manliga 

fritidsledarna ställer även frågan; ”Vad gör tjejerna här?” Även tidigare forskning beskriver 

fritidsgårdar som är anpassade för killar, precis som det historiska syftet med fritidsgårdarna. 

Tjejerna ska anpassas efter den manliga normen och i det avseendet ses flickorna som den 

andre. Vilket ofta även stämmer överens i ett större samhällsperspektiv. Eftersom 

heternormativiteten även är så påtaglig blir också annan sexualitet avvikande. Normen i 

samhället beskrivs relativt ofta som vit medelklass medan fritidsledarna beskriver 

ungdomarna på fritidsgården som invandrarbarn som är ”socialt utsatta”. Det visar att det 

finns en norm på gården samtidigt som det finns en (eller flera) normer ute i samhället att leva 

upp till och förhålla sig till.  
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När Nira Yuval-Davis
101

 och Nina Lykke
102

 talar om Transversalistisk feminism och hur man 

kan variera från sin egen situation och förståelse – rooting, till att skapa en förståelse för 

andras position och perspektiv – shifting. Hon menar att man måste utgå från sin egen 

situation för att kunna skapa en förståelse för andra. I och med att det finns en balans och en 

variation mellan makt, ansvar och omvårdnad från fritidsledarnas sida ser jag att det just rör 

sig mellan rooting och shifting. Dels i hur de varierar sitt förhållningssätt mellan att vara 

kompis kontra att vara den vuxne och ansvarsfulle. Maktperspektivet i situationen gör dock 

att det även skapas ett Vi – Dem där fritidsledarna representerar och ”är” fritidsgården medan 

ungdomarna istället blir besökarna på gården.   

 

Det finns även andra situationer som skapar olika sorters Vi – Dem på fritidsgården, dels i hur 

de tjejer med slöja blir ett Dem, dem som fritidsledarna inte vet hur de ska förhålla sig till 

eftersom de inte vet hur eller på vilka sätt som är okej att möta, bemöta och tala kring olika 

ämnen eftersom det finns föreställning kring vad som är tillåtet enligt och för Dem. 

Fritidseldarna antyder även att ungdomarna på fritidsgården är från de ”lägre” klasserna, då 

de jämförs med ungdomar som inte kommer till gården utan istället lägger sin tid på dyra 

sporter så som hockey eller att de är mer ”socialt utsatta” på grund av sina etniska 

tillhörigheter. Normen på fritidsgården är som jag nämnt tidigare att vara kille och 

heterosexuell, vilket resulterar i att vara tjej och att ha annan sexualitet blir problematiskt 

eftersom fritidsledarna bemöter tjejerna på ett annat sätt jämfört med killarna och att det finns 

ett ”icke-bemötande” av homosexuella på grund av att de osynliggörs. De vet inte hur de ska 

möta och bemöta de personerna som inte helt ingår i normen.  

 

Tiina Rosenberg
103

 beskriver heteronormativitetens två bärande principer: exkluderande och 

inkluderande, där man exkluderar människor som inte ingår i heteronormen, vilket även visar 

sig i den här undersökningen. Men jag anser att begreppen exkluderande och inkluderande 

kan användas vidare till fler perspektiv, som i den här undersökningen där man kan se att det 

inte enbart är bi- eller homosexuella som exkluderas utan alla som inte ingår i den rådande 

normen som även innefattar genus, klass och etnicitet.  

 

                                                
101 Yuval-Davis (Zed 1999).  
102 Lykke (1:2003).  
103 Rosenberg (Stockholm 2002).  
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Jag kan tycka mig uppleva ett glapp mellan intervjuerna och det som observerats, samt mellan 

vad fritidsledarna i teorin vill och hur jag som undersökare har upplevt det i praktisk handling. 

Ett exempel på det är hur fritidseldarna vid flera gånger under intervjuerna talar om att de vill 

att fler tjejer ska komma till gården men att de samtidigt beskrivs och upplevs som en manlig 

arena och en plats där ”killgrejer” utövas, så som att spela fotboll och spela playstation, och 

en manlig fritidseldare ställer även frågan: ”Vad gör tjejerna här?” En kvinnlig fritidseldare berättar 

även vid ett annat tillfälle: ”/--/ Som det är nu så har inte vi yta där vi har tid för närmare tjejkontakter. Vi 

har tagit bort tjejkvällar och tjejgrupper och sånt som gör att man knyter an snabbare. Jag upplever att vi 

tagit bort en möjlighet för flickor, men det tycker vi säkert olika om.” Det verkar också finnas en 

osäkerhet i hur de ska få fler tjejer att vilja vistas på gården, det beskrivs som att det är lättare 

att arbeta med killar än med tjejer. 

 

Undersökningen visar att det finns en vilja och att fritidseldarna vill försöka men att det inte 

alltid når ända fram, det visar även vikten av att skapa närhet för att kunna upprätthålla 

hållbara relationer och det visar även framförallt att de föreställningar som finns på gården 

kring genus, kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder har stor påverkar på hur ungdomarna 

blir bemötta av fritidsledarna.  

Förslag på fortsatt arbete och vidare forskning 

Som jag tidigare nämnde i avsnittet Avgränsningar och urval vore det mycket intressant att ta 

reda på hur ungdomarna som vistas på gården uppfattar de möten och bemötanden de får från 

fritidsledarna för att ta reda på om de känner sig inkludera eller exkluderade på fritidsgården. 

Det vore även av intresse att ta reda på vad ungdomarna uppfattar som positiva samt mindre 

positiva möten för att kunna se vilka förväntningar de egentligen har på fritidsledarna men 

även på fritidsgården som en mötesplats.   

 

Eftersom jag i min undersökning till viss del kan se vilka föreställningar fritidsledarna har 

kring sina egna kön och hur de efter sitt eget kön uppträder eller antar att andra förväntar sig 

vissa saker från dem vore det också intressant att ta reda på vilka föreställningar ungdomarna 

har kring kön och genus och hur de konstrueras i samspel med andra perspektiv som 

exempelvis klass, sexualitet, etnicitet och ålder.  

 

Intressant vore också att lägga större fokus kring de nedskrivna dokumenten, vad säger de och 

hur efterlevs de i det praktiska arbetet? Eftersom undersökningen till viss del visar på ett det 
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finns en uppdelning mellan Vi-Dem, mellan fritidseldarna och ungdomarna vore det intressant 

att se hur Vi definieras och vilka som ingår i det i de nedskrivna dokumenten. I anslutning till 

det även skapa en tydligare dialog mellan fritidsledarna och ungdomarna: vad tycker 

ungdomarna? Vad vill de göra på gården? Vad är okej att ta upp och prata om? Istället för att 

arbetet påverkas av de olika föreställningarna.  

 

Jag vill med den här uppsatsen hjälpa fritidsledarna i deras fortsatta arbete och ge några 

konkreta punkter med förslag på hur de kan arbete vidare och använda sig av resultaten i den 

här undersökningen: 

 Fråga ungdomarna, tillexempel: Vad vill de ha ut av fritidsgården? Hur vill en tjej med 

slöja bli bemött? (vilket även inte behöver betyda att alla tjejer med slöja vill bli 

bemötta på samma sätt) De tjejer som besöker gården, vad tycker de är bra och vad är 

mindre bra? Vad kan man göra för att få fler tjejer att komma till fritidsgården? 

 Utveckla genus och jämställdhetstänkandet till att även inkludera andra perspektiv, 

som tillexempel etnicitet, klass, sexualitet och ålder.  

 Integrera och ta med ungdomarna i jämställdhetsarbetet. Om verksamheten och gården 

ska vara en plats för alla måste även alla på gården bidra till en inkluderande och 

öppen mötesplats.  

 Vilka ingår i fritidsgårdens Vi och vilka vill vi ska ingå? Se över hur det definieras i 

nedskrivna dokument, målformuleringar, mätverktyg och inriktningsmål. Hur 

definieras Vi på hemsidan? 

 Öka kunskapen och medvetandegör istället för att konstatera att mycket är omedvetna 

val, på så sätt kan man välja hur man agerar. Att öka kunskapen och inspireras kan 

bland annat göras genom olika metodmaterial.     
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Sammanfattning  
Den här uppsatsen och undersökningen är en observationsstudie på en fritidsgård i 

Östergötland som handlar om hur fritidseldarna på fritidsgården möter och bemöter 

ungdomarna på gården ur ett intersektionellt perspektiv och teoretisk grund med fokus på 

genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder.  Syftet med undersökningen är att granska 

verksamheten och fritidsledarnas arbete under kvällstid och på vilka sätt de skapar positiva 

samt negativa möten med ungdomarna men undersökningen besvarar även vilka 

föreställningar som fritidseldarna har kring genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder samt 

hur de här föreställningarna påverkar de möten som uppstår.  

 

Huvudmetoderna i undersökningen har varit observationer och gruppintervjuer men det har 

kompletterats med att jag tagit del av nedskrivna dokument och haft informella samtal, både 

med fritidseldarna men också med ungdomarna. Den teori som använts i arbetet är 

intersektionalitet där fokus främst har legat på genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Jag 

har i anslutning till intersektionaliteten även använt mig av Martin Bubers
104

 teori Jag – Du, 

Ulrika Dahls
105

 beskrivning av normalitet och normativitet samt Tiina Rosenbergs
106

 

heteronormativitetens bärande principer; exkluderande och inkluderande.  

 

Det som undersökningen har visat är att mycket stämmer överens med vad tidigare forskning 

har kommit fram till, främst i hur fritidseldarna, manliga respektive kvinnliga, talar och hälsar 

till ungdomarna på olika sätt, dels utefter vilket kön fritidseldaren har men även utefter vilket 

kön ungdomen har. Det har även visat att bärande och hållbara relationer och närhet är tätt 

sammankopplade till varandra och att fritidsledarna till viss del försöker men inte alltid når 

ända fram till ungdomarna.  Fritidsgården av fritidsledarna till stor del som en manlig arena 

för killar där man ägnar sig åt ”killgrejer” och där tjejerna är mer frånvarande men att det 

samtidigt finns en vilja hos fritidseldarna att det ska komma fler tjejer till gården. 

Heteronormativiteten är stark på fritidsgården vilket resulterar i att icke-heterosexuella uttryck 

skapar spänningar och problem. Ett av sätten av befästa heteronormativiteten är att 

ungdomarna och fritidseldarna definiera sig bort från homosexualitet och istället peka på det 

som anses vara ”normalt”. Intervjuerna och observationerna visar även att fritisledarna rör sig 

mellan olika roller, från att vara nära och nästan kompis till att vara vuxen och auktoritär. 

                                                
104 Buber (Falun 2006).  
105 Dahl (Stockholm 2005).  
106 Rosenberg (Stockholm 2002).  
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Något som också har varit mycket tydligt hela undersökningen igenom är hur genus påverkas 

av vilka föreställningar fritidseldarna har kring sexualitet, etnicitet, klass och ålder och hur 

alla de olika kategorierna påverkar varandra och att det har inverkar på hur fritidsledarna 

möter och bemöter ungdomarna.   
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Bilaga 

Intervjuguide  

Inledning: 

Syftet med intervjun och uppsatsen. 

Anledningen till att jag valt att genomföra gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer är för 

att jag vill att respondenterna ska prata och diskutera med varandra, istället för att enbart tala 

till mig.   

Allt spelas in men alla är anonyma.  

Intervjun kommer ta ca 1 timme.  

 

Deltagare – snabb runda:  

Hur länge har ni arbetat som fritidsledare och hur länge har ni arbetat på den här fritidsgården 

fritidsgård? 

 

Intervju:  

Vad tänker ni på när jag säger bra möten och bra bemötande? Mellan fritidsledarna och 

ungdomarna.  

  

Vad tänker ni på när jag säger dåliga möten och bemötande? 

 

Hur skapar man bra möten på fritidsgården? Kan ni ge exempel på bra möten. 

 

Hur skapas mindre bra möten/dåliga möten? Kan ni ge exempel på det. 

 

Är det någon skillnad i att bemöta tjejer respektive killar? I så fall på vilket sätt?  

 

När ni exempelvis välkomnar någon som kliver innanför dörren, gör ni det medvetet eller 

omedvetet, på olika sätt beroende på kön? Och i så fall varför/varför inte tror ni? 

 

Påverkas bemötandet av att man som vuxen och ungdomarna har olika kulturella eller 

nationella bakgrunder? I så fall på vilket sätt, varför inte? 

 

På vilket sätt påverkar eller kan ålderskillnaden påverka möten och bemötande mellan vuxna 

och ungdomarna på fritidsgården? Positivt och negativt.  
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Är det någon skillnad i att bemöta yngre respektive äldre ungdomar? 

 

Historiskt sett har fritidsgårdars syfte varit att kontrollera bråkiga arbetarklassungdomar, 

främst pojkar. Hur ser ni på det idag? Är det, klassperspektivet, något som ni som fritidsledare 

reflekterar över i anslutning till de ungdomar som besöker er fritidsgård idag? Vad har 

ungdomarna för klassbakgrund med utgångspunkt från familjernas utbildning och ekonomi? 

Är det något ni tänker på? 

 

Historiskt var pojkarna fokusområde – hur arbetar ni för att fritidsgården inte enbart ska vara 

en manlig arena? Utan en plats som ska vara till för alla. 

 

Tidigare forskning visar på att högstadiekillar använder sig av ordet bög för att definiera sig 

bort från det. Hur ser ni på det? Har ni sett det bland ungdomarna här på gården? 

 

Tror ni att ungdomarna vågar komma ut här på fritidsgården, om det skulle vara någon som är 

homosexuell?  

 

Hur gör man som fritidsledare för att få alla ungdomar att känna sig inkluderade, sedda och 

välkomna på fritidsgården? 

  

Något ni vill tillägga, diskutera eller ta upp i anknytning till intervjun eller uppsatsen i stort?  

 

 


