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Abstract  
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Young people cannot, due to their age, possess a full citizenship. But through their 

education, they are future citizens under development and have rights such as 

participation and influence in matters that affect their lives. Historically, women 

have been excluded from citizenship. Young girls today are thus in a complex 

situation where their sex and age can affect their citizenship. The aim is therefore to 

provide further understanding of how experiences of participation and influence are 

interpreted by girls between the ages of 13 – 17 within youth recreation centers in 

Växjö municipality, as part of the development of a future citizenship. It also 

intends to examine what influences the girl’s interpretations of participation and 

influence. 

The theoretical outset starts with Marshall and Bottomore’s theory of citizenship but 

mainly focuses on Listers four building blocks for children and young people's 

citizenship as well as gender and power. The study is based on twelve semi-

structured interviews with girls who visits different youth recreation centers. The 

outcome shows that the girls have experience of participation and influence because 

they feel included. They view age and lack of knowledge as possible risks of not 

getting the opportunity for participation and influence. Personal qualities such as 

responsibility alongside with the social environment’s acceptance creates the 

conditions and opportunities to participation and influence. One conclusion is that; 

affiliation, inclusion, interaction with the social environment, individual 

characteristics and social relationships to friends and youth recreation leaders can 

influence the girl’s interpretations of participation and influence. The main 

conclusion is that opportunities to exercise participation and influence is seen as a 

process of becoming a future citizen. 
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1. Inledning 

Medborgarskap är en demokratisk status som erhålls av fullvärdiga medlemmar i ett samhälle 

vilket medför rättigheter och skyldigheter i relation till staten (Marshall & Bottomore 1992). 

Delaktighet och inflytande i samhällets utveckling och sådant som berör individens liv är två 

rättigheter inom medborgarskapet. Individer under 18 år kan inte erhålla ett fullvärdigt 

medborgarskap eftersom de inte kan utöva alla rättigheter och skyldigheter som ett 

medborgarskap innebär. Rättigheten till delaktighet och inflytande i sådant som berör deras 

liv skyddas emellertid av barnkonventionen (United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

2009).  

Tidigare studier indikerar att ungdomar idag inte har samma möjligheter att öva på sina 

medborgerliga rättigheter i jämförelse med tidigare generationer (Glover 2004; Aapola, 

Gonick & Harris 2005). Det finns indikationer på att det historiska exkluderandet av kvinnors 

möjligheter till att utöva sina rättigheter och skyldigheter påverkar samhällets kvinnor än idag 

(Lister 2003; Aapola, Gonick & Harris 2005). Unga tjejer idag kan befinna sig i en komplex 

situation där både deras ålder och kön kan begränsa deras medborgerliga utveckling. Den 

komplexa situationen som tjejer kan befinna sig i, är sociologiskt intressant och relevant att 

undersöka. Därav ämnar denna studien undersöka erfarenheter av delaktighet och inflytande 

inom öppna fritidsverksamheter som en del i utvecklingen till att bli en framtida medborgare 

bland tjejer mellan 13 – 17 år. Den kommer också undersöka deras tolkningar av delaktighet 

och inflytande och vad som påverkar deras tolkningar. I uppsatsen studeras tjejernas 

erfarenheter av delaktighet och inflytande inom de öppna fritidsverksamheterna i Växjö 

kommun. Öppna fritidsverksamheter har sedan sin uppkomst på 1930-talet växt och 

utvecklats på grund av social-, fritids-, och kulturpolitiska skäl. Målsättningen var från början 

att främst engagera unga killar från arbetarhem och motverka sociala problem men har idag 

ett större fokus på att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid (Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) 2016). Trots att verksamheterna numera inte enbart inriktar sig 

på unga killar är könsfördelningen av besökarna ojämn och det finns indikationer på att tjejers 

förslag blir mindre uppmärksammade eftersom killar besöker verksamheterna i större 

utsträckning (MUCF 2016). Enligt Johansson1 är könsfördelningen inom de öppna 

fritidsverksamheterna i Växjö kommun generellt 65 procent killar och 35 procent tjejer. 

                                                      

1 Peter Johansson fritidsgårdschef på utbildningsförvaltning Växjö kommun, mejlkorrespondens den 7 maj 2019.   
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Studien utförs inom den öppna fritidsverksamheten eftersom det är en kostnadsfri arena utan 

krav på medlemskap där ungdomar kan utöva delaktighet och inflytande 

2. Syfte och frågeställning  

Studiens huvudsakliga syfte är att bidra med ökad förståelse av hur erfarenheter av delaktighet 

och inflytande tolkas av tjejer mellan 13 – 17 år inom öppna fritidsverksamheter i Växjö 

kommun, som en del i utvecklingen av ett framtida medborgarskap. Studien ämnar också 

undersöka vad som påverkar tjejernas tolkningarna av delaktighet och inflytande. Genom att 

besvara syftet kan studien förhoppningsvis bidra med mer kunskap om medborgarskapets 

utveckling. För att uppfylla studiens syfte har följande frågor formulerats:  

• Hur tolkar tjejerna delaktighet och inflytande?  

• Vad påverkar tjejernas tolkningar av att vara delaktiga och att ha inflytande?  

• Vilka erfarenheter har tjejerna av möjligheter och hinder för utövandet av delaktighet och 

inflytande? 

3. Bakgrund och tidigare forskning  

Kunskapsläget angående ungdomar och deras delaktighet och inflytande är 

ämnesöverskridande men tar främst avstamp i ungdoms-, urban- och kultursociologi med 

inslag av socialt arbete och genusvetenskap. Detta avsnitt kommer att ta upp en översikt av 

tidigare forskning tillsammans med kartläggningar och rapporter som kan relateras till denna 

studie. Översikten handlar om öppen fritidsverksamhet, delaktighet och inflytande samt 

medborgarskap. 

 

3.1 Öppen fritidsverksamhet  

Antalet undersökningar som har gjorts om öppna fritidsverksamheter är många. Forskare och 

organisationer har studerat verksamheterna både från killar och tjejers perspektiv, vilka 

faktorer som påverkar och den fysiska miljöns inverkan m.m. Den öppna fritidsverksamheten 

har under många år varit ett diskussionsämne inom politiken, speciellt verksamheternas 

funktion och användningsområde. Denna studien görs inom kontexten av öppna 

fritidsverksamheter eftersom verksamheterna är till för alla ungdomar som vill gå dit, 

verksamheterna är kostnadsfritt och kräver inget medlemskap. Den som besöker en öppen 
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fritidsverksamhet kan utöva delaktighet i utformningen och ha inflytande på beslut om 

möjligheterna ges.  

En studie om ett fritidscenter som låg i ett högriskområde i Kanada visade att centret utgjorde 

en trygg och relativt ostrukturerad plats för ungdomar att befinna sig på (Wilson & White 

2001). Ungdomar från svaga socioekonomiska förhållanden kunde skapa en trygg miljö med 

en informell kultur av ickevåld genom ett system av normer, beteenden och seder. I detta 

område kunde ungdomar från olika grupper samexistera och skapa en trygg plats. Centret 

ansågs förebygga att ungdomarna hamnade i kriminella umgängeskretsar (Wilson & White 

2001, ss. 73–76). Mahoney och Stattin (2000) kom dock fram till motsatsen när de studerade 

aktiviteter i relation till antisocialt beteende och kriminella handlingar. De jämförde starkt 

strukturerade aktiviteter med krav på delaktighet och svagt strukturerade aktiviteter utan krav 

(t.ex. fritidsgårdar) i Sverige (Mahoney & Stattin 2000, s. 119). De kom fram till att individer 

som besökte svagt strukturerade aktiviteter hade en högre sannolikhet att uppvisa antisocialt 

beteende och begå kriminella handlingar, speciellt bland killar. Mahoney och Stattin (2000) 

fastslår dock att det nödvändigtvis inte är individens engagemang i en strukturerad eller svagt 

strukturerad aktivitet som påverkar, utan vad aktiviteten är och vem man gör det med. Det kan 

vara bättre att inte vara involverad i en aktivitet alls än att vara i en ostrukturerad aktivitet 

med vänner som har ett avvikande beteende (Mahoney & Stattin 2000, ss. 122–124). 

MUCF (2016) gjorde en kartläggning av den öppna fritidsverksamheten i Sverige där de 

fokuserade på fritidsgårdar, ungdomens hus och aktivitetshus. Fritidsgårdar riktar ofta sin 

verksamhet till unga som är mellan 12 - 16 år och ungdomshus riktar sig till de som är 16 år 

och äldre (MUCF 2016, s. 7). I områden där vuxna till stor del är utanför arbetsmarknaden 

och har ett långvarigt försörjningsstöd samt där barnen har ofullständiga betyg från 

grundskolan har fritidsgårdarna ett högre besöksantal i jämförelse med andra områden (Ibid, 

ss. 29–36). Runt om i Sverige är det generellt en ojämn könsfördelning med ungefär 70 

procent killar och 30 procent tjejer. Att de öppna fritidsverksamheterna besöks mest av killar 

kan resultera i att det råder vissa maskulinitetsnormer och att dessa normer hindrar ungdomar 

som inte identifierar sig med dessa från att delta. Dessa normer kan uttryckas på olika sätt i 

exempelvis den fysiska miljön eller under aktiviteter som genomförs men de kan också 

återfinnas i jargongen som råder inom en verksamhet. Under kartläggningen genomfördes 

observationer på olika fritidsgårdar och de visade att aktiviteter som killarna föreslog oftast 

genomfördes medan tjejerna sällan fick gehör för sina förslag (MUCF 2016, s. 55).  
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Som tidigare nämnts är könsfördelningen inom Växjö kommun något jämnare än vad den 

generellt sett är i Sverige. Enligt Johannsson1 är fördelningen 65 procent killar och 35 procent 

tjejer och inom Växjö kommun finns det en fritidsgård som har fler tjejer än killar som 

besökare. I relation till min studie är den ojämna könsfördelningen och skillnaderna mellan 

tjejer och killar viktiga eftersom det kan ha en inverkan på deras möjligheter till delaktighet 

och inflytande. Den ojämna könsfördelningen är en intressant faktor och därav framkom 

uppsatsens fokus på tjejers upplevelser av delaktighet och inflytande. Att maskulinitetsnormer 

kan råda inom de öppna fritidsverksamheterna är intressant om det visar sig att tjejerna 

upplever att eventuella normer har en betydelse för deras tolkningar och erfarenheter av 

delaktighet och inflytande. 

 

3.2 Delaktighet och inflytande  

Delaktighet är ett begrepp som har studerats i samband med faktorer som exempelvis 

etnicitet, klass, kön, ålder och social identitet i olika kontexter såsom skolan, förorter, i 

småstäder, på förskolor osv men begreppet delaktighet tenderar att definieras på en mängd 

olika sätt (Checkoway 2011; Hagemann, Michel & Budde 2011; Elvstrand & Närvänen 2015; 

Elvstrand & Närvänen 2016). Ungdomars delaktighet anses viktigt eftersom när ungdomarna 

är delaktiga använder de sina kunskaper i relation till situationen och på så sätt skapas 

möjligheten att öva på sina rättigheter som medborgare (Checkoway 2011, s. 340). I många 

styrande dokument betonas vikten av demokratiska värderingar och medborgarskap både i 

skolan och inom fritidsverksamheten. Delaktighet och inflytande är viktigt att främja i 

situationer som berör dem själva (Elvstrand & Närvänen 2015, ss. 61–62). 

I ett försök att förstå delaktighet har Checkoway (2011) tagit upp olika förslag till hur 

ungdomsdelaktighet har definierats och hur andra personer har arbetat med delaktighet i 

tidigare undersökningar och praktiker. Enligt Checkoway (2011) kan delaktighet ses som det 

aktiva engagemanget och inflytandet som unga personer har, alltså inte bara den passiva 

närvaron i ett sammanhang. Delaktigheten behöver inte enbart mätas i dess omfattning av 

exempelvis antalet deltagare utan kvaliteten av delaktigheten kan också mätas. Kvaliteten av 

delaktighet kan ses i relation till den verkliga effekten som ungdomars utövande har på 

processen och om det ger ett fördelaktigt resultat. Strukturerade organisationer eller aktiviteter 

samlar folk och gör det möjligt att gruppen får makt för att uppnå sitt syfte. En sådan process 

kan bygga en uppfattning om den egna makten men också deras upplevda eller verkliga makt 

tillsammans med andra (Checkoway 2011). I denna studie kan ett aktivt engagemang utgöras 
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av att ungdomarna inte enbart besöker en öppen fritidsverksamhet utan att de exempelvis 

engagerar sig för att utveckla sådant som sker inom verksamheten. Att engagera sig i 

aktiviteter och påverka beslut kan också tolkas som ett aktivt engagemang.  

En annan syn på ungdomars delaktighet är att se dem som kompetenta medborgare, där deras 

tankar och idéer ses som en resurs istället för att se dem som passiva mottagare av 

samhällstjänster. Om vuxna väljer att se unga personer som trotsiga och passiva samtidigt 

som ungdomar väljer att acceptera den synen av dem kommer det att försvaga deras roll som 

unga medborgare, vilket kan leda till minskad delaktighet (Aapola, Gonick & Harris 2005; 

Checkoway 2011). I och med att tjejerna i denna studien är medborgare under utveckling på 

grund av deras ålder samt att studien genomförs inom de öppna fritidsverksamheterna är 

vuxna troligtvis närvarande. Relationen till vuxna och de vuxnas syn på tjejerna kan enligt 

den tidigare forskningen ha en betydelse för deras erfarenheter av delaktighet och inflytande.  

Att vara delaktig och att ha inflytande gällande sådant som berör individens liv är en rättighet 

som i en demokrati ingår i ett medborgarskap men som Checkoway (2011) visade kan det 

definieras på olika sätt. Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS) är ett organisatoriskt 

nätverk bestående av flera kommuner som arbetar med att utveckla och utvärdera öppen 

fritidsverksamhet genom utredningar, utbildningar med mera (u.å. a). Delaktighet definieras 

som ”En individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon 

upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och andra”. Inflytande definieras som 

att individen får vara med och besluta något (KEKS u.å.b). Initialt i studien användes KEKS 

(u.å.b) definition av delaktighet och inflytande för att kunna formulera frågor till 

intervjuguiden. En av studiens forskningsfrågor eftersöker emellertid tjejernas tolkning av 

delaktighet och inflytande och det är deras definitioner som är huvudfokuset i denna studie.  

Elvstrand och Närvänen (2015) har undersökt upplevelsen och möjligheten till delaktighet i 

relation till en annan typ av fritidsverksamhet. De studerade pedagogers tolkning av 

delaktighet bland barn mellan 6–12 år på fritidshem. I diskussionen med pedagogerna 

framkom det att delaktighet tolkades på olika sätt som skapade tre kategorier. Den första 

kategorin är delaktighet som en formell demokrati vilket innebar att fritidshemmet hade ett 

råd som representerades av både barn och pedagoger. I rådet beslutades kommande aktiviteter 

och de utvärderade tidigare aktiviteter. Den andra kategorin innebar att delaktigheten byggde 

på att barnen fick göra individuella val under ”fri lek”. Den tredje kategorin av delaktighet 

baserades på barnens kompetens och deras förmåga att ta ansvar, dock poängterar Elvstrand 
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och Närvänen att denna kategorin är i relation till de två första (Elvstrand & Närvänen 2015, 

ss. 67–70).  

Elvstrand och Närvänen (2016) gjorde sedan en annan undersökning med utgångspunkt i 

barnens uppfattning av delaktighet. Studien utgick från att delaktighet inte enbart handlar om 

att andra ska lyssna på en eller att barnet ska ses som en person med rättigheter, utan att 

barnet ska kunna utöva sin rättighet att vara delaktig och kunna göra skillnad (Elvstrand & 

Närvänen 2016, s. 497). Barnen pratade mycket om att dem önskade fler möjligheter till att ta 

egna beslut. Barnen önskade också mer inflytande på var och när aktiviteter skulle utföras 

men också möjligheten att välja specifika aktiviteter (Ibid, s. 499). Möjligheterna till 

delaktighet och beslutsfattande visade sig vara fördelad mellan barnen själva och vissa barns 

beslut och åsikter betydde mer än andras. Delaktighet är också en daglig process som pågår 

och består av kommunikation och interaktion mellan pedagogerna och barnen (Ibid, s. 502). 

Även barnen beskrev att deras möjligheter att vara delaktiga berodde på deras ansvarstagande. 

Elvstrand och Närvänen (2015;2016) har studerat delaktighet i kontexten av fritidshem och 

fokuserade på barn. Till skillnad från Elvstrand och Närvänens (2015; 2016) studier fokuserar 

min studie på både delaktighet och inflytande inom öppna fritidsverksamheter för äldre barn 

och ungdomar som en del i ett framtida medborgarskap. Det finns emellertid flera intressanta 

delar i Elvstrand och Närvänens (2015; 2016) studier som möjligtvis kan förekomma i denna 

studien. Enligt barnen fördelades möjligheter till delaktighet bland barnen (Elvstrand & 

Närvänen 2016) vilket också kan ske inom de öppna fritidsverksamheterna bland besökarna. 

Deras resultat visade att ansvar är av betydelse enligt både pedagogerna och barnen, ansvar 

kan med andra ord visa sig ha en betydelse för tjejernas möjligheter till delaktighet och 

inflytande i denna studien.  

Att låta unga personer identifiera sina egna problem eller situationer som de vill förändra kan 

väcka deras engagemang och få dem att agera vilket ökar deras delaktighet (Checkoway 

2011). Om ungdomarna ser sig själva som en grupp utan möjligheter till att skapa 

förändringar eller om de inte vet hur de ska gå tillväga för att få sin röst hörd är det svårt att få 

dem att vara delaktiga och ha inflytande (Ibid). Delaktighet och inflytande behöver emellertid 

inte ses på ett traditionellt sätt, via ett politiskt engagemang. Individer kan vara delaktiga och 

ha inflytande med hänsyn till den situation som de befinner sig i. Delaktighet och inflytande 

på mindre traditionella sätt har visat sig främst i låginkomstområden genom att boende i de 

områdena exempelvis arbetar med att förhindra ekonomiska nedskärningar, öka antalet 

aktiviteter efter skolan och andra kampanjer som bekämpar stora strukturella problem av 
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exempelvis diskriminering. Att individer inte är delaktiga på ett traditionellt sätt innebär inte 

att de är mer frånkopplade från demokratin än andra (Ibid). Vissa anser att ungdomars 

minskade delaktighet beror på bristande individuellt engagemang, andra menar att det beror 

på att det finns färre tillfällen till engagemang och att det har blivit svårare för ungdomar att 

vara delaktiga och ha inflytande (Aapola, Gonick & Harris 2005). Det finns en mängd olika 

faktorer som påverkar en individs möjligheter till delaktighet och inflytande. Min studie 

fokuserar på tjejernas egna tolkningar och erfarenheter av möjligheter och hinder till 

delaktighet och inflytande och det är med den utgångspunkten som gör att vissa av dessa 

faktorer kan förekomma.  

 

3.3 Delaktighet och inflytande inom ett medborgarskap 

Följande rapporter och studier berör medborgarskap från olika infallsvinklar men många av 

dem tar avstamp i T.H Marshalls teori om medborgarskap vilket även min studie kommer att 

göra. Barn och ungdomar ses inte som fullvärdiga medborgare på grund av att de exempelvis 

inte har rösträtt och inte kan utöva alla de rättigheter och skyldigheter som krävs för ett 

medborgarskap. Barnkonventionen skyddar dem som är omyndiga och ger dem några av de 

rättigheter som en fullvärdiga medborgare har, däribland delaktighet och inflytande som är 

denna studiens fokus. Anledningen till att delaktighet och inflytande involveras är för att det 

är rättigheter som är en viktiga i det demokratiska samhället och ett fullvärdigt 

medborgarskap. 

Delaktighet och inflytande gällande sådant som berör individens liv ingår i ett medborgarskap 

och har undersökts på flera sätt (Glover 2004; Aapola, Gonick & Harris 2005; Lindström 

2010). Alla rättigheter och skyldigheter som ingår i ett medborgarskap kan inte utövas av barn 

och ungdomar fullt ut på grund av deras ålder utan skyddas istället av den universella 

barnkonventionen. Barnkonventionen är en konvention för barns rättigheter som grundas på 

fyra grundprinciper. Grundprinciperna är följande; alla barn har samma rättigheter och lika 

värde, barnens bästa ska beaktas i alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling och att 

alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (UNICEF 2009). Den sista 

principen innebär att barn som kan bilda sig en egen åsikt har rätt att säga sin mening och få 

den respekterad. Åsikten ska tillskrivas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(UNICEF 2009). Anledningen att barnkonventionen lyfts här är för att barn och ungdomar 

inte besitter samma rättigheter som en fullvärdig medborgare. Delaktighet och inflytande till 
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sådant som berör individens liv är dock en sådan rättighet som barn och ungdomar har tack 

vare skyddet från barnkonventionen.  

Aapola, Gonick och Harris (2005) menar att kraven på medborgarskap har förändrats för 

dagens ungdomar. Villkoren som tidigare utgjorde ett medborgarskap är inte samma villkor 

som krävs för ett medborgarskap idag. Villkoren som gäller idag kan vara svåra för dagens 

ungdomar att uppnå eftersom övergången till vuxenlivet har blivit svårare. Den tidigare 

automatiska övergången för ungdomar från skolan till arbete sker inte på samma sätt idag utan 

istället har ett mellanläge skapats där de varken ses som barn eller vuxna (Aapola, Gonick & 

Harris 2005, ss. 170–171). Kvalifikationskraven för att få ett arbete och problematiken med 

att få en bostad har inneburit att inträdet till att bli ”vuxen” har förskjutits uppåt i ålder 

(Ungdomsstyrelsen 2008, s.19). Tidigare studier har funnit indikationer på att ungdomar som 

känner likgiltighet till delaktighet och medborgarskap kan relateras till socioekonomiska 

förändringar och att ungdomarna numera inte har en naturlig plats för att uttrycka sitt 

medborgarskap på (Aapola, Gonick & Harris 2005, s. 185). Om unga individer kan formas till 

att ta personligt ansvar över medborgerliga prestationer kan det förstärka delaktigheten och 

inflytandet (Aapola, Gonick & Harris 2005). Ålder är alltid en viktig faktor i medborgarskapet 

eftersom medborgaren förvärvar olika rättigheter och skyldigheter vid olika åldrar. 

Förskjutningen av ungdomsfasen kan eventuellt ha en inverkan på ungdomars möjligheter att 

utöva delaktighet och inflytande som en del av medborgarskapet. Deltagarna i denna studie är 

alla omyndiga och befinner sig i ungdomsfasen vilket därmed kan ha en inverkan på deras 

utövande av delaktighet och inflytande. 

För unga tjejer kan medborgarskapet vara en komplex och dubbelsidig situation eftersom de 

inte enbart är ungdomar utan också är tjejer. Kvinnans historiska exkluderande från den 

politiska processen kan innebära att unga tjejer än idag saknar självförtroende i relation till 

formella politiska forum (Aapola, Gonick & Harris 2005, s. 189). På grund av exkluderingen 

från politiska rättigheter har kvinnor under lång tid ägnat sig åt informell politik men deras 

agerande har inte värderats som handlingar som främjar medborgarskapet (Hagemann, Michel 

& Budde 2011, s.252). Medborgarskapet påverkas av flera faktorer men denna studien 

fokuserar på unga tjejer, vilket gör det relevant att beskriva och även beakta att det historiska 

exkluderandet kan ha en inverkan än idag. Deltagarna i denna studie är mellan 13–17 år och 

kommer befinna sig i olika delar av processen att bli ”vuxna”. Deras ålder är intressant att 

beakta med utgångspunkt i tjejernas egna tolkningar och erfarenheter av möjligheter till 

delaktighet och inflytande inom de öppna fritidsverksamheterna.  
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4. Teoretiska utgångspunkter   

Teorierna och begreppen gällande medborgarskap och genus har i studiens tidiga skede 

använts som spårhundbegrepp (Sensitizing concepts), de har med andra ord format de första 

intervjuerna. Efter det har materialet fått indikera på andra relevanta begrepp att använda i 

analysen (Rennstam & Wästerfors 2015). Medborgarskap och genus var efter samtliga 

intervjuer fortfarande relevanta begrepp och har även varit centrala i analysen. Efter de första 

intervjuerna framkom makt som ett relevant begrepp att använda som ett analytiskt verktyg 

vilket kommer förklaras utförligare i avsnitt 4.3. 

 

4.1 Medborgarskap  

I ett demokratiskt system är det viktigt att det finns tillit mellan de styrande organisationerna 

och medborgarna. Delaktighet och inflytande är en viktig del för att upprätthålla den tilliten 

(Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2013). Delaktighet och inflytande är en del av 

medborgarskapets rättigheter och ska även erbjudas till dem som ännu inte innehar ett 

fullvärdigt medlemskap. På grund av detta fokuserar denna studie på att se delaktighet och 

inflytande som en del av den framtida medborgarens utveckling eftersom deltagarna är för 

unga för att erhålla alla rättigheter och skyldigheter. Under konstruktionen av intervjuguiden 

användes KEKS definitioner som var följande ”En individs frivilliga och aktiva bidrag till en 

kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och 

andra”. Inflytande är när en individ får vara med och besluta något (KEKS u.å.b). Som 

tidigare nämnts är det dock tjejernas egna tolkningar av delaktighet och inflytande som är 

viktiga för att besvara studiens forskningsfrågor.  

Marshall och Bottomore (1992) menar att utvecklingen av framtida medborgare sker under 

deras utbildning men utvecklingen har studerats i andra kontexter, exempelvis inom 

fritidshem för barn som Elvstrand och Närvänen (2015;2016) gjorde. Denna studien görs i 

kontexten av öppna fritidsverksamheter med utgångspunkten att denna typen av verksamheter 

kan vara en arena för ungdomar att öva på eller förvärva erfarenheter av deras medborgerliga 

rättigheter. Teorin om medborgarskap kommer används för att bidra med en grundförståelse 

för vad ett medborgarskap är.  
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T.H Marshall har utvecklat en teori om medborgarskap som han delar upp i tre delar; civilt, 

politiskt och socialt medborgarskap. Medborgarskap är en demokratisk status som erhålls av 

alla fullvärdiga medlemmar i ett samhälle (Marshall & Bottomore 1992, s.17). Det civila 

medborgarskapet består av rättigheter som är viktiga för individuella friheter, som exempelvis 

religions- och yttrandefrihet. Det politiska medborgarskapet innefattar rösträtten och rätten att 

engagera sig inom politik och politiska organisationer. Det sociala medborgarskapet varierar 

från rätten till en ekonomisk minimumnivå till att ha rätten till utbildning (Ibid, s. 8–10). 

Enligt Marshalls definition innehar barn och ungdomar inte ett fullvärdigt medborgarskap 

eftersom de exempelvis inte har rösträtt men i och med rätten till utbildning kan de ses som 

medborgare under utveckling eftersom det är där barn och ungdomar formas till framtida 

medborgare (Ibid, ss. 15–16). 

Medborgarskapet har sedan delats upp i formellt och substantiellt medborgarskap. Det 

formella innebär att individen är medlem i en nationalstat och det substantiella är en 

uppsättning av civila, politiska och framförallt sociala rättigheter. Det substantiella är en 

social dimension av medborgarskapet och innefattar vad det innebär att vara en medborgare. 

Det handlar om vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att kunna utöva sina 

rättigheter och skyldigheter som medborgare (Marshall & Bottomore 1992; Middleton 2013). 

Denna studie utgår främst från det substantiella medborgarskapet eftersom den undersöker 

tjejernas egna tolkningar och erfarenheter av deras möjligheter och hinder för att utöva 

delaktighet och inflytande. Kommande avsnitt angående barn och ungdomars medborgarskap 

har också det substantiella medborgarskapet som utgångspunkt.  

4.1.1 Barn och ungdomars medborgarskap   

Lister (2007) har teoretiserat om medborgarskap i relation till barn och ungdomar. Hon menar 

att barn och ungdomars medborgarskap konstrueras av fyra byggstenar som är följande; 

medlemskap, rättigheter, ansvar och jämlikhet i status, respekt och erkännande (Lister 2007). 

Byggstenarna kommer vara en stor del av analysen och nedanför presenteras var och en 

enskilt med en förklaring till hur de ska bidra till en förståelse av studiens empiri.  

Om individen har ett formellt medborgarskap innebär medlemskap främst en känsla av 

tillhörighet. Det behövs en relationell förståelse mellan barn och ungdomar och de 

kontexterna som de rör sig i, exempelvis det lokala samhället eller skolan. Barn och 

ungdomar måste även accepteras av omgivningen för att kunna utöva delaktighet och 

inflytande. För barn och ungdomar kan deras medborgarskap tydliggöras i situationer där de 
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bemöts som medborgare och får vara delaktiga. I och med detta har vuxna en viktig roll för att 

främja delaktighet bland barn där möjligheter finns (Lister 2007, s. 700–701). I denna studie 

kommer den relationella förståelsen ske i kontexten av de öppna fritidsverksamheterna. 

Byggstenen medlemskap kommer användas för att analysera vad som påverkar tjejernas 

tolkning av delaktighet och inflytande samt deras erfarenheter av möjligheter till delaktighet 

och inflytande. Medlemskap kommer även användas för att förstå hur omgivningen och 

sociala relationer kan ha en betydelse för tjejernas tolkningar och erfarenheter.  

Rättigheter är en central del i Marshalls teori om medborgarskap och är uppdelade i civila, 

politiska och sociala rättigheter (Marshall & Bottomore 1992). Barn och ungdomar står 

utanför flera av rättigheterna men de har exempelvis rätten till utbildning. Vissa 

medborgerliga rättigheter kommer i olika åldrar vilket gör ålder till en nyckelfaktor i 

förvärvandet av formella rättigheter. Detta är inget som ifrågasätts utan de flesta utgår från att 

barn och ungdomar är beroende av sina föräldrar och behöver skydd (Lister 2007, ss. 703–

705). Byggstenen rättigheter kommer användas som ett verktyg för att förstå hur deras ålder 

kan påverka tjejernas erfarenheter av möjligheter och hinder till delaktighet och inflytande.  

Ansvar kan delas upp i två kategorier, det som krävs (enligt lag) eller uppmuntras av staten 

och sådant barn och ungdomar utövar på egen hand. Likaväl som medborgarskapet innebär 

rättigheter för individen innebär det också ett ansvar, vilket bör läras ut i situationer som barn 

och ungdomar befinner sig i. Möjligheten till delaktighet och inflytande kan främja ansvar 

bland barn och ungdomar (Lister 2007, ss. 706–708). Ansvar som byggsten kommer användas 

för att förstå vad delaktighet och inflytande innebär för tjejerna och för att förklara vad som 

enligt tjejerna bidrar till möjligheter och vad som kan tolkas som hinder.  

Jämlikhet av status, respekt och erkännande kan utövas av alla medborgare oavsett ålder och 

handlar om att behandla andra med respekt. Barn har med andra ord rätten till erkännande och 

respekt oavsett individens likheter eller skillnader i jämförelse med andra individer. Tidigare 

litteratur visar dock att det är brist på erkännande och respekt för det ansvar som barn och 

ungdomar utövar. Detta kan leda till att de inte upplever genuin jämlikhet i sin status som 

medborgare (Lister 2007, s. 709). Byggstenen jämlikhet av status, respekt och erkännande 

kommer främst vara ett verktyg för att undersöka hur tjejernas tolkningar och erfarenheter i 

samband med deras ålder påverkar deras delaktighet och inflytande.  

Byggstenarna konstruerar en grund för barn och ungdomars medborgarskap (Lister 2007) och 

kommer vara det centrala fokuset i den kommande analysen. Empirin kommer analyseras med 
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hjälp av byggstenarna för att förstå tjejernas erfarenheter och vad som påverkar deras 

tolkningar av delaktighet och inflytande. Genom att analysera materialet med hjälp av 

byggstenarna kan det bidra till att förstå hur delaktighet och inflytande som utövas inom de 

öppna fritidsverksamheterna kan vara den del i utvecklingen av ett framtida medborgarskap 

vilket är studiens huvudsakliga syfte.  

 

4.2 Genus som sociala strukturer 

Som tidigare nämnts finns det indikationer på att kvinnan historiskt har exkluderats från 

medborgarskapet vilket möjligtvis kan ha en inverkan än idag på tjejers utövande av 

delaktighet och inflytande (Lister 2003; Aapola, Gonick & Harris 2005). Tidigare forskning 

har även visat att det inom den öppna fritidsverksamheten är en ojämn könsfördelning bland 

verksamheternas besökare (MUCF 2016). Trots att de inte innehar ett fullvärdigt 

medborgarskap kan delaktighet och inflytande vara ett sätt att öva på sina medborgerliga 

rättigheter men kön kan begränsa deras möjligheter. Detta gör genus till ett viktigt verktyg i 

analysen. Genus kommer användas för att bidra till förståelsen av tjejernas erfarenhet av 

möjligheter till delaktighet och inflytande i jämförelse med hur de upplever killarnas 

motsvarande möjligheter. 

Genus innebär den psykologiska och sociala uppdelningen av kön samt det som förstärker 

uppdelningen eller orsakas av den (Connell 2009). Connells definition av genus är följande ” 

Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och den 

uppsättning praktiker som involverar reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala 

processer” (Connell 2009, s. 25). Fokuset bör inte vara riktat på skillnaderna när det kommer 

till manligt och kvinnligt utan bör istället riktas mot relationerna. De sociala relationerna där 

individer och grupper agerar på olika sätt beroende på sin könstillhörighet skapar genus och 

på grund av det kan genus betraktas som en social struktur (Ibid). Genom denna definition 

och betraktelse av genus skapas ett mångdimensionellt begrepp där identitet, makt, arbete och 

sexualitet m.m. hela tiden är i samspel med varandra och ständigt är i förändring (Ibid, s.26). 

Genus och genusrelationer skapas och upprätthålls konstant i vardagen som vi lever i. Det 

vardagliga agerandet som man eller kvinna skapar genus, främst med utgångspunkt i den 

genusordningen som vi redan befinner oss i (Ibid, s. 103).  
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4.3 Makt  

Som det inledningsvis nämndes var makt ett begrepp som framkom efter att några intervjuer 

hade genomförts. Relevansen för makt som ett analytiskt verktyg framkom när tjejerna 

diskuterade olika sociala relationer och hur relationerna hade inverkan på deras möjligheter 

och skapade hinder i samband med deras erfarenheter till delaktighet och inflytande.  

Foucaults definition av makt kommer att användas som ett verktyg i en friare analys av min 

empiri som framförs i uppsatsens diskussionsavsnitt för att förstå hur relationer och kunskap 

kan ha en inverkan på delaktighet och inflytande. Makt är ett relevant begrepp men empirin i 

studien kan exempelvis inte visa hur makt framhävs eller hur maktrelationerna ser ut och på 

grund av det presenteras inte makt i uppsatsens resultat och analysavsnitt.  

Foucault (2002a; 2002b) anser att makt bör förstås genom den mångfald av diverse 

styrkeförhållande som finns och organiserar området där de verkar. Makt är inte något som 

kan förvärvas, delas eller fråntas och inte något man behåller. Makt utövas från oberäkneliga 

håll i ett växelspel mellan rörliga och ojämlika relationer. Maktrelationer är inget som står 

utanför andra relationer som t.ex. ekonomiska-, bekantskaps- eller sexuella relationer etc. utan 

maktrelationerna är inneboende i dessa relationer (Foucault 2002a, s. 103–105). Makt är en 

faktor i mellanmänskliga relationer beroende på ålder, kön, etnicitet, utbildning, fysik och 

erfarenheter. På grund av detta är maktrelationer instabila och kan ständigt utmanas och 

förändras. Foucault (2002a) har även kopplat kroppen till makt och menar att kroppen är ett 

ting som både är kulturellt och historiskt formad. Kroppen är en utgångspunkt för hur 

individen porträtteras som subjekt genom kön, ålder, utseende och fysik som påverkar hur vi 

uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss (Ibid, s. 75). Makt som en inneboende faktor i 

andra relationer kommer att användas för att förstå hur makt är närvarande i tjejernas 

relationer. Maktens betydelse i tjejernas relationerna kan i sin tur bidra med en förklaring till 

hur det kan ha en inverkan på deras möjligheter och hinder för att utöva delaktighet och 

inflytande 

Makt och kunskap är bundna till varandra, det inte är möjligt att utöva makt utan kunskap och 

kunskap framkallar makt (Nilsson 2008, s. 84). Relationen mellan makt och kunskap kommer 

resultera i olika sociala effekter eftersom det utan ett sammanhängande vetande inte finns 

något maktförhållande. Fokuset bör läggas på hur makt framhävs, vad som sker i 

maktrelationen och vilka medel som används (Ibid, s. 85). Makt i samband med kunskap 

kommer att användas för att förstå hur individer som innehar ett fullvärdigt medborgarskap 

besitter kunskap och hur det kan ge dem makt över dem som inte är fullvärdiga medborgare.  
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5. Metod och material   

Förförståelsen om studiens ämne är att jag under min praktik på Växjö kommun fick en insyn 

och ett intresse för ämnet. En av mina handledare arbetade med utvecklingen av 

medborgardialoger och hon var involverade i en del frågor gällande ungdomar och deras 

möjligheter att besöka öppna fritidsverksamheter. I samband med praktiken fick jag insyn i 

hur tjänstemän arbetar med frågan och hur viktig frågan är, speciellt i relation till unga tjejer. 

När jag trädde in på forskningsfältet visste jag att det var betydligt färre tjejer än killar som 

besökte de olika öppna fritidsverksamheterna inom Växjö kommun och att de ville främja 

tjejers deltagande och delaktighet. Förförståelsen återfinns i hur tjänstemän arbetade med 

unga tjejers delaktighet vilket väckte intresset för hur tjejerna själva tolkar sina möjligheter till 

att vara delaktiga och att ha inflytande i relation till de öppna fritidsverksamheterna. 

För att kunna besvara studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod för min empiri. Valet att göra intervjuer gjordes eftersom studiens syfte och 

frågeställning eftersöker en förståelse av tjejernas tolkningar och erfarenheter vilket kan vara 

svårfångat med en kvantitativ metod. Ett kvalitativt tillvägagångssätt kan bidra med en 

varierad bild och skapa möjligheten att se flera nyanser och dimensioner av fenomenet (Ahrne 

& Svensson 2016, s. 38). Att tala med individer är en av intervjumetodens styrkor eftersom 

intervjuer gör det möjligt att få kunskap om individernas erfarenheter samt vad de tycker och 

tänker (Kvale och Brinkmann 2014, s.15). En annan styrka är att kunna samla in deras syn på 

olika händelser, hur de bemöts samt deras relationer till andra i deras omgivning (Ahrne & 

Svensson 2016). Möjligheten att fråga om deras syn på olika delar av deras liv är av betydelse 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Att välja intervjuer som metod 

medförde också möjligheten att utforma frågorna och följdfrågorna med hänsyn till varje 

enskild intervjusituation. Den semistrukturerade intervjun innebar standardiserade frågor som 

bidrog till att jag kunde jämföra delar av intervjuerna med varandra. Spontana och 

kontextuella frågor kunde sedan fånga upp sådant som jag inte hade tänkt på när jag 

konstruerade intervjuguiden (Ahrne & Svensson 2016, s. 38). Det är i interaktionen mellan 

intervjuaren och intervjudeltagaren som kunskapen om ämnet skapas (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 18). En problematik med intervjun som metod är att det deltagarna säger och vad det 

faktiskt betyder kan vara svårt att bevisa. Det går inte att förutsätta att det deltagarna säger är 

vad de faktiskt gör eller det de har upplevt. Sättet som deltagaren framställer sig på och det de 
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säger kan bero på relationen mellan intervjuaren och deltagaren samt situationen som utspelar 

sig. Detta är en av intervjuns svagheter och något som måste beaktas vid varje intervju (Ahrne 

& Svensson 2016 ss. 53–54). Under en intervju framför intervjudeltagaren sin subjektiva bild 

av världen som de lever i. Jag förhöll mig till detta genom att inte ta tjejernas utsagor för 

sanningar utan försökte istället skapa en förståelse av de gemensamma faktorerna som tjejerna 

berättade om.   

Jag konstruerade en intervjuguide med några standardiserade frågor som jag ansåg viktiga för 

att i ett senare skede kunna jämföra resultatet. Intervjuguiden (Se bilaga 2) har fyra teman; 

bakgrund, fritid, öppen fritidsverksamhet samt delaktighet och inflytande. Bakgrunden består 

av frågor om dem själva men även om föräldrarna. Under temat fritid behandlades frågor om 

vad tjejerna gör under sin fritid och deras vänner. Öppen fritidsverksamhet behandlade frågor 

om tjejernas bild av den verksamheten de besöker, deras deltagande och vad som är viktigt för 

att gå dit. Delaktighet och inflytande består av frågor angående tjejernas tankar om 

deltagande, delaktighet och inflytande, vad som gör det möjligt och när det upplevs samt 

några frågor i relation till öppen fritidsverksamhet. Valet att dela upp intervjuguiden i fyra 

teman var för att jag ville utöka möjligheten till att finna nyanser i deras erfarenheter av 

delaktighet och inflytande. Intervjuguiden testades med hjälp av tre tjejer under ett av de 

första besöken på en av Växjö kommuns fritidsgårdar. Pilotintervju bidrog till möjligheten att 

utvärdera om frågorna fungerade, om de var förståeliga och om de uppfattades som de skulle. 

Med hjälp av pilotintervjun och de tre tjejerna som ställde upp kunde jag justera 

intervjuguiden ytterligare för att förbättra den. 

 

5.1 Urval  

Urvalet för studien är tjejer mellan 13–17 år som har varit i kontakt med öppen 

fritidsverksamhet inom Växjö kommun. För att få en nyanserad bild av verksamheten och 

möjligheterna och hinder till delaktighet och inflytande bland tjejer involverades både de som 

besöker en öppen fritidsverksamhet ofta (3–4 gånger eller oftare i månaden) men också tjejer 

som gör mer sporadiska besök (1–2 gånger eller mindre i månaden).  

Urvalet för studien är ett flerstegsurval som skedde i fyra steg för att efter viss reducering 

kunna nå ett slutgiltigt undersökningskluster (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.126). 

Det första steget var att avgränsa erfarenheter av delaktighet och inflytande i relation till en 

organisation vilket blev den öppna fritidsverksamheten. Definitionen av öppen 

fritidsverksamhet i mitt urval innebar en verksamhet som är kostnadsfri och utan krav på 
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prestation eller medlemskap dit ungdomar kan komma av fri vilja (MUCF 2016). I denna 

definition kan även bibliotek inräknas men mitt fokus var på fritidsgårdar och ungdomshus. 

Det andra steget innebar en geografisk avgränsning till Växjö kommun, valet att avgränsa det 

till Växjö kommun var på grund av tillgänglighet. Beslutet berodde också på att Växjö 

kommun enligt styrande dokument har som mål att barn och ungdomar ska ha möjligheten att 

själva påverka verksamheternas utformning (Växjö kommun 2018). I ett tredje steg 

fokuserade jag på tjejer eftersom det finns tidigare forskning som indikerar att deras 

möjligheter kan försvåras på grund av sitt kön. Den ålderskategorin som den öppna 

fritidsverksamheten inom Växjö kommun riktar sig till är mellan 12–21 år men i ett fjärde 

steg gjorde jag en åldersavgränsning till tjejer mellan 13–17 år. Med en bredare 

åldersavgränsning hade variationerna av exempelvis medvetenhet om rättigheter och 

skyldigheter varit betydligt mer varierade. Det hade också kunnat bidra med problematiken att 

några hade haft ett fullvärdigt medlemskap och andra inte. Åldersavgränsningen kan 

möjligtvis bidra till att delaktighet och inflytande är begrepp som de har reflekterat kring. Den 

bidrar även till att alla deltagare står utanför ett fullvärdigt medborgarskap och är under 

barnkonventionens skydd.   

 

5.2 Tillvägagångssätt  

För att få tillgång till mitt urval användes kontakter som jag fick under min praktiktid på 

Växjö kommun. Jag mejlade även till fritidsledare inom Växjö kommun där jag presenterade 

mig själv och studiens syfte. Några av fritidsledarna bjöd in mig till verksamheten där de 

arbetade så att jag kunde få tillgång till tjejer som besökte verksamheten. Besöken på 

verksamheterna handlade om att nå tjejer som kunde tänka sig att ställa upp i undersökningen, 

i och med detta befann jag mig på fyra olika fritidsgårdar vid något tillfälle under deras 

öppettider.  

Resultatet baseras på intervjuer med tolv tjejer som varade i mellan 30 – 70 minuter, de 

yngsta är 13 år och den äldsta är 17 år. Alla tjejer har vid flera tillfällen besökt en öppen 

fritidsverksamhet i Växjö kommun. Hur ofta tjejerna besöker en öppen fritidsverksamhet 

varierar mellan flera gånger i veckan till något enstaka besök i sällskap med vänner. För att 

bibehålla tjejernas anonymitet har de fått andra namn och kommer därav presenteras som: 

Alma, Alexandra, Asmira, Frida, Jonna, Kajsa, Lisa, Maja, Petra, Sandra, Sara och Therese. 

Intervjuerna har skett på varierande platser beroende på tid, tillgänglighet och 

intervjudeltagarnas vilja. De varierande miljöerna samt min egen roll som intervjuare kan ha 
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påverkat intervjudeltagarna och deras svar beroende på kontexten. Flertalet av intervjuerna 

skedde under besöken på de öppna fritidsverksamheterna och genomfördes på fritidsledarnas 

kontor eller andra närliggande rum. Rummen låg i nära anslutning till verksamheterna vilket 

gjorde att ljud från andra deltagare ibland hördes och påverkade intervjusituationen. Att 

intervjuerna gjordes i verksamheternas lokaler kan innebära både för- och nackdelar. En 

fördel kan vara att kontexten gjorde det lättare för deltagarna att komma ihåg situationer där 

de erfarit möjligheter eller hinder till delaktighet och inflytande. Nackdelen kan vara att de på 

grund av kontexten inte kände sig bekväma att diskutera sådant som kunde uppfattas som 

negativt gällande den öppna fritidsverksamheten. Två av intervjuerna skedde i en skola som 

ligger i nära anslutning till den fritidsverksamheten som tjejerna brukade besöka, på grund av 

lovtider var skolan tom och intervjuerna kunde ske utan störande moment. En av intervjuerna 

genomfördes på ett café som mestadels var tomt vilket gjorde att intervjun kunde genomföras 

ostört. Kontexten som en intervju sker i kan ha en inverkan på både mig som intervjuare och 

på intervjudeltagarna (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna som inte skedde i den öppna 

fritidsverksamheternas lokaler hade också sina för- och nackdelar och kan ha haft inverkan på 

intervjun. Trots att intervjuerna genomfördes i en skola och på ett café verkade deltagarna 

avslappnade och öppna för att prata om både sig själva och om den öppna 

fritidsverksamheten. En annan aspekt som påverkar intervjukontexten är min roll som 

intervjuare och hur jag exempelvis framställde frågorna vilket kan ha påverkat deltagarnas 

svar. Att ta hänsyn till detta är viktigt eftersom deltagarnas svar skapar kunskapen i studien 

(Kvale & Brinkmann 2014, s.128).  

I samband med intervjuerna fick deltagarna även en skrivuppgift. Skrivuppgiften innebar att 

de fick en lapp med orden deltagande, delaktighet och inflytande. De fick instruktionen att 

skriva ned vad orden betydde för dem eller beskriva en situation då de upplevde sig som 

deltagande, delaktiga eller hade inflytande. Anledningen till att skrivuppgiften genomfördes 

var för att jag i den tidigare forskningen upptäckte att dessa ord kunde definieras på många 

olika sätt och ville få tjejernas egna definitioner. En annan anledning var för att kunna 

diskutera det de hade skrivit på lapparna under den delen av intervjun som fokuserade på 

delaktighet och inflytande.  

Varje intervju spelades in med deltagarens godkännande och transkriberades sedan. Vid 

transkriberingarna har deltagarna fått fingerade namn på grund av etiska skäl. En 

intervjusituation innebär ett levande samtal mellan två personer men under transkriberingen 

övergår materialet från ett muntligt till ett skriftligt språk som genomgått en rad bedömningar 
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(Kvale & Brinkmann 2014, s. 217).  Under arbetet med transkriberingarna valde jag vad som 

skulle transkriberas och vad som skulle utelämnas. Ett val var att exempelvis inte notera långa 

pauser och att inte ta med alla ”mm” och ”typ” som förekom frekvent. Det går inte att göra en 

objektiv och sann omvandling mellan intervjuns muntliga språk till det skriftliga, dock är det 

viktigt att reflektera över vilken transkribering som lämpar sig mest för studiens syfte (Ibid, 

ss. 224 - 227). Intervjusituationen transkriberades inte ordagrant eftersom materialet användes 

till en meningsanalys vilket innebär att vad de säger är mer betydelsefullt än hur de har sagt 

det. Anledningen till att intervjuerna har transkriberats är för att kunna bearbeta, jämföra och 

sortera allt material som har samlats in. Det har också fungerat som ett verktyg för det Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 22) kallar för den inledande analytiska processen av resultatet.  

Den analytiska processen utgick från sortering, reducering och argumentation (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Jag genomförde en tematisk sortering där återkommande teman i empirin 

skapar huvudinnehållet (Ibid). Initialt utgick jag från kategorierna som användes i 

intervjuguiden för att sortera empirin men sedan gjorde jag en omprövning av sorteringen och 

följande teman framkom; tjejer och killar, delaktighet och inflytande inom öppen 

fritidsverksamhet, relationer, engagemang och fritid. När sorteringen hade genomförts 

påbörjades reduceringen av materialet och jag utgick från en kategorisk reducering och 

skapade kategorier baserade på mina teman (Ibid). Kategorierna som kvarstod efter viss 

reducering blev följande; Delaktighet och inflytande, sociala relationer och skillnader mellan 

tjejer och killar medan öppen fritidsverksamhet utgjorde en röd tråd som löpte genom 

samtliga kategorier. Utöver kategorierna fanns det en mängd underkategorier som reducerades 

med en illustrativ reducering. Illustrativ reducering innebär att underkategorier som specifikt 

beskriver eller belyser en kategori på ett tydligt sätt bevarades och resterande reducerades 

(Ibid). Efter reduceringen påbörjades argumentationsdelen där tolkningen av empirin ska 

hävda något vilket skedde med hjälp av teoretisering. Redan vid sorteringen och reduceringen 

av materialet påbörjades teoretiseringen. Argumentationen skedde tillsammans med empirin 

och jag utgick från modellen excerpt commentary units vilket innebar att analytiska poänger, 

orientering av empirin, empiriska utdrag och analytiska kommentarer varvas med varandra 

(Ibid). Empirin tolkades ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som utgår från att 

människan skapar betydelser av sina erfarenheter samtidigt som de engagerar sig i världen 

som de tolkar. De subjektiva betydelserna formas genom interaktion med andra människor 

men också av historiska och kulturella normer som påverkar individen (Creswell & Creswell 

2018). Jag analyserade materialet med hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet 
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eftersom studien fokuserar på tjejernas tolkningar av deras erfarenheter. Deras tolkningar och 

de subjektiva betydelserna som sker tillsammans med andra kan ha en inverkan på deras 

agerande när det kommer till utövandet av delaktighet och inflytande.  

 

5.3 Etiska hänsynstagande  

I enlighet med vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följer studien informations-

, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Inför varje intervju informerades 

deltagarna muntligt om de etiska principerna och dem tillfrågades om det var okej att 

intervjuerna spelades in. Enligt informationskravet informerades alla deltagare med uppgifter 

om mig samt studiens syfte och under de villkor som de deltog. Alla deltagare informerades 

om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan om de ville. 

Deltagarna försäkrades även om att deras deltagande var anonymt och att enbart jag skulle ha 

tillgång till informationen om dem och därav uppfyller studien konfidentialitetskravet. 

Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna har förvarats säkert vilket också är en 

viktigt del av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). Hänsyn till nyttjandekravet togs 

genom att jag enbart haft materialet i forskningssyfte. I enlighet med samtyckeskravet har jag 

haft deltagarnas samtycke. Eftersom mitt urval var tjejer mellan 13–17 år begärde jag en 

förälders godkännande för deltagare under 15 år även om studien inte har varit av en etiskt 

känslig karaktär (Vetenskapsrådet 2002). Godkännandet från en förälder har varierat beroende 

på situation, antingen har de skrivit under ett informationsbrev (Se bilaga 1) eller via 

samtal/sms.  

Den etiska problematiken är inte enbart kopplad till förarbetet utan det kan anträffas när som 

helst under intervjuundersökningen och på grund av detta bör möjliga etiska frågor beaktas 

från början (Kvale och Brinkmann 2014, s. 99). Under intervjusituationen finns det en 

maktbalans mellan deltagaren och den som intervjuar vilket är viktigt att vara medveten om. 

Eftersom deltagarna inte har någon möjlighet att påverka tolkningen och analysen som 

genomfördes i ett senare skede måste jag respektera maktbalansen av etiska skäl (Creswell & 

Creswell 2018, s. 94). Som tidigare nämnts berör inte min studie ett känsligt ämne men i 

tidigare forskning fann jag indikationer på att öppen fritidsverksamhet kan vara en trygg plats 

för barn som har det mindre bra i hemmet (MUCF 2016). Kunskapen om detta bidrog till en 

medvetenhet om att deltagarna kan berätta sådant som kan uppfattas känsligt även om syftet 

inte berör ett känsligt ämne, vilket jag måste vara beredd på. Under några av intervjuerna dök 

det upp information som berörde känsliga delar av individens liv vilket för mig som 
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intervjuare upplevdes som svårhanterligt trots medvetenheten om att det kunde uppstå. När 

känsliga ämnen dök upp fick deltagaren berätta klart men det var inget vi diskuterade 

noggrannare. Informationen som framkom var inget av oroande art och inte heller något som 

kommer framkomma i resultatet men det är ett etiskt känsligt dilemma att förhålla sig till och 

som bör nämnas. Etiska hänsynstagande är också närvarande i arbetet med transkriberingarna, 

genom att värna om konfidentialitetskravet om känsliga ämnen framkommer och när det 

handlar om att förvara materialet på ett säkert sätt.  

 

6. Resultat och analys  

6.1 Vad är delaktighet och inflytande?  

Begrepp kan definieras och tolkas olika beroende på individen som definierar dem. Nedanför 

redovisas tjejernas definitioner av begreppen delaktighet och inflytande som skrevs innan 

intervjuerna påbörjades och som diskuterades under intervjuerna.  

Delaktighet  

• Hur mycket eller lite deltagande man har. 

• Samma sak som deltagande fast vara en del av.  

• När man är delaktig i ett t.ex. kompisgäng.  

• Att man är delaktig i något.  

• Man vet vad som händer.  

• Komma dit och vara med.  

• När man är med i ett gäng och delar åsikter och 

tankar.  

• Att vara med och bestämma och delta 

samtidigt. 

 

• Vad jag får vara med i. 

• Att åka till Ullared, Liseberg, spela bingo  

• Om man pratar om t.ex. om ett visst ämne med 

flera personer och en av dem pratar så betyder det 

att just den personen är delaktig.  

• Att man får lov att vara med, man måste inte 

men man kan och får.  

• Samma som deltagande  

• När man bidrar med något till en grupp/individ. 

Inflytande  

• Den påverkan man har på sin omgivning.  

• Få påverka. 

• Vad som är intressant med just den personen.  

• Att med t.ex. har ett gott inflytande. Man är 

någon som några ser upp till. 

• Påverkan på människor i omgivningen. 

• Bestämma ganska mycket men ändå att andra 

 

• Något som påverkar mig. När något har ett 

inflytande på mig, så påverkar det mig.  

• Att man kommer med t.ex. gott inflytande till en 

ny klass m.m.  

• Att det jag gör och säger som person tas upp av 

någon annan. 

• Vet ej. 
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är med. 

•Om någon har inflytande på mig så har jag lätt 

att komma ihåg vad personen ifråga sagt.  
 

• Att vara en förebild för någon som är yngre eller 

jämnårig och föregå med gott exempel.  

• Hur man beter sig, bra eller dåligt. 

 

Tjejernas svar om delaktighet kan delas in i följande kategorier; tillhörighet, aktivt deltagande 

och inkludering. De svar som har kategoriserats in i tillhörighet är de där tjejerna uttrycker att 

en person behöver uppleva tillhörighet för att vara delaktig vilket svaret ”Vad jag får vara 

med i” visar. Aktivt deltagande innebär att en individ är närvarande och på något sätt 

engagerar sig i en situation, vilket visas i svaret ”När man bidrar med något till en 

grupp/individ”. Inkludering handlar om att omgivningen accepterar individen som vill vara 

delaktig och utgörs av svar som exempelvis ”Att man får lov att vara med, man måste inte 

men man kan och får”. Dessa tre kategorier kan tolkas som att ett aktivt deltagande 

tillsammans med en accepterande omgivning skapar tolkningen av att vara delaktig.  

Deras svar gällande inflytande kan kategoriseras in i påverkan, vägledning samt ömsesidig 

inverkan och kan tolkas som att inflytande sker i samspel med andra. Påverkan motsvarar svar 

som indikerar att tjejerna får påverka eller bestämma något, exempelvis svaret ”Bestämma 

ganska mycket men ändå att andra är med”. Vägledning handlar om att den som utövar 

inflytande på andra kan ses som en förbild, ett exempel på ett sådant svar är ”Att vara en 

förebild för någon som är yngre eller jämnårig och föregå med gott exempel”. Den sista 

kategorin ömsesidig inverkan innebär att en individ och dess omgivning samspelar och har 

inflytande på varandra, exempelvis svaret ”Den påverkan man har på sin omgivning”.  

Deras definitioner indikerar att delaktighet och inflytande utövas och erfaras i samspel med 

omgivningen samt att det kräver ett aktivt deltagande. Deras tolkningar kan relateras till 

Listers (2007) byggstenar som också sker i samspel med omgivningen. Tjejerna värdesätter 

det som återfinns i medlemskap och ansvar (Lister 2007) eftersom de behöver känna 

tillhörighet till omgivningen och känna sig inkluderade för att tolka sig själva som delaktiga.  

Om känslan av tillhörighet infinner sig kan det även leda till situationer där påverkan på 

beslut blir möjlig vilket tolkas som inflytande. Eftersom inflytande även ses som en ömsesidig 

inverkan mellan en individ och omgivningen kan ansvar vara nödvändigt för att möjligheter 

till inflytande ska uppstå. För att kunna vara delaktig och ha inflytande krävs det att individen 

aktivt deltar och tar initiativ i situationer där möjligheter till delaktighet och inflytande finns. I 

dessa situationer behöver individen även ta ansvar för sitt aktiva deltagande. 
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6.1.1 Förutsättningar och möjligheter 

Enligt tjejerna är möjligheter till delaktighet och inflytande inte något en individ bara får utan 

det krävs att individen uppvisar egenskaper som visar att personen vill och kan. Enligt dem är 

det inte enbart individen som måste agera på ett visst sätt för att delaktighet och inflytande ska 

vara möjligt utan det krävs ett samspel med omgivningen. Detta framkommer när tjejerna 

pratat om varför de erbjuds möjligheter till att vara delaktiga i något som sker eller får 

möjligheter till inflytande över ett beslut.  

Flera av tjejerna säger att en person måste visa att han eller hon vill vara delaktig och ha 

inflytande. Samtliga säger att en person måste våga ta plats och våga säga vad hon tycker för 

att personen ska få chansen att vara delaktig eller ha inflytande i en grupp. Flera säger att en 

mogen, engagerad och ansvarsfull person kan ta plats och få sin röst hörd.  

Att man får ta den platsen som man behöver och inte bara står i ett hörn och ser 

på medan alla andra är delaktiga. Det beror ju på om man bjuder in att vara 

delaktig och man får det men det känns som att man måste ta lite plats i alla fall 

och att man inte bara kan stå och kolla på. (Therese)  

Med utgångspunkt i tjejernas uttalande om möjligheter till delaktighet och inflytande är det 

inte något en person bara får, utan personen måste uppvisa egenskaper som visar 

omgivningen att personen vill och kan. Det vilar ett personligt ansvar på den som vill vara 

delaktig eller ha inflytande.  

En annan viktig förutsättning som samtliga nämner är att få frågan om de vill vara med. Några 

av tjejerna säger att det är viktigt att omgivningen lyssnar när någon vill vara delaktig eller 

vill påverka ett beslut, för om det inte är någon som lyssnar på personen så spelar det ju ingen 

roll.  

Jag tror man själv måste göra något, man måste ju lyssna på andra och ta in det 

de säger för att sedan kunna svara och ge sina egna åsikter men sen så måste 

andra se till att de inte stöter bort en. Så det beror både på sig själv och andra. 

(Lisa)  

Medlemskap, i betydelsen en känsla av tillhörighet (jmf Lister 2007) är viktig för tjejernas 

förutsättningar och möjligheter eftersom det sker i samspel med omgivningen. Deras tolkning 

är att omgivningen måste bjuda in eller lyssna när en individ vill utöva delaktighet och 

inflytande. Omgivningens acceptans kan bidra med känslan av tillhörighet och kan med sina 
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uppvisade egenskaper visa att de kan och vill ta ansvar genom att få möjligheten att utöva 

delaktighet och/eller inflytande (jmf Lister 2007). 

6.1.2 Hinder och risker  

Om det krävs förutsättningar och möjligheter för att tjejerna ska få vara delaktiga eller för att 

få inflytande kan det även förekomma hinder. Att ha bristande kunskaper om sina rättigheter 

eller specifik kunskap för en viss situation kan hindra dem från att vara delaktiga eller att få 

chansen till att utöva inflytande. Vilket visar sig när tjejerna berättar om varför det kan vara 

svårt att få möjligheter till delaktighet och inflytande.  

Alma säger att det kan vara svårt att vara delaktig och få inflytande över beslut eftersom, ”Jag 

tror att man pratar för lite om det, tror jag. Ehm om vad man får och inte får göra eller vad 

man måste göra. Jag tror inte att så många har koll på det”. Lisa har ett liknande 

resonemang och säger att man behöver kunskap för att vara delaktig eller påverka beslut, för 

om man inte vet vad andra pratar om, kan man inte heller vara delaktig eller ha inflytande. 

Om en individ inte vet om sina rättigheter kan det vara svårt att utöva dem. I en kontext där de 

har möjligheten till att utöva rättigheter krävs det att de besitter kunskapen om att dem har 

rättigheten till möjligheter. Detta manifesteras även när det uppstår en situation där 

möjligheten finns om de hade haft kunskap som berör situationen.  

I situationer där tjejerna vill vara delaktiga och/eller utöva inflytande kan deras ålder vara ett 

hinder. Flera av tjejerna säger att det finns en viss syn på barn och deras åsikter, att barn är 

viktiga men fortfarande för unga för att veta något och att det upplevs som att deras åsikter 

inte spelar någon roll. En av tjejerna som pratar om den kluvna situationen som de kan 

befinna sig i säger  

Ja fast de pratar ju om att barn är så himla viktiga så jag skulle nog säga att jag 

höjs lite bara för att jag är ung just nu men det försvinner ju, jag blir ju äldre. Men 

ah, det finns inte så jättemycket för mig. Jag har inte så mycket att påverka. (Frida)  

I tjejernas upplevelser finns det en medvetenhet om att de som unga personer är viktiga men 

samtidigt verkar deras erfarenheter vara att de inte får den respekten som de kanske förtjänar 

på grund av sin ålder. I vissa situationer där åldern egentligen saknar betydelse kan det 

upplevas som ett hinder. Jämlikhet av status, respekt och erkännande är en rättighet som 

gäller alla oavsett ålder (Lister 2007). Åldern som i vissa fall inte ska ha någon inverkan 

verkar trots allt ha det eftersom tjejerna upplever att vuxna inte respekterar deras åsikter 
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eftersom de fortfarande ses som barn eller ungdomar. Bristen på respekt kan leda till att de ser 

sina åsikter som meningslösa vilket kan medföra andra risker. 

Hinder för möjligheten till delaktighet och inflytande kan påverka en individs utveckling till 

att bli en framtida medborgare. Upplevda hinder kan skapa risker som kan påverka 

utvecklingen. Riskerna som tjejerna själva upplever framkommer när de pratar om vikten av 

delaktighet och inflytande, de berättar om att uteslutande från delaktighet och inflytande kan 

leda till flera olika scenarier. Enligt flera av tjejerna ska processen till att bli vuxen ske 

successivt och inte hindras för om de hindras kan det uppstå risker, stora som små.  

För annars, om vi inte får bestämma något tills vi är typ 18 så kommer det bli typ 

jättesvårt för oss när vi väl ska ge oss ut. Så det är bättre för oss om man börjar ta 

lite små beslut och sedan större och större liksom. (Sara) 

Man ska ju inte, man lämnar ju inte över ansvaret för jorden utan man måste lära 

barnet fungera och man får se till att vara kärleksfull mot barnet. Uppmuntra 

barnet att man lär det fungera i samhället, lär det vad som är viktigt och jag tror 

det är viktigt att barnet eller det är viktigt att barnen får en bild av hur samhället 

ser ut och vad man kan göra, att man visar barnet hur viktigt det är och inte bara 

säga någon annan löser det, för vem är någon annan om alla tänker att det är 

någon annans problem eller om man tänker att det kommer ske ändå. (Alma) 

Flera av tjejerna säger att det är viktigt att successivt få chansen att öva på att ta ansvar och 

utöva delaktighet och inflytande. Om en person inte får prova sig fram tror tjejerna att det är 

skadligt för personen. Några av tjejerna säger att de tror att en person kan känna sig utanför 

om den inte får vara delaktig eller ha inflytande. Alma fortsätter resonemanget och drar 

paralleller till vissa som lider av psykisk ohälsa och att de kanske känner att de inte får sin 

röst hörd eller att deras åsikter inte spelar någon roll vilket förvärra situationen.  

Att inte få ansvar för något under utvecklingen av ett framtida medborgarskap kan leda till att 

individen inte lär sig hantera eller ta ansvar i framtida situationer där det krävs. Tolkningen av 

tjejernas uttalande kan relateras till byggstenarna ansvar och rättigheter. Ansvar bör läras ut i 

situationer som barn och ungdomar befinner sig i, eftersom möjligheten till delaktighet och 

inflytande kan främja ansvar. Rättigheter innebär att olika rättigheter förvärvas vid olika 

åldrar (Lister 2007). Med utgångspunkt i tjejernas tolkning måste ansvar och rättigheter få 

växa fram successivt, får individen inte chansen till att gradvis utvecklas kan det upplevas 

som ett hinder.  
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6.1.3 Delaktighet och inflytande inom de öppna fritidsverksamheterna   

Med utgångspunkt i tjejernas tolkningar och erfarenheter kan de öppna fritidsverksamheterna 

vara en arena för tjejerna att utöva delaktighet och öva på sina medborgerliga rättigheter. 

Följande exempel ur empirin redovisar hur delaktighet på olika sätt kan manifesteras inom de 

öppna fritidsverksamheterna enligt tjejerna själva 

Asmira är inte bara en besökare utan jobbar även i kiosken som finns på fritidsgården och 

säger att det bästa med fritidsgården är att det finns så mycket att göra. Hon säger ”Jag gillar 

att sitta och jobba i kiosken där. Jag tycker det är väldigt trevligt och det är kul att sälja 

saker. De som är intresserade och som vill jobba där, typ kl. 19–22 får skriva upp sig, vilka 

dagar man kan och sådant”. Petra förklarar att när de bakar på fritidsgården får de provsmaka 

en kaka eller en bit om personen har hjälpt till. Enligt henne finns det dem som sällan vill 

baka men som gärna vill ta del av resultatet och säger, ”Om de hjälper till, alltså om de gör 

något som har med bakandet att göra. Typ om jag har bakat klart och det finns något som 

behöver diskas så kan de göra det och så får de en kaka”. Hon säger att den som vill ta del av 

resultatet måste vara delaktig. På en av verksamheterna har de genomfört en renovering och 

Alma var en av dem som fick hjälpa till med att genomföra den fysiskt men berättar att alla 

fick lägga in hur många förslag man ville på hur det skulle bli.  

Tjejerna har även erfarenheter av att påverka beslut som främst berör aktiviteterna inom 

verksamheterna. Enligt tjejernas tolkningar och erfarenheter kan de öppna 

fritidsverksamheterna vara en arena för inflytande där de kan öva på sina medborgerliga 

rättigheter. Nedanför ges exempel på hur tjejerna har upplevt inflytande inom de öppna 

fritidsverksamheterna för att visa hur deras erfarenheter kan variera. 

Samtliga tjejer berättar att de har inflytande främst genom att påverka aktiviteterna som sker 

inom verksamheterna. Deltagarna berättar att de har gett förslag på aktiviteter som de vill göra 

och att det sedan har genomförts. På de flesta verksamheterna finns det listor där ungdomarna 

kan skriva upp sina förslag annars säger de bara till fritidsledarna vad som önskas och de 

försöker lösa det. Alma säger ”Alltså de har liksom lappar på väggen där man kan skriva vad 

man vill att de ska ta in och det är många gånger som de uppfyller det”. När fritidsledarna 

ska samla in förslag muntligt kan det ske på olika sätt, i vissa fall frågar de några individer, 

ibland låter de alla säga sitt förslag och ibland kan det ske omröstningar. Lisa berättar att det 

oftast är majoritetens förslag som genomförs men att alla ändå får chansen att påverka. Ett 

annat exempel på inflytande ges av Alexandra som berättar att verksamheterna varje år brukar 

göra en längre resa men att den inte skulle bli av i år. Genom att höra av sig till beslutsfattaren 
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för resan och förklara varför resan inte borde ställas in, har hon och hennes vänner haft 

inflytandet på beslutet att återinföra resan.  

Tjejerna har olika erfarenheter av möjligheter till delaktighet och inflytande inom de öppna 

fritidsverksamheterna. Deras tolkningar och erfarenheter indikerar att verksamheterna kan 

vara en arena för dem att utöva delaktighet och inflytande och öva på sina medborgerliga 

rättigheter i utveckling att bli framtida medborgare. Delaktighet och inflytande manifesteras i 

olika situationer inom verksamheterna men hänger oftast ihop och utgörs av gemensamma 

faktorer. Med utgångspunkt i deras tolkningar verkar möjligheter till delaktighet och 

inflytande uppstå i situationer där de erbjuds att ta ansvar. Enligt byggstenen ansvar är det 

möjligheten till delaktighet och inflytande som kan främja ansvar (Lister 2007) men enligt 

tjejernas tolkningar verkar delaktighet och inflytande ske ömsesidigt med ansvar och främjas 

av varandra. Delaktighet och inflytande sker i samspel med deras omgivning och inom 

verksamheterna kan de som besökare uppleva känslan av tillhörighet genom sociala 

relationer.  

 

6.2 Sociala relationers betydelse för delaktighet och inflytande  

6.2.1 Föräldrarna formar dig  

I tjejernas berättelser har föräldrarna en viktig roll i skapandet av individens förutsättningar att 

utöva delaktighet och inflytande. Samtliga tjejer berättar om föräldrarnas betydelse i olika 

sammanhang exempelvis genom delaktighet och inflytande i hemmet, gränsdragningar eller i 

främjandet av egenskaper.  

Några av tjejerna säger att delaktighet och inflytande börjar redan i hemmet och att det präglar 

hur man är som person.  

Ja det kan ju vara från att man är liten, dina föräldrar. Du har inte fått vara med 

sedan du var liten, inte fått vara delaktig för då är det dina föräldrar som 

bestämmer över dig liksom men att kunna prata med sina föräldrar och kunna ta 

sitt ansvar där, tex sköta sina sysslor. Har man inte fått ta det så kanske det följer 

med en när man blir äldre. Som liten kanske du inte fick ta eget ansvar vilket redan 

där sätter en spärr för dig utan att du kanske vet om det för du vet inte hur något 

annat är. (Kajsa)  

Tjejerna säger att om barn får möjligheten att upptäcka och prova saker på egen hand med 

föräldrarnas stöttning blir det också lättare att våga ta plats vilket enligt samtliga är viktigt för 

att vara delaktig eller ha inflytande. De säger att om föräldrarna begränsar en från att prova på 
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saker, kan det göra att barnet blir tillbakadraget och rädd vilket gör att barnet inte tar modet 

till sig för att få sin röst hörd.  

Jag tror att vuxna har en viktig roll eftersom de är äldre så man ser upp till dem 

och egentligen det som spelar mest roll är hur föräldrarna är. För det är de man 

har sett upp till sedan man var liten och blivit lite som. Då kan de såklart påverka 

nästan alla mina beslut som jag gör. (Lisa) 

I relationen till föräldrarna kan medlemskap och ansvar (Lister 2007) återfinnas men även 

tjejernas egna definitioner av delaktighet och inflytande. Föräldrarna har enligt tjejerna den 

vägledande funktionen som tidigare återfanns i deras definitioner av inflytande. Föräldrarna 

kan agera som förebilder och visa vad som är rätt och fel under utvecklingen. Föräldrarna kan 

även uppfylla tillhörighet och inkludering som tillhör både deras definition av delaktighet 

samt medlemskap och ansvar (jmf Lister 2007). Genom att föräldrarna tillåter sina barn att 

vara delaktiga redan från ung ålder kan de dessutom lära ut och främja situationer där barnet 

eller ungdomen kan ta ansvar. I tjejernas utveckling till framtida medborgare kan föräldrarna 

främst ses som en bakomliggande förutsättning för deras möjligheter till delaktighet och 

inflytande som tjejerna själva är medvetna om. I studiens kontext av de öppna 

fritidsverksamheterna finns det emellertid andra sociala relationer som verkar vara viktigare 

för delaktighet och inflytande.  

6.2.2 Vänner är en trygghet 

Tjejernas relationer till de närmsta vännerna har en stor betydelse för deras upplevda känsla 

av tillhörighet inom en öppen fritidsverksamhet vilket påverkar deras erfarenheter av 

delaktighet och inflytande. Vännerna och deras betydelse förekommer ständigt i samtalen 

med tjejerna.  

De flesta av tjejerna beskriver sin närmsta umgängeskrets som en homogen tjejgrupp.  

Flera säger att en vän ska vara öppen, glad och skön att hänga med men den främsta 

egenskapen är att en vän ska vara pålitlig så att man känner sig trygg med personen. Flera av 

tjejerna nämner att tryggheten till vännerna gör att de går till en öppen fritidsverksamhet. 

Jag tror det behövs att man har någon här, alltså jag går inte själv, förstår du? 

För man vill ha någon att hänga med. Alltså jag skulle kunna gå själv och umgås 

med killarna istället. Men jag vet inte, det är bara roligare att dra dit om det är 

någon där som man kan hänga med. Jag skulle kunna komma hit men jag tror inte 
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att jag hade gjort det. Jag hade nog tänkt, varför ska jag komma. Det är bara 

tråkigt att vara där själv. (Sandra) 

Maja är en av tjejerna som tydligt konstaterar att vännerna är viktiga för hennes möjligheter. 

Hon beskriver sig själv som ganska blyg och att hon aldrig skulle gå till en öppen 

fritidsverksamhet utan en vän men också att de är avgörande för hennes delaktighet och 

inflytande. Hon berättar att hon inte skulle ge förslag själv utan går via sina vänner för att 

göra sin röst hörd. Flera av tjejerna säger att de inte hade gått dit om de inte hade haft några 

vänner. Alexandra känner ingen tjej som går själv och säger att tillsammans med en vän 

känner hon sig tryggare och behöver inte utsätta sig för situationer där hon kan göra bort sig 

men berättar att killarna oftast går dit själva. 

Inom de öppna fritidsverksamheterna är det de närmsta vännerna som bidrar mest till tjejernas 

känsla av tillhörighet (jmf Lister 2007). Tillsammans med sina vänner går de dit och deltar i 

olika aktiviteter och det är då de upplever känslan av tillhörighet. Vännernas betydelse för 

känslan av tillhörighet kan skapa en trygghetskänsla som främjar egenskaper som skapar 

möjligheter. Egenskaper som främjas är exempelvis att våga ta plats och att säga vad man 

tycker, vilket gör att möjligheter till delaktighet och inflytande uppstår. De sociala 

relationerna till vännerna är viktiga av tre anledningar, den första anledningen är att vännerna 

är viktiga för det är dem som påverkar om tjejerna går eller inte går till verksamheten. Den 

andra anledningen är för att inge trygghet och den upplevda känslan av tillhörighet. Den tredje 

anledningen är att de uppfyller nästan alla kategorier av tjejernas egna definitioner av 

delaktighet och inflytande, eftersom de inkluderar varandra i gemenskapen och även utgör 

omgivningen som samspelar med individen. De sociala relationerna till vännerna skapar en 

accepterande och trygg omgivning som gör att individer kan, om de vill utöva delaktighet och 

inflytande. 

6.2.3 Fritidsledarna är betydelsefulla 

Under sina besök till de öppna fritidsverksamheterna har tjejerna byggt upp sociala relationer 

till fritidsledarna som är av betydelse. Enligt tjejerna skapar fritidsledarna förutsättningar för 

delaktighet och inflytande genom att fråga och lyssna på dem. Fritidsledarnas roll 

framkommer när tjejerna berättar om vad som är viktigt på en öppen fritidsverksamhet.  

Samtliga tjejer besöker en och samma verksamhet och har byggt upp relationer till 

fritidsledarna och de pratar gärna om de olika ledarna och den positiva inverkan de har.  
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Fritidsledarna är jätteviktiga, utan dem hade det inte varit samma sak, de gör väl 

så att det blir kul också. De är inte liksom som lärare, de är typ mer som våra 

vänner och man kommer de ganska nära. (Sandra) 

Tjejerna säger att fritidsledarna ser till att ungdomarna känner sig bekväma när de går till en 

öppen fritidsverksamhet och att besökarna vågar vara sig själv på grund av dem. Alla tjejer 

beskriver en fritidsledare som en blandning av en vuxen som bestämmer och en vän som bryr 

sig. De säger att de upplever att fritidsledarna verkligen bryr sig om dem som individer och att 

de lyssnar på en om det behövs, sätter regler och kan hantera de olika grupperna som befinner 

sig inom verksamheterna.  

Asmira säger, ”De lyssnar på mig, om jag säger något och så lyssnar de, sedan granskar de 

det och försöker ordna det”.  Fritidsledarna lyssnar på alla förslag som kommer in men 

tjejerna förstår att de måste gå efter det majoriteten vill eftersom det handlar om både pengar 

och att försöka engagera så många som möjligt. Tjejerna tror att deras fritidsledare vill att de 

ska ha kul och att ingen ska känna sig utanför under tiden som de besöker verksamheterna och 

det är därför som de försöker engagera ungdomarna så mycket som möjligt. De ses också som 

en hjälpande hand när ungdomarna vill genomföra något större och behöver vägledning.  

Enligt tjejernas tolkning är fritidsledarna betydelsefulla för att samtliga byggstenar och 

tjejernas definitioner av delaktighet och inflytande ska uppfyllas. Fritidsledarna upplevs bidra 

till deras känsla av tillhörighet samt att de bidrar med möjligheter till delaktighet och 

inflytande som främjar deras ansvar. Med utgångspunkt i det tjejerna säger verkar 

fritidsledarna dessutom främja deras rättigheter genom delaktighet och inflytande inom 

kontexten av verksamheterna. I tjejernas definitioner av delaktighet återfanns inkludering och 

tillhörighet tillsammans med ett aktivt deltagande vilket fritidsledarna uppfyller. Med 

utgångspunkt i tjejernas erfarenheter inger ledarna trygghet och får tjejerna att känna sig 

inkluderade i aktiviteter som sker inom verksamheterna vilket kan leda till att de känner 

tillhörighet till ledarna. Med hjälp av fritidsledarna uppfylls även det tjejerna definierade som 

inflytande, det vill säga påverkan och beslut, vägledning och ömsesidig inverkan. 

Fritidsledarna upplevs som en hjälpande hand inom fritidsverksamheterna som låter tjejerna 

få möjligheter till att påverka. De upplever att ledarna lyssnar på alla och att alla som vill får 

komma till tals, vilket skapar tolkningen av att vara delaktig och ha inflytande men bidrar 

även till att jämlikhet av status, respekt och erkännande (jmf Lister 2007) uppfylls. 
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6.3 Genus är ständigt närvarande  

6.3.1 Tjejer är blyga och killar ta plats  

Tjejernas tolkning av skillnader mellan tjejer och killar kan påverka deras möjligheter till 

delaktighet och inflytande eftersom egenskaper som tidigare beskrevs som förutsättningar 

främst tillskrivs killarna. Under intervjuerna får tjejerna berätta om de själva tycker att det 

finns skillnader mellan dem och killarna. Tidigare i resultatet redovisades det att tjejer 

exempelvis inte går ensamma till en öppen fritidsverksamhet men att killarna kunde det, men 

tjejerna berättar även om flera skillnader som de uppmärksammat.  

Flera av tjejerna beskriver killarna som mer högljudda, mer framåt och att de tar mer plats, 

vilket ger dem större utrymme i de flesta situationerna på verksamheterna. När de beskriver 

sig själva och andra tjejer är det främst som blyga, lugna och ordningsamma. 

Jag är ganska rädd och blyg av mig eller jag kanske inte är det så mycket längre 

men speciellt när jag var yngre så var jag det och då kände jag definitivt att 

killarna skulle få mer utrymme eller mer plats. Jag tror att tjejer är lite mer blyga 

och inte riktigt vågar säga vad de tycker. Killar bara säger vad de vill och bryr sig 

inte så mycket. De säger det bara rakt ut. (Alma) 

Jag tror det kanske är lite enklare för killar för att de flesta killarna som är här, de 

är ju inte direkt blyga så de säger det de tänker och sånt där och de upprepar det 

väldigt mycket, många gånger och då kanske man liksom glömmer bort vissa, typ 

tjejerna. (Sara) 

Hon återger en situation där hon hade ställt en fråga och sedan hade ett gäng med killar 

kommit och ställt en annan fråga, de hade varit ihärdiga och fått ett svar och hon hade blivit 

bortglömd.  

Den generella beskrivningen som tjejerna ger av den sociala relationen mellan tjejerna och 

killarna som grupper är att killarna tar plats och är högljudda och att tjejerna är blyga och 

ordningsamma. Bland erfarenheterna av möjligheter till delaktighet och inflytande finns det 

indikationer på att det finns en del skillnader mellan dem. Det som tidigare beskrevs som 

förutsättningar för möjligheter till delaktighet och inflytande var egenskaper som exempelvis 

visar att man vill och vågar ta plats. Det är egenskaper som tjejerna främst tillskriver killarna 

som befinner sig inom verksamheterna, vilket kan leda till att de upplever att killarna har det 

lättare att vara delaktiga och ha inflytande. Tjejerna nämnde även mognad och ansvar som 

förutsättningar vilket de tillskriver tjejerna men som i vissa situationer verkar hamna i 
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skymundan. De sociala relationerna gör att en individ eller grupp agerar på ett visst sätt vilket 

skapar en social struktur baserat på individens könskategori (Connell 2009). Strukturerna har 

främst skapats ur den rådande genusordningen men de vardagliga praktikerna gör att 

strukturerna kan återskapas och upprätthållas (Ibid). Den sociala relationen mellan tjejerna 

och killarna inom de öppna fritidsverksamheterna har skapat en social struktur där tjejerna 

tillskrivs vissa egenskaper och killarna tillskrivs andra egenskaper. Som tidigare beskrivits är 

egenskaperna som tillskrivs killarna några av de som skapar förutsättningarna för att få 

möjligheten till delaktighet och inflytande. Denna struktur upprätthålls genom att de 

återskapar beteendet när de besöker de öppna fritidsverksamheterna.  

6.3.2 Tjejer tar plats och killar är i en bubbla     

Skillnaderna mellan tjejer och killar kan visa sig på andra sätt och ett sådant exempel 

förekommer i studien. Avvikande från de resterande tjejernas erfarenheter så förekommer det 

att några beskriver en tjejgrupp där egenskaperna som generellt tillskrivits killarna istället 

tillskrivs tjejerna. Fyra av tjejerna i studien går till en öppen fritidsverksamhet där majoriteten 

av besökarna är tjejer. I deras intervjuer framkommer det att de ser sig som jämställda med 

killarna eller att tjejerna till och med kan ta över ibland.  

Kajsa, Lisa, Jonna och Therese säger att de inte upplever att killarna tar mer plats utan i deras 

omgivning är det tjejerna som tar och får mest utrymme. Tjejerna beskriver att det främst är 

två- tre tjejer som är väldigt pratglada och som tar mycket plats men att de umgås i en stor 

grupp vilket gör att de andra tjejerna följer med i beskrivningen. De säger att tryggheten till de 

andra tjejerna gör att de kan ta mycket plats och att killarna möjligtvis hamnar lite i 

skymundan. 

[…] I min klass och det är ju mest det jag kan utgå ifrån, för det är ju där jag är 

typ hela tiden så är det väldigt jämlikt och om det är någon som tar mer plats så är 

det tjejerna. För jag tror att tjejerna är mer eller alla typ är mer självsäkra och 

mer tjatiga. Det känns som att killarna är i sin lilla bubbla och de vågar inte säga 

så mycket eller alltså så. (Lisa) 

De säger att deras klass består av många tjejer och att de tillsammans umgås även på den 

öppna fritidsverksamheten som är ”deras” men att de vet att det är ganska ovanligt att 

majoriteten är tjejer. 

På många ställen är det liksom mer killar som tar mycket plats och sånt där. Jag 

skulle säga att det är tvärtom i vår klass så det är mycket att tjejer pratar, vilket 
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jag tycker är bra och skönt men på alla ställen kanske det inte är så och då måste 

man kanske tysta ner sig. (Jonna) 

Inom den öppna fritidsverksamheten som har en högre andel tjejer än killar som besökare 

verkar relationen mellan tjej- och killgrupperna skilja sig från den som de andra tjejerna i 

studien beskriver. Det som skiljer tjejer på denna verksamheten från de som besöker öppna 

fritidsverksamheter där majoriteten av besökarna är killar, är vilka egenskaper som tillskrivs 

de olika grupperna. Genus som sociala struktur är mångdimensionellt där identitet, makt och 

sexualitet alltid är i samspel med varandra och ständigt i förändring (Connell 2009). Det 

verkar som att genusstrukturen mellan tjej- och killgruppen har förändrats och egenskaper 

som innan tillskrevs killarna tillskrivs tjejerna i detta fallet.  

6.3.3 Tjejaktiviteter inom de öppna fritidsverksamheterna   

Tjejerna upplever att förekomsten av tjejaktiviteter kan skapa utrymme för unga tjejer att 

utöva delaktighet och inflytande och öva på sina medborgerliga rättigheter i en miljö som 

annars domineras av killar. I samband med aktiviteter tar samtliga deltagare upp att 

verksamheterna anordnar tjejaktiviteter och tjejläger då enbart tjejer är välkomna till 

lokalerna.  

Tjejläger, tjejkvällar och tjejaktiviteter är företeelser som samtliga tjejer pratar om och som 

diskuteras. Många av tjejerna säger att tjejaktiviteter är en uppskattad förekomst och att det 

under dessa aktiviteter kommer en hel del tjejer som vanligtvis inte brukar besöka den öppna 

fritidsverksamheterna. De får frågan om varför de tror att fler tjejer kommer dit när killarna 

inte får vara med och flera av dem säger att det är för att killarna är stökiga och högljudda 

vilket kan vara avskräckande. Många nämner att det oftast är fler killar som går till 

verksamheterna och att det kan vara ganska skönt de gångerna enbart tjejer får komma. Sara 

berättar, ”För då känner man sig lite extra trygg när det bara är tjejer och så känner man att 

man kanske vill komma lite mer då”. Hon säger att det är för att allt blir lite lugnare utan 

killarna och att det skapar en tryggare känsla.  

Tjejerna upplever att tjejaktiviteter är bra och att de är medvetna om att verksamheterna 

anordnar aktiviteter för tjejer eftersom majoriteten av besökarna är killar. De upplever att 

aktiviteterna kan skapa ett eget utrymme för tjejerna att vara på, där de kan utöva delaktighet 

och inflytande. Separationen av killar och tjejer kan bidra till att tjejerna tolkar utrymmet som 

tryggare och möjligtvis känner en starkare tillhörighet till situationen vilket bidrar till känslan 

av tillhörighet. Ansvar kan också utövas och främjas under aktiviteterna eftersom tjejerna 
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själva får bestämma. Deras egna definitioner av delaktighet och inflytande kan uppfyllas 

under tjejaktiviteterna, de får påverka och kan känna tillhörighet till gruppen som de 

inkluderas i och allt sker i samspel med de andra tjejerna och fritidsledarna som befinner sig 

där. I den homogena tjejgruppen som aktiviteterna skapar kan de utöva delaktighet och 

inflytande utan att deras kön påverkar deras möjligheter.  

 

7. Slutsatser  

Samtliga tjejer har en mängd olika erfarenheter av situationer där de har varit delaktiga eller 

utövat inflytande inom de öppna fritidsverksamheterna i Växjö kommun. För att besvara 

studiens första forskningsfråga ”Hur tolkar tjejerna delaktighet och inflytande?” kan 

skrivuppgiften som tjejerna fick under intervjuerna vara till hjälp. Slutsatsen är att delaktighet 

enligt tjejernas svar tolkas som ett aktivt deltagande tillsammans med en accepterande 

omgivning. Enligt tjejerna kan inflytande i sin tur tolkas som en ömsesidig påverkan på beslut 

och andra individer.  

Slutsatsen som besvarar studiens andra forskningsfråga ”Vad påverkar tjejernas tolkning av 

att vara delaktiga och att ha inflytande?” kan med utgångspunkt i min empiri delas in i olika 

kategorier som är följande; tillhörighet, inkludering, samspelet med omgivningen, 

individuella egenskaper och sociala relationer. I en situation där delaktighet och inflytande 

kan utövas krävs det att individen känner sig inkluderad och upplever en känsla av tillhörighet 

till omgivningen. I situationen krävs det att individen också uppvisar egenskaper som talar om 

för omgivningen att individen vill och kan vara delaktiga och ha inflytande. Dessa kategorier 

som påverkar deras tolkningar stämmer överens med det som återfinns i Listers (2007) 

byggstenar. Det som enligt min empiri verkar ha en väldigt viktig påverkan och betydelse för 

tjejernas tolkningar är de sociala relationerna till vännerna och fritidsledarna. De sociala 

relationerna till vännerna och fritidsledarna uppfyller samtliga av tjejernas definitioner vilket 

innebär att relationerna har en stor påverkan och leder till möjligheter för delaktighet och 

inflytande. Denna typen av sociala relationer är inget som tydligt återfinns i Listers (2007) 

byggstenar men min empiri visar att de är av betydelse då de uppfyller samtliga byggstenar 

och bidrar till tjejernas utveckling till framtida medborgare. 

Den första och andra forskningsfrågan kan tillsammans bidra till att besvara studiens ena syfte 

som var att undersöka vad som påverkar tjejernas tolkningarna av delaktighet och inflytande. 

Det som återfinns i tjejernas tolkningar av vad delaktighet och inflytande återspeglar sig i de 
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kategorierna som påverkar deras tolkningar. Det är framförallt en individs uppvisade 

egenskaper, en känsla av tillhörighet och samspelet med andra i omgivningen som påverkar 

tjejernas tolkningar av delaktighet och inflytande.  

Den tredje forskningsfrågan som ställdes var ”Vilka erfarenheter har tjejerna av möjligheter 

och hinder för utövandet av delaktighet och inflytande?”. Empirin för att besvara frågan visar 

att delaktighet och inflytande sker i olika sammanhang men vad som tolkas som möjligheter 

och hinder är gemensamt. Slutsatsen som kan göras i anknytning till deras erfarenheter av 

möjligheter inom de öppna fritidsverksamheterna är att möjligheterna skapas av individen i 

samspel med omgivningen. Enligt tjejerna måste individen våga ta plats och säga det man 

tycker och omgivningen måste lyssna men även tillfråga individen i situationer där 

delaktighet och inflytande kan ske. Det är samspelet mellan individen och omgivningen som 

skapat möjligheterna som visas i tjejernas erfarenheter. Slutsatserna i anknytning till deras 

erfarenheter av hinder inom de öppna fritidsverksamheterna berör deras ålder och deras 

kunskaper. Deras ålder verkar främst vara ett hinder när det kommer till respekten för deras 

delaktighet och inflytande. Erfarenheterna indikerar att deras delaktighet och inflytande inte 

alltid respekteras eftersom de anses vara för unga. Om en person inte besitter kunskapen om 

sina rättigheter eller en specifik kunskap som behövs i en viss situation kan detta tolkas som 

ett hinder för den som vill vara delaktig eller ha inflytande.  

Samtliga slutsatser kan besvara studiens huvudsakliga syfte som var att bidra med ökad 

förståelse av hur erfarenheter av delaktighet och inflytande tolkas av tjejer mellan 13 – 17 år 

inom öppna fritidsverksamheter i Växjö kommun, som en del i utvecklingen av ett framtida 

medborgarskap. Enligt tjejerna har de upplevt både möjligheter och hinder för att utöva 

delaktighet och inflytande. Tjejernas tolkningar och erfarenheter visar att de öppna 

fritidsverksamheterna kan utgöra en arena för att kunna utöva delaktighet och inflytande och 

på så sätt öva på sina medborgerliga rättigheter. Att få möjligheter till att utöva delaktighet 

och inflytande ses som en del av processen att bli vuxen eller med andra ord, en framtida 

medborgare.  

 

8. Diskussion 

8.1 Maktens betydelse för delaktighet och inflytande 

I avsnittet 6. Resultat och analys tolkades empirin främst med hjälp av de fyra byggstenarna 

som konstruerar barn och ungdomars medborgarskap och genus. Makt som teoretisk 
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utgångspunkt lyftes emellertid inte men är ständigt närvarande vilket jag kommer diskutera 

vidare i detta avsnittet.  

Makt återfinns i mellanmänskliga relationer beroende på ålder, kön, etnicitet och erfarenheter 

m.m. Det innebär också att maktrelationer inte står utanför andra relationer exempelvis 

ekonomiska-, bekantskaps-, och sexuella relationer m.fl. utan maktrelationer är inneboende i 

de andra relationerna (Foucault 2002a; 2002b). Empirin visade att samspelet med 

omgivningen utgjorde en stor del av tjejernas tolkningar och erfarenheter av delaktighet och 

inflytande vilket innebär att makt ständigt är närvarande i relationerna. Makt kan vara en del 

av förklaringen till vad det är som gör att tidigare nämnda förutsättningar leder till möjligheter 

att utöva delaktighet och inflytande. En individ kan genom uppvisande av egenskaper 

exempelvis engagemang, mod att ta plats, säga vad man tycker och ta ansvar uppfattas på ett 

visst sätt av omgivningen. Omgivningen kan då acceptera och inkludera individen som nu har 

makt genom sina egenskaper att utöva delaktighet och inflytande. Makt är dock något 

föränderligt och ostabilt (Foucault 2002a; 2002b), därför kan den förloras om individen skulle 

sluta agera på ett sätt som gör att egenskaperna inte uppvisas.  

I relationen mellan tjejerna och killarna är maktförhållandet inneboende vilket påverkar dem 

och deras möjligheter. Makt kan vara en del av förklaringen i relation till de individuella 

egenskaperna som bidrog till möjligheter för delaktighet och inflytande. Enligt tjejernas 

tolkning vågade killarna ta plats och säga vad de tycker, vilket resulterade i att killarna ansågs 

ha det lättare att få möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta kan innebära att killarna 

besitter makt genom sina individuella egenskaper för att utöva delaktighet och inflytande. 

Grupperna har skapat vissa mönster där de beter sig utifrån sin könstillhörighet och en social 

struktur har skapats där tjejer är blyga och killar tar plats. Den sociala strukturen av killar som 

vågar ta mer plats och tjejer som är blyga kan bero på makten som en inneboende faktor 

kopplad till den rådande genusordningen (Connell 2009) Strukturen upprätthålls genom att de 

återskapar detta beteendet när de besöker de öppna fritidsverksamheterna. Det tjejerna från 

den avvikande verksamheten beskriver är att egenskaper som tidigare tillskrivits killarna nu 

tillskrivs tjejer vilket har skapat en annan social struktur. På grund av detta har de troligtvis 

fler möjligheter till delaktighet och inflytande om man utgår från deras tolkning av situationen 

som råder inom den öppna fritidsverksamheten.  

Makt och kunskap är bundna till varandra, det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap 

(Nilsson 2008). Samspelet mellan makt och kunskap resulterar i olika sociala effekter 

eftersom det utan sammanhängande kunskap inte finns något maktförhållande. Fokus bör 
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läggas på hur makt framhävs, vad som sker i maktrelationen och vilka medel som används 

(Nilsson 2008). I avsnittet 6.1.2 Hinder och risker framfördes bristande kunskaper om sina 

rättigheter som ett möjligt hinder för tjejerna att utöva delaktighet och inflytande. Med 

utgångspunkt i tjejernas tolkningar av föräldrarna och fritidsledarna kan de som innehar ett 

fullvärdigt medlemskap ha makt över dem som fortfarande är i utvecklingen av ett 

medborgarskap. För att kunna forma barn och ungdomar till framtida medborgare behöver de 

som är äldre använda sin makt i form av sin kunskap. Med utgångspunkt i deras kunskap kan 

ungdomarna få vägledning och möjligheten att utvecklas. Om äldre inte använder makten de 

besitter i form av kunskap om medborgarskapets rättigheter och skyldigheter kan det hämma 

ungdomars aktiva utövande under utvecklingen.  

Maktens ständiga närvaro kan manifesteras på flera sätt i tjejernas tolkningar och erfarenheter 

av delaktighet och inflytande. Eftersom maktrelationer återfinns i alla andra relationer är den 

en oundviklig faktor som kommer ha en inverkan på alla som genomgår utvecklingen till ett 

fullvärdigt medborgarskap. Tjejernas tolkning av möjligheten till delaktighet och inflytande 

utgjordes till stor del av att individen aktivt skulle delta och få stöd från framförallt vännerna 

och fritidsledarna för att utveckla sina förmågor som framtida medborgare. Baserat på den 

betydelsen som fritidsledarna har kan de inneha en vägledande roll för utvecklingen av 

medborgarskapet. Hur makten framhävs i relationerna eller vilken betydelse de har är inget 

som min empiri kan svara på men som bör beaktas.  

 

8.2 Återkoppling till tidigare forskning  

I jämförelse med tidigare forskning om ämnet delaktighet och inflytande finns det både 

likheter och skillnader. Checkoway (2011) beskrev att delaktighet exempelvis kunde innebära 

att ungdomarna aktivt engagerar sig, vilket stämmer överens med det som framkom i denna 

studien. Den tidigare forskningen har påvisat skillnader mellan tjejer och killar när det 

kommer till medborgarskap (Lister 2003; Aapola, Gonick & Harris 2005) vilket också 

framkom i denna studien i relation till deras möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Elvstrand och Närvänen (2016) som studerade barns tolkning av delaktighet visade att ansvar 

och kommunikation med fritidsledarna var viktigt. Likt deras resultat kom denna studien fram 

till att kommunikationen och relationen med fritidsledarna är viktig för tjejernas tolkningar av 

delaktighet och inflytande. Min studie visade dock att det inte enbart är fritidsledarna som är 

viktiga utan även att vännerna har stor betydelse för delaktighet och inflytande. Fyndet i 

denna studie kan vara en indikation på att relationen till vännerna blir viktigare ju äldre en 
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individ blir i sin utveckling till att bli en framtida medborgare.  

 

8.3 Självkritik  

En svaghet med studien är valet att genomföra kvalitativa intervjuer både på grund av den 

svaga möjligheten att göra materialet generaliserbart och att kunskapen baseras på det 

deltagarna säger. Som tidigare nämnts i avsnittet 5. Metod och material, går det inte att 

förutsätta att det som deltagarna säger är deras faktiska erfarenheter (Ahrne & Svensson 

2016). För att balansera upp studiens resultat och stärka det deltagarna sagt hade jag kunnat 

genomföra deltagande observationer under de tillfällena som jag besökte olika öppna 

fritidsverksamheter. Besöken på verksamheterna hade varit ett ypperligt tillfälle för att 

genomföra observationer och få åtkomst till deltagare för att sedan boka in dem på mer 

neutrala platser vid andra tillfällen. Att kombinera metoderna hade stärkt studien och dess 

resultat men på grund av tid och tillgänglighet var det ingen möjlighet. En annan metod som 

hade varit lämplig för att besvara studiens syfte hade varit kvalitativa 

fokusgruppsdiskussioner. Anledningen till att den metoden inte tillämpades var för att jag 

anser mig sakna erfarenheten och kunskapen för att leda den typen av intervju.  

 

8.4 Nya frågor till vidare studier  

Arbetet med denna studie har väckt en mängd nya frågor till framtida forskning. Denna 

studien utgår från tjejernas tolkningar och erfarenheter av deras delaktighet och inflytande 

men en vidareutveckling vore att involvera killarnas erfarenheter. Att undersöka delaktighet 

och inflytande bland både tjejer och killar skulle möjliggöra en ökad förståelse av 

utvecklingen av ett framtida medborgarskap oavsett kön. Det skulle också göra det möjligt att 

undersöka om sociala relationerna till vännerna och fritidsledarna har lika stor betydelse för 

killarna.  

En annan fråga som väckts genom denna studie är de olika tjejaktiviteterna som 

verksamheterna arrangerar. Det vore fortsatt intressant att fokusera på specifikt den delen av 

de öppna fritidsverksamheterna för att studera hur det påverkar relationen mellan tjejerna och 

killarna. Tanken bakom aktiviteterna verkar vara att ge tjejerna ett eget utrymme för 

delaktighet och inflytande, därav vore det intressant att studera hur aktiviteterna påverkar 

tjejerna. Jag tror att studier med inriktning på könsseparerade aktiviteter och hur det påverkar 

utvecklingen av medborgarskap vore intressant för framtida studier.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev  
 

Hej!  

Jag bifogar detta informationsbrev till dig som intervjuperson och till dig/er som är 

vårdnadshavare för att informera om min undersökning. Jag heter Elin Gunnarsson och jag 

skriver min kandidatuppsats i Sociologi på Linnéuniversitetet i Växjö. Min undersökning 

kommer att handla om unga tjejers upplevelse av delaktighet och inflytande i relation till den 

öppna fritidsverksamheten (Fritidsgårdar, ungdomshus, aktivitetshus) i Växjö kommun. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och den informationen som ges under intervjuerna 

kommer endast att användas för min undersökningen. Du som deltagare kommer att vara helt 

anonym och ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta den om du skulle 

vilja. För intervjudeltagare som är under 15 år så vill jag gärna ha en vårdnadshavares 

underskrift för att deltagaren ska kunna ingå i undersökningen, därmed jag skickar ut detta 

informationsbrev i förväg så att deltagaren kan ta med sig det till intervjun. 

 

Jag vill gärna betona att din medverkan i min studie är viktig och om du eller ni har några 

övriga frågor så får du eller ni gärna kontakta mig.   

Tack på förhand! 

Elin Gunnarsson  

Epost: eg222rc@student.lnu.se 

Mobilnummer: 073–9627473  

 

 

 

Jag som vårdnadshavare godkänner att min dotter deltar i undersökningen  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Introduktion  

Presentera mig själv, syftet med min uppsats och att de kan ta del av den om de vill.  

Presentera de etiska aspekterna. 

Fråga om deltagaren accepterar att det spelas in  

Bakgrund  

- Föräldrars utbildningsnivå och yrke.  

- Ålder/ boplats/ studieinriktning  

Fritid 

- Kan du berätta lite om vad du brukar göra på din fritid? Förening/ annan aktivitet?  

- Kan du beskriva dina närmsta vänner?  

- När du umgås med dina vänner, vad brukar ni då göra?  

- Vart brukar ni umgås?  

Den öppna fritidsverksamheten  

- Beskriv det första du tänker på när du hör öppen fritidsverksamhet (fritidsgård)?  

- Vet du om vilka fritidsverksamheter som finns i Växjö kommun och vad de erbjuder?  

- Har du besökt någon av de? 

- Kan du ge exempel på vad som skulle få dig att besöka en verksamhet oftare?  

- Vilka tror du besöker de öppna fritidsverksamheterna mest? Varför tror du det?  

- Vad tycker du behövs för att man ska kunna locka människor från olika grupper till de 

öppna fritidsverksamheterna? 

Delaktighet och inflytande  

- Diskutera det de skrev på sina lappar om deltagande, delaktighet och inflytande 

- När upplever du delaktighet? Inflytande? – Ge exempel  

- Har du möjligheterna till att förändra något i din närhet?  

- Kan du berätta om hur du skulle gå tillväga för att förändra något?  

- Vet du vilka som bestämmer över de öppna fritidsverksamheterna?  

- Upplever du att man låter ungdomar vara med och skapa de öppna 

fritidsverksamheterna?  



 

 

- Vad skulle du vilja fanns på de öppna fritidsverksamheterna som inte finns idag?  

- Vill du påverka mer? Om ja- Hur? Om nej- Varför inte?  

- Har du något mer du skulle vilja berätta om som handlar om det vi har pratat om eller 

några andra frågor till mig? →Avsluta intervjun och tacka för deras medverkan 

 


