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Sammanfattning  

Flickor och pojkar har olika förutsättningar för en aktiv fritid, menar stiftelsen Crossing 

Boarders (CB). Jag har studerat en fritidsgårdsverksamhet i en kommun i norra Sverige som 

under våren 2012 gick en utbildning i CBs metodmaterial, ”Jämställdhetseffekten” (JHE). JHE 

handlar om jämställdhet och inkludering i fritidssektorn och bygger på 9 steg: Värdegrund, 

Förebilder, Gemenskap, Särskilda satsningar, Marknadsföring, Ekonomi, Långsiktighet, 

Samarbete och Integrering. Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur chefer 

på strategisk nivå och ungdomssamordnare och fritidsledare på operativ nivå arbetar med 

metodmaterialet ett år efter utbildningsinsatsen. Detta har undersökts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med tre chefer, tre ungdomssamordnare och tre fritidsledare. Resultatet av 

intervjuerna visar att intervjupersonerna arbetar med flera av stegen men att det finns 

problematik kring stegen Värdegrund, Långsiktighet och Integrering. Utbildningen har enligt 

intervjupersonerna ökat medvetenheten om jämställdhetsfrågor men arbetet med JHE har inte 

följts upp systematiskt vilket gjort att medarbetarna återgått till hur de arbetade innan 

utbildningen.  

Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsarbete, human reasource development, delegerat lärande, 

fritidsgårdar, fritid. 
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Inledning 

Regeringen satte 2004 upp det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta mål bröts ner i delmål varav 

ett handlar om en jämn fördelning av makt och inflytande och att ”kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet.” Detta ska gälla oavsett ålder och oavsett om det är i skolan, i arbetslivet eller 

på fritiden.  

Enligt Socialdepartementet (2006) har kvinnor 16-24 år sämre psykisk hälsa än män, inom flera 

områden, exempelvis besvär med ängslan, oro eller ångest, sömn och huvudvärk och migrän. 

De fastställer också att pojkar är mer idrottsaktiva än flickor. Detta beskriver även Blomdahl, 

Elofsson & Åkesson (2012) i rapporten ”Spontanidrott för vilka” där de studerat användandet 

av spontanidrottsytor i Stockholm. De har kommit fram till att de studerade ytorna till 74 % 

nyttjas av pojkar och män, och 26 % av ytorna nyttjas av flickor och kvinnor.  

Sverige har skrivit under Unicefs barnkonvention, som i artikel 31, beskriver 

konventionsstaternas ansvar att erkänna barns rätt till vila och fritid, lek och rekreation. De ska 

också respektera och främja denna rätt och uppmuntra tillhandahållandet av kultur- och 

fritidsverksamhet.  

Med anledning av ovanstående fakta, är det viktigt att personal och ledare i kultur- och 

fritidsverksamheter som arbetar med barn och unga har en medvetenhet om sociala strukturer, 

som genus, och att de arbetar aktivt för att uppnå jämställdhet. De måste skapa möjligheter till 

en aktiv fritid oavsett kön. Men att komma dit, att lyckas med att uppnå jämställdhet, är en svår 

förändringsprocess och det är den processen som ska undersökas i den här studien. 
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Bakgrund 

Den här studien bygger på att en fritidsgårdsverksamhet i en kommun i norra Sverige under 

våren 2012 genomförde en utbildningsinsats i stiftelsen Crossing Boarders (CB) metodmaterial 

Jämställdhetseffekten (JHE) (Crossing boarders: 2012). Avdelningschef, enhetschefer och 

ungdomssamordnare gick utbildningen. Det beslutades också att en av fritidsgårdarna skulle bli 

testverksamhet för CB. På den utvalda fritidsgården fick även de timanställda fritidsledarna 

CB-utbildningen och extra tid för att arbeta med JHE.  

I denna uppsats studeras effekterna av denna utbildningsinsats. Vidare presenteras och 

diskuteras användningen av JHE. Avslutningsvis förs en diskussion kring möjliga 

förbättringsområden för metoden. Resultat och analys baseras på intervjuer med tre chefer, tre 

ungdomssamordnare och tre fritidsledare i organisationen samt studier av metodmaterialet JHE. 

Som stöd för min analys och mina slutsatser har jag studerat relevant litteratur inom områdena 

jämställdhet, förändringsarbete och lärande i organisationer.  

Jag som skriver den här kandidatuppsatsen har sedan 2008 arbetat med ungdomar och har ett 

brinnande intresse för jämställdhets-, ungdoms- och utvecklingsfrågor. Därför var det också en 

självklarhet för mig att skriva om det.  

Crossing Boarders 

Crossing boarders (CB, 2012) är en stiftelse som arbetar för att främja ett mer jämställt och 

inkluderande deltagande i fritidsaktiviteter. Organisationen verkar genom att föreläsa för och 

utbilda personer i ideella, offentliga och privata verksamheter i sin metod 

Jämställdhetseffekten. De verkar också genom att opinionsbilda kring jämställdhetsfrågor i 

media och genomföra egna arrangemang. Visionen för CB är att alla människor oavsett kön 

”ska ha samma möjligheter att finna, utveckla och behålla fritidsintressen oavsett kön”.  

CB har tagit fram metodmaterialet Jämställdhetseffekten som är uppbyggt i nio steg grundade 

i framgångsrika erfarenheter från verksamheter runt om i hela Sverige. Stegen är värdegrund, 

förebilder, gemenskap, särskilda satsningar, marknadsföring, ekonomi, långsiktighet, 

samarbete och integrering.  
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Det första steget, värdegrund, handlar om att en organisation måste diskutera vilka värderingar 

organisationen har och ta ställning för att alla i organisationen aktivt ska jobba med 

jämställdhet. Ansvaret för jämställdhetsarbetet ska inte läggas på en person som brinner för 

ämnet utan det ska bygga på att alla tar ansvar. Värdegrunden måste också synliggöras i 

verksamheten, till exempel genom att sätta upp den synligt och diskutera den regelbundet på 

möten.  

Det andra steget är förebilder, som innebär att organisationen medvetet arbetar med att bryta 

normer och lyfter fram olika personer i verksamheten som målgruppen kan identifiera sig med. 

Arbetet med förebilder ska ske på alla plan i verksamheten, i styrelsen, bland ledare, i 

marknadsföring mm.  

Att skapa gemenskap är det tredje steget för en mer jämställd och inkluderande verksamhet. 

Ledarna har ett tydligt ansvar att skapa trygghet bland deltagarna. För att skapa gemenskap 

bland deltagarna är det viktigt att de ser alla och tar hänsyn till individers olika förutsättningar 

i till exempel hur man välkomnar besökare, utformning av lokalerna eller aktiviteterna i 

verksamheten.  

Det fjärde steget bygger på att göra särskilda satsningar mot en viss målgrupp som inte deltar i 

verksamheten. Satsningen måste utformas tillsammans med målgruppen till exempel genom att 

använda sig av referensgrupper. CB menar att målet med den särskilda satsningen är att den 

nya målgruppen ska inkluderas i den ordinarie verksamheten och därför är även uppföljningen 

viktigt.  

Marknadsföringen är det femte steget att arbeta med. Det innebär att beroende på vilken 

målgrupp en verksamhet vill nå så måste man analysera sin marknadsföring och tänka nytt, till 

exempel i vilka personer som gestaltas på en affisch. Det går inte att marknadsföra på samma 

sätt man alltid gjort och på samma arenor. CB menar att man också måste bli medveten om 

vilken makt man har som marknadsförare när man sänder ut ett budskap.  

Det sjätte steget i Jämställdhetseffekten är ekonomi. Det handlar om att ta hänsyn till 

deltagarnas ekonomiska förutsättningar i utformningen av olika aktiviteter.  

För att jobba framgångsrikt med jämställdhet krävs också att man har en långsiktig plan för vad 

jämställdhetsarbetet ska leda till, vilket är det sjunde steget. CB menar att man måste hitta den 
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röda tråden i jämställdhetsarbetet, och hålla sig till den, med återkommande aktiviteter och en 

plan för återväxt i verksamheten.  

Det åttonde steget är samarbete. Det handlar om att se andra verksamheter som 

samarbetspartners istället för konkurrenter och ta del av deras erfarenheter för att nå de 

målgrupper man vill nå.   

Integrering är det sista steget och målet med Jämställdhetseffekten. CB menar att man med JHE 

steg för steg ökar medvetenheten och intensifierar arbetet med jämställdhetsfrågor. De menar 

också att samtliga i organisationen (styrelse, ledare, personal, deltagare m.fl.) måste vara 

delaktiga för att man ska uppnå en integrerad verksamhet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur fritidsgårdsverksamheten använder 

sig av CBs metodmaterial JHE. Detta studeras både utifrån hur cheferna arbetar med JHE på 

den strategiska nivån och hur ungdomssamordnare och fritidsledare arbetar med 

jämställdhetsfrågorna på den operativa nivån. Mina huvudfrågor är: 

Hur beskriver cheferna sitt strategiska och praktiska ledningsarbete med utgångspunkt i JHE? 

Hur beskriver ungdomssamordnare och fritidsledare sitt operativa jämställdhetsarbete med 

utgångspunkt i JHE?  

Hur beskriver chefer och medarbetare effekterna av JHE?  

Hur kan man utveckla JHE utifrån mina teoretiska studier och min empiriska genomgång av 

den valda fritidsgårdsverksamheten? 
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Tidigare forskning  

Arbete med jämställdhet och genus i organisationer 

Flera av studierna som presenteras nedan använder sig av Yvonne Hirdmans (1990) teorier om 

genusordning, genuskontrakt och genussystem. Därför används hennes teorier även i den här 

studien för att övergripande kunna förklara genus som en social konstruktion av kön. 

Genusordningen är den inordning som människor gör utifrån relationen mellan de två könen, 

man och kvinna. Denna inordning leder till att människor handlar utifrån olika så kallade 

genuskontrakt. Genuskontrakt är osynliga överenskommelser som innebär att människor går in 

i olika roller utifrån det kön som är socialt och kulturellt konstruerat i samhället. Hon menar att 

genuskontrakt är: 

”ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan användas för att renodla 

och analysera mellanrummet (dvs. beroendet) mellan män och kvinnor och de idéer 

och föreställningar, de informella och formella regler och normer som 

genusfigurerna genererar/ade om mäns och kvinnors platser, sysslor och 

egenskaper i ett samhälle” (Hirdman, 1990. sid. 78). 

Enligt Hirdman (1990) skapas ett socialt mönster som bygger på genusordningen och 

genuskontrakten. Detta sociala mönster kallar hon för genussystemet som har två logiker, 

könens isärhållande och den manliga normens primat. Den första logiken, könens isärhållande, 

handlar om att män och kvinnor är olika till naturen och hålls isär till exempel genom olika 

utbildnings- eller yrkesval. Den innebär också att män och kvinnor ses som varandras motsatser. 

Den andra logiken innebär att det manliga perspektivet institutionaliserats i alla delar av 

samhället. Detta innebär med andra ord att kvinnors makt, utrymme, plats och rörelsefrihet 

begränsas av män. 

Eva Amundsdotters (2010) avhandling ”Att framkalla och förändra ordningen – aktionsbaserad 

genusforskning för jämställda organisationer” baseras på två studier av totalt fem regionala 

nätverksgrupper med deltagare från olika typer av organisationer, både offentliga och privata 

under sammanlagt åtta års tid. Den första studien involverar tre av nätverken och handlar om 
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att skapa nya kunskaper om jämställdhetsarbete för att utveckla en modell som användes i 

hennes andra studie med två nätverk.  

Resultatet av studien är en processmodell för att arbeta med jämställdhet och för att kunna 

förändra ordningen. Den bygger på tre steg, framkallning, mobilisering och förändring. Det 

första steget, framkallningsprocessen går ut på att skapa kunskap om genus och jämställdhet 

inom den egna organisationen. Först krävs en inledande fas för att hitta ett nuläge i 

organisationen. Där lyfts behovet av systematisk reflektion och självreflektion som en metod 

för att synliggöra individernas del i skapandet av genus i olika grupper. Dessutom görs egna 

organisationsstudier av möten, arbetsfördelning, nyckeltal mm, för att synliggöra genus, 

jämställdhet och ojämställdhet.  

Det andra steget i Amundsdotters (2010) modell är mobiliseringsprocessen. 

Mobiliseringsprocessen handlar om att ta fram strategier och handlingsplaner för 

verksamhetens jämställdhetsarbete. Hon menar att detta arbete måste ges tid och resurser för 

att kunna förändra och inte bara handla om att förbättra organisationens redan vedertagna 

normer och ordningar.  Handlingsplanerna bygger på mål och mätpunkter. Målen ska vara 

tydliga, realistiska och utmanande och mätpunkterna ska vara tidsbestämda och 

utvärderingsbara. Mobiliseringsprocessen präglas av reflektion, aktivt lyssnande och 

gemensam coachning.  

Förändringsprocessen innebär att personerna i organisationen arbetar för att uppnå målen 

genom att tillämpa de aktuella handlingsplanerna. De reflekterar över, utvärderar och följer upp 

sitt arbete. Gemensamt kunskapande och erfarenhetsdelning skapar medvetenhet kring genus 

som kan användas i det vardagliga arbetet. Avslutningsvis menar författaren ”att det inte räcker 

med att bli berörd, det räcker inte med medvetenhet, teori och förklaringsmodeller, det räcker 

inte med handlingar och aktivism, det räcker inte med nätverk och organisering. Det är 

föreningen av dessa moment till en helhet som kan ge möjligheter att framkalla och förändra.” 

(Amundsdotter, 2010. sid. 235) 

En annan studie som lyfter upp arbetet med jämställdhet är Carlsson-Wahlgrens (2009) 

avhandling om genuspedagogers arbete i gymnasieskolan. Genuspedagogerna i hennes studie 

uttrycker att det finns ett motstånd mot deras insatser. Det saknas också stöd för deras arbete 

från kollegor, skolledning och kommun. Genuspedagogerna menar också att det tar lång tid att 
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förändra arbetssättet hos lärarna, det räcker inte bara att de får i uppdrag att hålla i en föreläsning 

på en utbildningsdag. Carlsson-Wahlgren (2009) beskriver i sin diskussion att 

genuspedagogerna ses som en quick-fix av skolledningar och kommuner i arbetet med 

jämställdhet i skolan. Hon menar att det krävs att ledningen ger tid till reflektion, och att 

ledningen måste vara drivande och stöttande i jämställdhetsarbetet så att organisationen inte 

återgår till tidigare arbetssätt. Hon poängterar också att hela organisationen måste involveras i 

jämställdhetsarbetet för att styrdokumentens mål ska kunna uppnås. De intervjuade 

genuspedagogerna i studien anser att det mest effektiva arbetssättet är en process med 

kontinuerlig reflektion och med handledning i arbetslag, inte genom enstaka insatser som 

exempelvis en-dagsutbildningar.  

Motståndet mot förändringar för en ökad jämställdhet beskrivs också i Lena Abrahamssons 

(2009) avhandling ”Att återställa ordningen”. Hon använder begreppet återställare som kan vara 

”en medveten eller omedveten handling som på olika sätt ser till att organisationen återtar sin 

ursprungliga form efter det att förändring i organisationsstrukturen ägt rum” (sid. 115). Alltså 

att medarbetare på olika sätt går tillbaka till tidigare strukturer, arbetssätt, diskurser och 

arbetsinnehåll.  

Lärande i organisationer 

Tomé (2009) beskriver Human Resource Development (HRD) som olika aktiviteter och 

processer som avser att utveckla de mänskliga resurserna, både individer och grupper. Syftet 

med Tomés (2009) studie är att kritiskt granska olika metoder som finns för att utvärdera HRD-

insatser. Han menar att det finns två sätt att räkna på utfallet. Det ena sättet är att studera antalet 

”ocurrences”. Det andra sättet är att räkna på ”the differences the investment made in the 

society”. Han menar att eftersom många organisationer har knappa resurser är det viktigt att 

investera i insatser som ger bäst resultat. För att kunna styra organisationens strategiska arbete 

krävs att man följer upp och utvärderar sina HRD-aktiviteter (Tomé, 2009). Han påpekar att 

utvärderingsprocessen är komplex som leder till frågan: Vilket beslut ska vi fatta? (Fortsätta? 

Avsluta? Eller Utveckla?) Men han förklarar att för att en organisation ska kunna fatta 

genomarbetade beslut bör den ställa sig frågorna: Hur? (metodologi). När? (tillfälle). Var? 

(organisation). Vem? (utvärderare). För vem? (beslutsfattare). Vilken fördel? (resultat). Varför? 

(rationalitet).  
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Tomé (2009) menar att den enklaste utvärderingen av en HRD-insats är att räkna på kostnaderna 

för utbildningen och antalet deltagare. Men en sådan utvärdering visar inte vilka positiva 

effekter HRD-aktiviteten har haft. Han redogör också för en utvärdering där utfallet av HRD 

studeras. Utgångspunkten för utfallsmetoden är ett med-utanperspektiv eller före-

efterperspektiv. Utfallsmetoden tar hänsyn till kostnader men även de positiva effekter som 

HRD-insatsen fört med sig.  

En annan studie bygger på fokusgrupper med fem HRD-professionellas upplevelser och 

erfarenheter av anpassning av lärandeaktiviteter (Short & Harris, 2010). Studien utgår ifrån att 

människor socialt och symboliskt skapar sina egna verkligheter i organisationer. Short & Harris 

(2010) redovisar i sin studie att de HRD-professionella har erfarenheter av att högre uppsatta 

chefer tar fram strategiska planer som de sedan ges ansvaret att implementera. De HRD-

professionella i studien beskriver att de får ett personligt engagemang för sitt arbete och för 

människors utveckling. Samtidigt upplever de en frustration över de högre uppsatta ledarnas 

bristande engagemang och begränsningarna i tillgängliga resurser (Short & Harris, 2010). Short 

& Harris (2010) beskriver att de HRD-professionella tycker att de misslyckas med att kunna 

utvärdera genomförda HRD-insatser på ett sådant sätt att de också kan visa på positiva 

affärsresultat. De HRD-professionella menar att misslyckandet är kopplat till att ledare i 

organisationerna undervärderar betydelsen av övnings- och utvecklingsinsatser.  

Henrik Bresman (2013) har tagit fram en processmodell för delegerat lärande i arbetsgrupper 

vid förändringar av rutiner. Processmodellen beskrivs i fyra underprocesser. 

Den första är identifikation, vilket innebär att en arbetsgrupp identifierar sig med en annan 

arbetsgrupp som redan arbetar med en ny rutin. I denna inledande fas förutser gruppen problem 

och möjligheter med rutinförändringen.  

Den andra underprocessen är översättning, då gruppen översätter kunskaperna från den andra, 

mer erfarna arbetsgruppen och anpassar kunskapen efter sin egen kontext. Detta menar 

Bresman (2013) är ett kritiskt moment eftersom grupperna har olika erfarenheter. Det krävs att 

arbetsgruppen gör en bedömning av hur genomförbara den tidigare gruppens erfarenheter är 

och hur man ska anpassa dem till sin egen arbetsgrupp.  
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Den tredje underprocessen är implementering. Det handlar om att gruppen införlivar 

kunskaperna från den tidigare gruppen i sin egen rutin.  

Den sista delen i processmodellen för delegerat lärande i arbetsgrupper är fortsättningen som 

innebär att gruppen bestämmer sig för att fortsätta följa den implementerade rutinen. I 

fortsättningen är gruppens erfarenheter inte bara viktiga för den egna gruppen utan även för 

andra grupper som ska lära sig nya rutiner. De tidigare erfarenheterna påverkar också gruppens 

användning av rutinen även efter implementeringen. Bresman (2013) diskuterar ytterligare att 

arbetsgrupper med mer erfarenhet måste vara villiga att dela med sig av sina lärda kunskaper 

och de måste ges tid att hjälpa och stödja andra grupper som inte har lika mycket erfarenhet av 

den nya rutinen.  

Det kritiska momentet i översättningen i Bresmans (2013) studie är även liknande beskrivet i 

Gardner, Gino & Staats (2012) kvantitativa studie. De har kommit fram till att om en 

arbetsgrupp har en hög grad av erfarenhetsresurser leder det till lägre integrering av lärande, att 

de inte tar till sig kunskaperna om de upplever en osäkerhet inför den givna uppgiften (Gardner, 

Gino & Staats, 2012).  
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Metod  

Intervju som metod 

Den här studien bygger på kvalitativa intervjuer som fokuserar på deltagarnas egna berättelser 

om och beskrivningar av sina arbeten. Både Kvale & Brinkmann (2009) och Bryman (2009) 

beskriver att kvalitativa intervjuer passar sig när man vill få fram intervjupersonernas 

synvinklar och synsätt. Till skillnad från en kvantitativ metod som fokuserar på att få svar på 

forskarens tydligt uppsatta frågeställningar (Bryman, 2009). Flera av de studier som jag har 

refererat till i forskningsgenomgången bygger på kvalitativa intervjuer.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade intervjuer då jag utgått från två olika intervjuguider, en 

för chefer och en för ungdomssamordnare och fritidsledare (Se bilaga 1 & 2). Bryman (2009)  

beskriver, att den som använder semistrukturerade intervjuer som metod kan avvika från sin 

intervjuguide för att ställa sina frågor i annan ordning och på andra sätt, till skillnad från den 

kvantitativa intervjun då standardiseringen av frågorna har stor betydelse för validiteten och 

reliabiliteten i studien. Jag har upplevt att det varit viktigt att vara öppen för vad 

intervjupersonerna delat med sig av därför har ingen intervju sett exakt likadan ut. De frågor 

som jag velat haft svar på har lyfts upp på olika sätt i olika följd i de olika intervjuerna, detta 

eftersom jag utgått ifrån vad intervjupersonen velat delge mig. Om intervjupersonen har berättat 

om ett ämne som jag har en fråga om försökte jag att använda mig av sonderande och 

specificerande frågor för att få mer information istället för att ställa min fråga.  

Innan intervjun började förklarade jag förutsättningarna för intervjun, att intervjupersonerna 

var anonyma, att de kunde avbryta när de ville och hur jag skulle använda resultatet. På så sätt 

var intervjupersonerna informerade om förutsättningarna för studien. De kunde också välja att 

delta i studien eller inte.  

Jag har ställt ett antal inledande frågor om hur länge intervjupersonen arbetat som fritidsledare 

eller chef, hur det kommer sig att den arbetar med ungdomar och hur den upplever det arbetet. 

Efter inledningen använde jag mig av uppföljande frågor som till exempel om personen tagit 

upp att det är viktigt att vara en förebild: Vad innebär en bra förebild för dig? Eller om hen har 

sagt att det är viktigt att skapa trygghet, har jag frågat: Vad menar du när du säger trygghet? 
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Därefter har jag använt mig av sonderande frågor för att ta reda på mer om olika områden som 

intervjupersonen tagit upp exempelvis: Kan du utveckla det? Kan du beskriva mer om hur du 

gör det? Kan du ge exempel på hur du gör? Jag har frågat specificerande frågor för att få flera 

olika dimensioner i hur intervjupersonen upplever olika situationer, så som mötet med en 

ungdom: Vad gör du i mötet med ungdomen? Hur tänker du kring det mötet? Hur känner du 

för det mötet?  

Innan intervjuerna till studien genomfördes gjordes även två pilotintervjuer med personer som 

också arbetar inom fritidsgårdsverksamheten, men på andra fritidsgårdar än de utvalda. Bryman 

(2009) beskrivet att pilotstudier är av värde eftersom forskaren kan upptäcka problem med vissa 

frågor, om de till exempel är svåra att förstå. Anledningen till att jag valde att genomföra 

pilotintervjuer var för att prova frågorna inför de riktiga intervjuerna, för att se vilka följdfrågor 

som kunde komma att bli aktuella och hur respondenterna skulle uppfatta frågorna.  

Urval 

Deltagarna i studien är utvalda utifrån att de varit tillgängliga för mig som forskare. Det kallar 

Bryman (2009) för ett bekvämlighetsurval. Det har dock varit viktigt för mig att vara strategisk 

så jag fått en spridning bland deltagarna. Intervjupersonerna är samtliga tre chefer, en 

samordnare och en fritidsledare från tre verksamheter. Totalt nio personer på olika nivåer i 

fritidsgårdsverksamheten har intervjuats.  

Intervjupersonerna blev kontaktade via mail och därefter per telefon för att bestämma en tid för 

intervju (se Bilaga 3). I mailet beskrev jag syftet med studien och hur jag skulle behandla 

resultatet så att deltagarna i studien skulle få en första information.  

En verksamhet har valts utifrån att den är testverksamhet för CB. Detta innebär att samordnarna 

och samtliga timanställda fritidsledare har fått genomgå utbildningsinsatsen. Två verksamheter 

har valts utifrån besöksstatik över kön, där en har en ”jämställd” besöksstatistik (50 %), medan 

den andra har mindre än 40 % flickor som besökare. Eftersom den här studien bygger på ett 

genusvetenskapligt perspektiv var det viktigt att välja intervjupersonerna utifrån en så jämn 

könsfördelning som möjligt. Fyra av respondenterna i studien var kvinnor och fem män.  
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Bearbetning av resultat 

Intervjuerna spelades in med diktafon och blev därefter nedskrivna ordagrant. Namn på 

personer och platser och vissa specifika exempel som är kopplade till en viss person har inte 

tagits med. Det är endast jag som haft tillgång till intervjuerna då de förvarats på min personliga 

dator och de utskrivna intervjuerna har förvarats säkert.  

Resultaten från intervjuerna studerades och lästes igenom flera gånger. Svaren i intervjuerna 

sorterades utifrån de nio stegen i JHE. Detta sätt att analysera resultatet på inspireras av Fejes 

& Thornberg (2009) och det de skriver om selektiv kodning inom Grounded Theory (GT). Det 

innebär att forskaren väljer ut och använder koder som framstår som viktiga och att forskaren 

riktar in sig på en ”kärnkategori”. I min studie har kärnkategorin varit JHE och koderna varit 

de nio stegen. Jag har också jämfört svaren från de olika intervjuerna mellan varandra och 

utifrån de olika yrkesnivåerna chefer, ungdomssamordnare och fritidsledare. 

I resultatet använder jag mig av det könsneutrala ”hen” som pronomen för intervjupersonerna. 

Anledningen till detta är för att anonymisera personerna på de olika nivåerna i organisationen, 

eftersom det bara är tre personer på varje nivå. Om jag skulle använda mig av ”han” och ”hon” 

skulle identiteterna lättare röjas. Jag har också valt att medvetet använda mig av vad som kan 

uppfattas som talspråk och mycket citat i resultatet för att lyfta fram intervjupersonernas egna 

språk och uttryck. 

Förförståelse 

Inför det här arbetet finns det flera delar i förförståelsen som är av betydelse och som kan 

påverka den här studien. Jag som genomför studien har arbetat inom organisationen under flera 

år och i olika roller, både som projektledare och som timanställd fritidsledare på flera 

fritidsgårdar.  

Detta kan vara både en fördel och en nackdel utifrån studiens syfte. En fördel anser jag vara att 

jag har ett engagemang och intresse för den här verksamhetens utveckling. En annan fördel är 

att jag har kunskaper om hur verksamheten är strukturerad, hur man arbetar och vilka mål och 

riktlinjer den har. Jag är också bekant med många av de personer som arbetar inom 

organisationen och de känner till vem jag är.  
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Detta kan också vara en nackdel i studien eftersom det kan påverka det resultat jag får fram i 

mina intervjuer, till exempel att jag väljer att inte fråga om ett område för att jag tror mig veta 

vad det innebär. Det finns en risk att intervjupersonerna kan välja att formulera sig utifrån vad 

de tror att jag vill höra och inte utifrån hur det egentligen är.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en forskares oberoende kan hotas av man känner 

personerna i studien eftersom forskaren väljer vilka resultat men redovisar. Samtidigt 

poängterar de att kvalitativ forskning är interaktiv forskning vilket innebär att data insamlas 

genom samspelet med intervjupersonerna.  

Jag håller även på att utbilda mig till utbildare i metodmaterialet ”Jämställdhetseffekten” som 

fritidsgårdsverksamheten har utbildats i. Jag ”kan” materialet väldigt bra vilket skapar något 

som Kvale och Brinkman (2009) kallar för maktasymmetri, mellan mig och mina respondenter. 

Jag har försökt minska denna maktasymmetri genom att få respondenterna själva att de ska 

beskriva sitt arbete utifrån JHE och inte ställa frågor direkt om materialet, så att det skulle kunna 

uppfattas som ett test.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de nio intervjuer som genomförts med chefer, 

ungdomssamordnare och fritidsledare i fritidsgårdsverksamheten i den valda kommunen. De 

beskrivningar och berättelser som relaterar sig till de nio stegen är samlade och indelade under 

respektive steg i JHE.   

I resultatet presenteras intervjupersonerna utifrån den yrkesbeskrivning de har. De tre cheferna 

markeras som C1, C2 och C3. De tre ungdomssamordnarna presenteras som U1, U2 och U3. 

De tre fritidsledarna presenteras som F1, F2 och F3. 

Intervjupersonerna anger att de arbetat mellan ca 3-40 år i organisationen. F2 har arbetat ca 3 

år som fritidsledare, medan F1 och F3 har båda jobbat ca 10 år som fritidsledare. U1 och U2 

har jobbat ca 20 år och U3. De tre cheferna har arbetat mellan 30-40 år i organisationen där de 

till att börja med arbetade som fritidsledare.  

Alla chefer och ungdomssamordnare i studien gick utbildningen i JHE under våren 2012. En 

av fritidsledarna (F1) tillhör CB:s testverksamhet i kommunen och har också gått utbildningen.  

De två andra fritidsledarna i studien (F2 och F3) berättar båda att de inte haft vetskap om att en 

sådan utbildning genomförts. 

Värdegrund 

I JHE handlar steget Värdegrund om att alla i organisationen diskuterat vilka värderingar som 

ska råda och att jämställdhet står nedskrivet i värdegrunden. Alla ska ta ansvar för 

jämställdhetsarbetet. Alla ska känna till värdegrunden, den ska synliggöras och arbetas aktivt 

med.  

Intervjupersonerna ger olika beskrivningar av hur de uppfattar värdegrunden i organisationen 

och hur detta manifesterar sig när de arbetar med ungdomar. Två av ungdomssamordnarna (U2 

och U3) menar att deras värdegrund bottnar i ett jämställdhetsperspektiv. Två av cheferna (C1 

och C2) och en av fritidsledarna (F3) beskriver sina värderingar i mer allmänna ordalag om hur 

de ser på ungdomar generellt och inte utifrån kön.  
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U2 berättar att de, på hennes arbetsplats, efter CB-utbildningen utarbetade en värdegrund som 

hen också tycker genomsyrar verksamheten. U3 beskriver flickors utrymme i verksamheten 

som en viktig fråga och ger som exempel resursfördelningen i lokalerna.  

Två ungdomssamordnare (U1 och U2) och en fritidsledare (F2) beskriver på olika sätt att de i 

sina arbetslag har bestämt hur de ska arbeta i förhållande till ungdomarna och är på samma 

linje. De säger däremot att de inte diskuterat värderingar och värdegrund tillsammans med de 

andra i sina arbetsgrupper. U2 menar att ”det kan man väl tycka att vi jobbar här, vi har väl 

samma åsikter men att ha en gemensam vision det skapar ju ett helt annat driv.” 

U1 beskriver att eftersom hen inte arbetar varje kväll så är det svårt att veta om medarbetarna 

arbetar i enlighet med vad man har bestämt i organisationen. U1 menar också att det kan uppstå 

konflikter om personalen har olika värderingar, till exempel någon tycker att det ska vara 

jämställt medan andra inte tycker det. Hen säger att detta inte är någonting som har diskuterats 

i personalgruppen men att de måste ha ett möte om det.  

F2 säger att de inte har pratat om värdegrund i arbetsgruppen. F1 menar att personalgruppen 

måste bli bättre på att stötta varandra och prata mer med varandra om hur man ska jobba. Hur 

man vill att arbetskvällen ska se ut men också följa upp kvällen med en djupare gemensam 

reflektion. Hen säger att ”om inte vi vet så vet ju inte ungdomarna”. 

C1 säger ”vårt synsätt på ungdomar… ungdomar är en möjlighet, en viktig del, en ung 

medborgare som har rättigheter, och även skyldigheter i vårt samhälle.” Hen berättar också att 

ett övergripande värdegrundsarbete i kommunen ska påbörjas under 2013. C2 berättar att hens 

drivkraft i arbetet med ungdomar är utifrån rättvisa och att människor kan och att ”det finns 

andra värden än bedömningen i skolan”. F3 menar att fritidsgården står för det kravlösa och 

att det är så många ställen där ungdomar förväntas prestera men att ”man ska leva upp till, alltså 

där på fritidsgården, så är det ju som så att vi ska leva upp till deras förväntningar”.  

Sammanfattningsvis skiljer sig de olika intervjupersonernas beskrivningar av Värdegrunden 

från varandra. Vissa har fokus på jämställdhet andra inte. Det finns ingen gemensam 

värdegrund som genomsyrar hela organisationen. En värdegrund som alla arbetar aktivt med 

vilket innebär att den inte synliggörs. 
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Förebilder 

Steget Förebilder i JHE handlar om att verksamheten måste arbeta med att bryta stereotypa 

könsnormer och att förebilder ska finnas på alla plan i organisationen.  

Flera av intervjupersonerna beskriver vikten att vara en förebild för ungdomar och vad det 

innebär för dem. Både ungdomssamordnare och chefer berättar hur de använder sig av steget 

Värdegrund utifrån JHE.  

C1 menar att ”vi måste vara vuxna förebilder så att vi agerar på språkbruk, kroppsbruk olika 

typer av kränkande särbehandling direkt.” U2 beskriver vikten av att vara en vuxen som finns 

där, lyssnar och skapa ”bärande relationer”. Med det menar hen att skapa förtroende för en 

och att hen har ett ansvar att upprätthålla det förtroendet. Att sätta sig ner och lyssna säger även 

U1 och att vara rättvis på så sätt att man ger klara besked och har regler som man också håller 

sig till. U1 menar också att man måste vara ärlig, man får aldrig ljuga för ungdomarna, inte göra 

sig till. F1 beskriver vikten av att vara en stark ledare med tydliga regler. Men också att ”jag 

vet vilken otrolig impact man har som vuxen förebild… man måste vara otroligt försiktig med 

vad man säger och vad man gör”. F1 berättar också att hen försöker ”sudda ut stereotypiska 

bilden att som tjej exempelvis så kan jag inte spela trummor… eller som tjej eller kille så står 

man inte i köket och bakar eller rengör spisen.” Ytterligare menar F1 att även hen faller in i 

stereotypiska roller men att hen försöker att undvika det.  

Både U1 och U3 beskriver att de har använt sig av förebilder utifrån JHE. U3 berättar om att 

hen, i uppstart av en ny verksamhet, valde ledare som ungdomar kan identifiera sig med och 

som bryter stereotypa könsnormer. U1 beskriver att hen låter äldre flickor som har mer 

erfarenhet av att till exempel arrangera discon vara mentorer för yngre flickor.  

Alla tre chefer lyfter upp rekryteringen i deras arbete med förebilder. C3 menar att det handlar 

inte bara om att få en jämn könsfördelning utan också få ”rätt könsfördelning”. Hen beskriver 

också att vid rekrytering av fritidsledare så sker det i dialog med ungdomssamordnarna på 

fritidsgårdarna som uttrycker behov, form, kompetens, kön mm. C2 beskriver en liknande 

dialog med ungdomssamordnarna och att hen ger stort förtroende till sina medarbetare. ”De 

träffar fritidsledarna som söker och sedan sätter jag mig ner med dem och så frågar jag: Vad 
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har ni kommit fram till? Hur har ni kommit fram till det?” C2 menar också att om de inte hittar 

rätt person ”Då måste vi söka vidare”.  

Beskrivningarna under steget Förebilder är generella och utgår framförallt från hur de som 

arbetar beskriver sig själva som förebilder eller vilka egenskaper de menar att en förebild ska 

ha. Endast en intervjuperson beskriver hur hen arbetar för att bryta stereotypa könsnormer. Två 

ungdomssamordnare beskriver hur de medvetet använt sig av förebilder utifrån JHE. Cheferna 

beskriver rekryteringsprocessen som deras sätt att arbeta med förebilder, men att detta inte leder 

till önskat resultat.  

Gemenskap 

Ledarna i verksamheten har ett tydligt ansvar för steget Gemenskap enigt JHE. Organisationen 

ska ta hänsyn till alla individers olika förutsättningar i bemötandet av besökare, i utformningen 

av lokaler och i planerandet av aktiviteter.  

Samtliga intervjupersoner lyfter på olika sätt upp begreppet trygghet som en viktig förutsättning 

för Gemenskap. Lokaler och bemötande beskrivs som två viktiga delar i arbetet att skapa 

trygghet bland ungdomarna.  

”Det ska vara en trygg mötesplats” säger C1. ”Man ska känna sig trygg på fritidsgården… de 

ska känna sig trygga och kunna prata med oss om det är något”, säger F1. ”Få känna att man 

kan få vara den man är i det rum man befinner sig i”, säger F3. Beskrivningarna av vad trygghet 

innebär liknar varandra. Till exempel beskriver flera av de intervjuade att det är viktigt med 

utformningen av lokalerna. U3 menar att ”det ska inte känna sig utsatta någonstans, det ska 

inte vara läskigt någonstans”. Samma sak beskriver även C1 att ” lokalernas utformning tycker 

jag är jätteviktig”.  

När det gäller bemötandet så beskriver flera av intervjupersonerna hur de använder olika 

tekniker för att bemöta ungdomarna så att de ska känna sig trygga.”Jag tycker att det är viktigt 

att ta i hand och presentera mig när det kommer ungdomar. Så att de vet att jag är en av dem 

som finns där, och kanske checka av om det är någon som är i området, om de känner någon 

annan, vilken skola de går på och sådär. Just det där att visa att du är viktig, du har ett namn 

och att tills nästa gång komma ihåg det namnet och säga det igen tills man får en relation som 
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känns bekväm och just det där att liksom ta i hand, titta någon i ögonen, säga hej!”,säger F2. 

Hen säger också ”i och med de aktiviteter som vi gör att, det kan vara olika tävlingar eller 

speciella kvällar eller så, att försöka få med alla att känna en slags gemenskap att alla kan 

bidra till varandra och de bästa kvällarna är ju när ungdomar kan vara med varandra också, 

att en som går i sjuan är med en som går i nian till exempel.” 

F1 berättar hur hen försöker ta ett steg tillbaka i olika aktiviteter så att ungdomarna får ta ett 

steg fram. F3 beskriver hur hen på olika sätt ser och bekräftar ungdomarna. Hen försöker lära 

sig vad de heter, kolla upp hur det går och fråga om det är något hen kan hjälpa till med. F3 

säger också att det är viktigt att ge ungdomarna förtroende, en arbetsuppgift, en roll att växa i 

och att finnas där som ett stöd.  

Gemenskap är ett steg som fritidsgårdsverksamheten arbetar med för att skapa trygghet bland 

besökarna. Utformningen av lokalerna och bemötandet av ungdomarna är i fokus för att skapa 

gemenskap.  

Särskilda satsningar 

Enligt JHE bygger steget Särskilda satsningar på att göra något speciellt för den 

underrepresenterade grupp som inte deltar i verksamheten, för att sedan integrera gruppen i den 

ordinarie verksamheten.  

Både fritidsledare och ungdomssamordnare berättar om olika satsningar som gjorts för olika 

grupper. Även en chef diskuterar hur de arbetar med riktade insatser.  

U1 beskriver hur hen har hjälpt till att startat upp ungdomsföreningar med bara flickor för att 

de ska stanna kvar i verksamheten. Hen menar att om de föreningarna skulle läggas ner skulle 

de inte ha några flickor som besökare. U2 beskriver hur discon når underrepresenterade 

grupper. Hen påpekar att det är en tydlig mötesplats att träffa andra på och därför är det viktigt 

att satsa på den. U3 berättar att de under en tid bedrivit läxläsning i samarbete med kyrkan i 

området för att nå flickor med utländsk bakgrund som särskild satsning men det blev inte någon 

succé.  
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F1 berättar att de haft tid i en idrottshall för flickor där de tränat kampsport och haft spa en gång 

i veckan. Hen menar att flickorna kunde slappna av och att de kände sig trygga. F1 säger också 

att ”Det var väldigt uppskattat, det var synd att vi slutade med det”. 

C1 beskriver att de använder prova på-verksamhet som en metod och att hen uppmuntrar till att 

till exempel boka idrottshallar som ungdomar vanligtvis inte har tillträde till. 

Det uppmuntras till och det görs satsningar för underrepresenterade grupper inom 

verksamheten. Men en tendens som kan ses är att flera Särskilda satsningar har avslutats, och 

de har inte lyckats nå och integrera deltagarna i den ordinarie verksamheten. Satsningarna 

verkar inte heller ha följts upp efteråt.  

Marknadsföring 

Enligt metodmaterialet handlar steget Marknadsföring om att tänka nytt för att nå nya 

målgrupper och att förstå vilken makt man har som marknadsförare.  

Det här är det steg som de flesta upplever att JHE har påverkat mest. Att man numera använder 

sig av ”både killar och tjejer på affischer” (U1), att ”det är mer neutralt idag, än det var igår” 

(C2). 

F2 säger att marknadsföringen skulle kunna vara mer neutral. Till exempel när de gör en 

aktivitet eller en turnering ska alla känna sig välkomna att vara med. Oavsett kön ska ingen 

behöva ha några förkunskaper.  F2 menar att ”Ja, det kan nog vara så att vi riktar oss till 

killarna mer, att vi har en bild av vem det ska vara attraktivt för. Det kan jag tycka ibland också 

att vi har för lite riktat mot tjejer.” 

Två av cheferna har också kommenterat att det idag finns en person som arbetar med 

marknadsföringen, ”som kan det här” (C1) eller ”har det i sig” (C2).  

Alla i en organisation ska känna ansvar för alla steg inklusive Marknadsföring, menar JHE. I 

den studerade fritidsgårdsverksamheten har en person fått ansvar för detta steg. Marknadsföring 

är det steg som de flesta av de intervjuade personerna beskriver har påverkat deras arbete mest. 

F2 har inte gått utbildningen och upplever inte någon skillnad.  
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Ekonomi 

Det sjätte steget Ekonomi går ut på att man i utformningen av olika aktiviteter tar hänsyn till 

deltagarnas ekonomiska förutsättningar.  

Alla fritidsledare och ungdomssamordnare och en av cheferna beskriver hur de arbetar för att 

alla aktiviteter på fritidsgården ska vara gratis eller kraftigt subventionerade. U1 beskriver hur 

hen på grund av denna satsning kan ta med ungdomar som inte har råd på olika aktiviteter trots 

att de inte kan betala avgiften.  

Långsiktighet 

JHE beskriver steget Långsiktighet som att en organisation måste ha en långsiktig plan för 

jämställdhetsarbetet.  

Steget Långsiktighet handlar om engagemanget för arbetet med och medvetenheten om JHE, 

och hur cheferna arbetar med JHE.  

Engagemanget för JHE 

Flera beskriver att engagemanget för arbetet med JHE ökade markant efter utbildningen men 

att det försvann efter ett tag. U3 berättar hur det kändes efter CB-utbildningen att ”det blev en 

diskussion om de här frågorna… Det kändes bra och vi tycker nog ganska lika om det här, vi 

är nog på samma spår… och sen tror jag att det föll tillbaka ganska snabbt”. Hen menar att 

det berodde på att arbetet inte blev tillräckligt synligt. Att så länge man blev sedd och fick 

uppmuntran i arbetet med JHE var det lätt att vara på tårna och göra sitt bästa men när blickarna 

försvann, förklarar U3, så gör man på det sätt som man tycker fungerar bäst, då ramlar man in 

i det gamla och löser problemen för stunden. För att arbetet ska kunna återupptas föreslår U3 

att man borde starta en intressegrupp och ha återkommande utbildningar eller fokusveckor. 

Fokusveckan skulle innehålla allt från föreläsningar till att göra en översyn över hur det ser ut 

på alla nivåer i organisationen, ”det är väldigt viktigt att man gräver där man står”. Hen 

påpekar också att det behövs mer tid för arbetet med JHE så att man inte bara skriver något om 

det för att det ska finnas med utan att man arbetar mer aktivt och levande med JHE. Ytterligare 
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beskriver U3 vikten av att utvärdera arbetet och att det är något som borde genomföras varje 

termin. U3 påpekar även att cheferna måste visa att de tycker att jämställdhetsarbetet är viktigt.  

F1 beskriver att i början var alla taggade men efter ett tag kände man att arbetet gled ut på något 

sätt. F1 säger att trots att alla som arbetar är vuxna människor som kan ta ansvar så krävs det 

ett ledarskap som upprätthåller arbetet, att ledaren arbetar åt samma håll, motiverar 

medarbetarna att fortsätta sträva uppåt. Detta gör enligt F1, att det blir svårt att se det långsiktiga 

målet. F1 menar att ”vare sig du är kille, tjej av annan härkomst eller har ett funktionshinder 

och så vidare att du ska känna dig trygg på gården. Det hoppas jag att alla har som långsiktigt 

mål och jag hoppas att vi kan nå ut till alla målgrupper. Men sen så vet jag inte hur det blir, 

hur vi når dit… Fortfarande har vi inte nått fram till målgruppen.”  

En av cheferna (C3) beskriver att arbetet satte igång intensivt efter utbildningen men hen tror 

att om man ska få effekt måste man ha uppföljningar en gång per år med inslag av kollegialt 

lärande. Enligt C3 har det inte varit någon organiserad form för uppföljning efter utbildningen 

som utvecklat arbetet, satt igång tanken, gett möjlighet att reflektera över sitt arbete, hur man 

arbetar med sina fritidsledare och vad de kommer fram till. C3 menar att om uppföljningen inte 

är organiserad riskerar arbetet att ”dippa och inte komma upp igen”. Angående uppföljningarna 

påpekar C3 att hen har tänkt att använda ”Crossing Boarders” som en punkt på 

arbetsplatsträffarna. 

Den ökade medvetenheten kring JHE 

Flera intervjupersoner säger att CB-utbildningen har bidragit med en mycket större 

medvetenhet om jämställdhetsfrågor. U2 berättar att det blivit en helt annan medvetenhet hos 

hela personalgruppen och att nu är alla engagerade och eldsjälarna står inte själva, detta är något 

som F1 också beskriver. En chef (C2) beskriver medvetenheten kring jämställdhetsarbetet med 

en trappa med fyra steg, omedvetet omedveten, medvetet omedveten, medvetet medveten och 

omedvetet medveten. Hen menar att organisationen befinner sig i det medvetet omedvetna och 

det medvetet medvetna och på grund av att personal byts ut och det kommer nya besökare så 

kommer det inte att förändras.   

U2 berättar att det är kring långsiktigheten som de måste sätta sig ner och fundera: ”jag tycker 

att det sker förändringar, även om det inte är just nu, så har jag upplevt mycket förändringar i 
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förhållningssättet mot ungdomarna”. Hen säger att de i arbetsgruppen gjorde handlingsplaner 

utifrån JHE förra året (2012), men att de har gjort några handlingsplaner under 2013. U2 menar 

att det beror på att det är personal som inte gått igenom stegen och att det är svårt att sätta sig 

in i när hen inte heller är riktigt trygg med materialet. U2 menar att ”man måste nästan jobba 

hela tiden för att man ska känna sig trygg i konceptet.” 

C3 beskriver att hen har med sig JHE i medvetandet, i baktanken och ”att i varje del av jobbet 

jag gör så ska jag ta på mig de här glasögonen. Jag kan ibland låta mig själv reflektera över 

det att ja, hur gick det här nu då? Hur kunde det bli på det här viset?” Både C1 och C3 påpekar 

att de ser att arbetet med JHE varierar beroende på om medarbetare har tagit till sig metoden 

och hur de sedan använder sig av den.  

Under intervjuerna framkommer det att flera av de intervjuade känner sig osäkra på stegen i 

JHE: ”om jag går igenom dem” (U1, med metodmaterialet framför sig), ”måste backa tillbaka 

till stegen som jag inte kan utantill” (U3), ”inte kan Crossing Boarders som en bibel” (F1) 

eller att de ”måste komma ihåg stegen”(U2). Men även C3 påpekar att ”har det inte fastnat här 

bak utifrån den utbildningsinsats jag har och det jag har läst på själv, då sitter det inte.” 

Chefernas arbete med JHE 

Alla chefer berättar att de på olika sätt försöker lyfta upp och synliggöra JHE bland 

medarbetarna. C1 säger att CB menar att ”Vi som ledare måste ständigt lyfta fram metodiken, 

vi måste prata om Crossing Boarders för att den har sina 9 steg. Blir vi svagare som ledare 

kan detta försvinna att man tappar någonting på vägen så jag tror att vi ständigt måste tänka 

på de här sakerna.” C1 säger också att om man inte sätter upp mål, ett förväntat resultat och 

gör en analys av utfallet, beskriver vad man vill och arbetar mot det så kommer inget att hända 

och då blir det som det alltid har varit. Ytterligare menar hen att det är de, cheferna, som sitter 

med mandat i verksamheten som kan arbeta med det önskade resultatet och vara målmedveten 

eftersom arbetet inte sker av sig själv.  

 Vid starten av något nytt beskriver C2 att hen lyfter upp materialet och vill att alla som är 

inblandade ska känna till den aktuella metoden så alla kan vara med och påverka utfallet och 

lära av misstagen. Hen menar att svårigheten ofta ligger i den efterföljande analysen och att 

man gärna förenklar den genom att bara räkna antalet besökare, ”Vi hade 39 stycken. Det är 
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inget fel i det, men jag vill ha en djupare analys.” C3 beskriver sitt arbete med JHE som en 

kontrollfunktion eftersom hen inte finns på varje arbetsplats, ”Hur gick det med det? Vad har 

ni gjort? Har ni skrivit det i aktivitetsplanen? Har ni glömt det? Tog ni med det?”  

 

Samtliga av de som gått utbildningen har på ett eller annat sätt uttryckt en problematik kring 

steget Långsiktighet. Intervjupersonerna upplever att engagemanget för JHE ökade efter 

utbildningen men gick ganska snabbt tillbaka igen. Både en ungdomssamordnare och en 

fritidsledare har påpekat att det är viktigt att ledarna visar att JHE är viktigt och att det finns 

ledare som motiverar medarbetarna. Ytterligare pekar både chefer och ungdomssamordnare på 

vikten av uppföljningar för att engagemanget för och arbetet med JHE inte ska minska. 

Cheferna beskriver att deras uppgift är att vara en kontrollfunktion, lyfta upp materialet för att 

sedan kolla av om medarbetarna har arbetat med det. Om det inte fungerat som det var tänkt så 

vill de ha en analys av vad som gått snett. Flera av intervjupersonerna berättar att 

medvetenheten om jämställdhetsfrågor har ökat i organisationen efter utbildningen samtidigt 

som flera av de intervjuade personerna säger att de är otrygga i eller inte kan materialet.  

Samarbete 

Enligt JHE handlar steget Samarbete om att se andra verksamheter och organisationer som 

samarbetspartners inte som konkurrenter. Detta för att kunna nå de målgrupper som man idag 

inte når.  

Flera av intervjupersonerna på olika nivåer beskriver hur de samarbetar med andra 

organisationer.  

U1, C1 och C3 beskriver samarbeten med andra verksamheter inom kommunen, som skola, 

kultur och socialtjänst vid arrangemang eller lovverksamhet. C1 säger också att de deltar i olika 

nätverk med andra kommuner genom olika rikstäckande organisationer för att skapa samverkan 

och samarbeten.  

Samarbeten med föreningar, studieförbund och Svenska kyrkan är något som F1, U1 och U2 

berättar om. F2 påpekar att hen inte märkt av något i kvällsverksamheten men att det skulle 

vara bra med till exempel utbyten och samarbeten mellan olika fritidsgårdar.  



26 

 

Samarbeten bedrivs på olika nivåer i organisationen, med olika typer av organisationer, både 

andra kommunala men också ideella organisationer.  

Integrering 

Det sista steget Integrering handlar om att alla i organisationen arbetar för att nå en jämställd, 

inkluderande och integrerad verksamhet. Det är målet med JHE.  

En av fritidsledarna (F1) beskriver sig vara lite kluven därför att hen vet att flickorna inte vill 

spela pingis när pojkarna spelar. F1s mål är att pojkar och flickor ska kunna spela tillsammans 

men hen menar att det inte är så idag och att hen inte riktigt vet hur de ska göra för att pojkar 

och flickor ska kunna ”vara och fungera normalt tillsammans”.  

En av ungdomssamordnarna (U1) menar att det är ganska uppdelat mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna vill ha turneringar för de vill vinna priser, medan flickorna vill vara i musikrummet 

och dansa.  
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Analys 

Flera, både chefer, ungdomssamordnare och fritidsledare beskriver upplevelsen av att arbetet 

kom igång ordentligt från början, direkt efter utbildningen. De stegen som beskrivs av 

respondenterna att de arbetar med är förebilder, gemenskap, särskilda satsningar, ekonomi, 

marknadsföring och samarbete. Men problematiken som beskrivs är att när blickarna vänder åt 

ett annat håll eller detta inte efterfrågas längre, eller att man upplever att man har gjort något av 

stegen så har arbetet gått tillbaka till ”det vanliga” igen. Organisationen arbetar med stegen, 

vilket gör att de kan ”checka av” dem, men de arbetar inte aktivt med metodmaterialet och de 

olika stegen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta skulle kunna kopplas till Abrahamssons 

(2009) begrepp återställare. Eftersom förändringarna inte varit tillräckligt stora eller konkreta 

så gör medarbetarna medvetna eller omedvetna handlingar för att gå tillbaka till den 

ursprungliga ordningen.  Detta diskuterar även Bresman (2013) i sitt andra steg, översättning, i 

processmodellen för att ändra rutiner genom delegerat lärande. Att det är ett kritiskt stadium 

när medarbetarna ska översätta rutinerna till sin egen organisation. I det här fallet är JHE det 

som ska identifieras, översättas, implementeras och fortsättas.  

De stegen som resultatet visar att organisationen inte implementerat i verksamheten är 

värdegrund, långsiktighet och integrering.  Detta grundar sig i chefers, ungdomssamordnare 

och fritidsledares svar att de inte har diskuterat kring en gemensam värdegrund, de har inte 

organiserat följt upp eller skapat en långsiktig plan för och att två personer har gjort analyser 

av besökarnas uppdelade aktiviteter på fritidsgårdarna. Alla tre stegen utgår ifrån att arbetet är 

en process som kan liknas med Amundsdotters (2010) modell: framkallning, mobilisering och 

förändring.  

Framkallningsprocessen i Amundsdotters (2010) modell lyfter fram systematisk reflektion och 

studier av organisationen, hur den ser ut och hur genus skapas i den. En av cheferna lyfter fram 

att hen kan reflektera över sitt arbete utifrån JHE, men det framkommer inte ur resultatet om 

det är något som samtliga medarbetare gör. En fritidsledare efterfrågar mer reflektioner och 

diskussioner i arbetsgrupperna om hur arbetet ska se ut. Man skulle kunna ha en fokusvecka för 

att göra en översyn hur det ser ut i verksamheten föreslår en ungdomssamordnare. 
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Ungdomssamordnaren säger också att ”man måste gräva där man står” men enligt resultatet vet 

inte organisationen var de står, eftersom de inte diskuterat en gemensam värdegrund, eller en 

långsiktig plan. Detta gör också att organisationen har svårt att gå vidare till mobiliseringsfasen 

i Amundsdotters (2010) modell, som bygger på handlingsplaner med mål och mätpunkter. En 

av ungdomssamordnarna berättar att de utarbetade handlingsplaner förra året men att inga nya 

är gjorda för i år.  

Flera av intervjupersonerna upplever att medvetenheten kring jämställdhetsfrågorna har ökat. 

Men Amundsdotter (2010) påpekar i sin diskussion att det inte räcker med bara medvetenhet, 

bara teori, bara organisering eller aktivism. Hon menar att det krävs en förening av alla delar 

för att kunna framkalla och förändra ordningen. 

Ytterligare anledning till att implementeringen av JHE avstannat kan bero på att samtliga 

intervjupersoner har lång arbetslivserfarenhet inom fritidsgårdsverksamheten. Detta är något 

som intervjupersonerna beskriver, att efter ett tag, när man inte längre blir kontrollerad hur man 

arbetar så gör man på det sätt som man vet bäst. Flera av respondenterna har i intervjuerna 

påpekat att de inte kan materialet eller att de känner sig osäkra på det vilket gör att de förlitar 

sig på sina erfarenheter och gör som de alltid gjort. Det innebär att medarbetarna inte kommer 

använda sig av de nya kunskaperna de fått från utbildningsinsatsen. Det här bekräftar också det 

som Gardner et al. (2012) beskriver, att har en arbetsgrupp hög grad av erfarenhetsresurser och 

känner osäkerhet inför en uppgift leder det till en låg grad av integrerat lärande. 

Det var en fritidsgård som var pilotprojekt för JHE, den fritidsgården där även alla timanställda 

fritidsledare fått gå utbildningen. Den fritidsgården skulle vara en förebild i arbetet med JHE 

och finnas som ett stöd för andra gårdar. Detta upplägg liknar det Bresman (2013) beskriver i 

sin studie av förändrade rutiner genom delegerat lärande. Flera av intervjupersonerna har 

beskrivit att det inte funnits någon organiserad fortsättning i arbetet med JHE, däribland en chef 

som sagt att det hade varit bra med någon typ av kollegialt lärande. Bresman (2013) påpekar 

även att det är viktigt att den mer erfarna gruppen ges tid för att kunna hjälpa andra grupper att 

ta till sig de nya arbetssätten. Både chefer och ungdomssamordnare har beskrivit att det inte 

funnits organiserade uppföljningar för arbetet med JHE eller getts tid att arbeta med JHE.  

Detta kan också kopplas till Carlsson-Wahlgrens (2009) intervjuer med genuspedagogerna och 

deras erfarenheter av att inte ha tid att kunna hjälpa och stötta olika arbetslag i sitt arbete med 
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genus. I sin studie tar hon upp betydelsen av ledningens roll i jämställdhetsarbetet. I den 

studerade organisationen är ledarskapet mer en kontrollfunktion, de säger att medarbetarna ska 

arbeta med JHE för att sedan kontrollera om de har gjort det. Detta beskriver Short & Harris 

(2010) i sin forskning hur HRD-professionella ges i uppdrag att implementera strategiska planer 

som högre uppsatta chefer har tagit fram och att de upplever frustration över ledarnas bristande 

engagemang och begränsningar i resurser. Carlsson-Wahlgren (2009) menar att ledningen 

måste vara drivande och stöttande i jämställdhetsarbetet. Hon menar också att det mest effektiva 

arbetssättet är en process med kontinuerlig reflektion och med handledning i arbetslag, inte 

genom enstaka insatser som exempelvis en-dagsutbildningar.  

En av cheferna påpekar att det är de som sitter med mandat i verksamheten som har möjlighet 

att påverka resultatet av jämställdhetsarbetet. Samtidigt har ledningen, enligt intervjusvaren, 

inte organiserat några uppföljningar eller systematiskt haft med JHE på dagordningar på möten 

hittills. Enligt resultatet är det svårt att se vad utbildningsinsatsen har gett 

fritidsgårdsverksamheten utöver en ökad medvetenhet. De HRD-professionella i Short och 

Harris (2010) studie tycker att de misslyckas med att kunna utvärdera genomförda HRD-

insatser på ett sådant sätt att de också kan visa på positiva affärsresultat. De HRD-professionella 

menar också att misslyckandet är kopplat till att ledarna undervärderar betydelsen av övnings- 

och utvecklingsinsatser. Eftersom arbetet med JHE inte har följts upp blir det också varit svårt 

att visa vilket resultat det har gett.  
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Diskussion 

I de resultat jag får fram i min studie kan jag se att det finns steg i JHE som personerna i 

fritidsgårdsverksamheten arbetar med på olika sätt. Men det arbetet ser olika ut beroende på om 

man är chef, ungdomssamordnare eller fritidsledare. Det finns också olika uppfattningar om 

vad arbetet med JHE innebär. Intervjupersonerna berättar att arbetet med JHE tog fart ordentligt 

efter utbildningen för att efter ett tag återgå till hur det var innan utbildningen genomfördes.  

Det finns ingen gemensam värdegrund i organisationen och ingen långsiktig plan för hur 

medarbetarna ska arbeta med JHE. Cheferna beskriver sitt ansvar i termer av att initiera arbetet 

med JHE för att sedan kontrollera hur det gick, inte vara drivande och stöttande i det arbetet. 

Sedan våren 2012 har det inte funnits några strukturerade uppföljningar av JHE-arbetet i 

organisationen. I princip är det endast en ökad medvetenhet om jämställdhet som beskrivits 

som en effekt av utbildningen i organisationen.  

Jag har i den här studien identifierat tre svagheter med JHE. För det första utgår inte metoden 

från ett nuläge. Metoden uppmuntrar till görande men i och med att organisationen inte vet var 

de började är det svårt att följa upp resultatet av arbetet. Då riskerar också organisationen att 

återställa sig själv eftersom medarbetarna omedvetet återgår till hur de arbetat tidigare, innan 

utbildningen.  

För det andra saknas det ett tydligt processtänkande i metoden. Flera av stegen är utformade på 

ett sådant sätt att de inte bygger på varandra och därför går att ”checka av”. Medarbetarna kan 

säga att de arbetar med JHE eftersom de arbetar med marknadsföring eller samarbetar med 

andra, men inte utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv.  

För det tredje lyfter inte JHE upp ledningens övergripande ansvar för jämställdhetsarbetet. Som 

metoden påpekar, är det viktigt att alla i organisationen är aktiva i arbetet med jämställdhet och 

att ansvaret inte får läggas på en person. Men det måste tydliggöras att det är ledningen som 

måste driva processen framåt. Man måste ge tid, resurser och stöd till reflektion i 

arbetsgrupperna, till utvecklingssamtal med medarbetarna och till återkommande 

uppföljningar.  
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Ett annat sätt att besvara och belysa forskningsfrågorna är för mig att fundera över vad jag anser 

saknas i berättelserna. Det som faktiskt inte beskrivs eller framkommer. Det är historier om ett 

framgångsrikt arbete med implementeringen av JHE. Till exempel beskrivningar som:  

 Att medvetenheten utifrån JHE omsätts i praktiska handlingar i arbetet med 

ungdomarna.  

 Att man slutat planera och genomföra aktiviteter för ungdomarna som är uppenbart 

könsorienterade och som försvårar arbetet med jämställdhetsfrågorna.  

 Att varje aktivitet som planeras och genomförs får en genomlysning och filtrering 

genom den JHE som vi tillämpar och ständigt utvecklar.  

 Att arbetsgrupperna reflekterar över och utvecklar varandra i arbetet med JHE.  

 Att man arbetar med att sätta upp mål och mätpunkter som man också följs upp och 

utvecklar.  

 Att man firar framgångar och bekräftar framstegen i arbetet med JHE.  

 Att JHE finns med i de övergripande styrdokumenten som en del i ett långsiktigt och 

strategiskt arbete för jämställdhet. 

 Att ledningen driver arbetet med JHE framåt, och stöttar och motiverar medarbetarna 

att nå de uppsatta målen.  

 Att arbetet med JHE har getts den tid och de ekonomiska resurser som krävs för ett 

framgångsrikt jämställdhetsarbete.  

Det krävs enligt mig, att den studerade organisationen gör ett omtag, så att den om ett par år 

faktiskt kan beskriva sin organisation på detta sätt. Som flera av de tidigare studierna beskriver 

så finns det ett motstånd och det är svårt att förändra strukturer, men med ett målmedvetet, 

gemensamt och reflekterande arbete så är det möjligt.  

Metoddiskussion 

Min förförståelse jag hade innan studien började har påverkat det resultat som jag har fått fram 

i intervjuerna. Hade jag inte haft den förförståelsen så hade studien blivit annorlunda. Detta har 

jag känt av när jag genomfört intervjuerna. Exempelvis finns det saker som jag inte har frågat 

om eftersom jag antagit vad intervjupersonerna menar när de till exempel pratar om 
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styrdokument eller hur olika aktiviteter går till. Ett par intervjupersoner har blivit påverkade av 

mig genom att de frågat om de ger bra svar.  

Ett par av intervjupersonerna har också påverkats av att jag använt mig av diktafon vid 

intervjuerna. De har visat obehag innan intervjun sätter igång och kommenterat att ”du spelar 

in va?” när de tänkt säga något känsligt eller att ”Kan du stänga av den där?” om de behövt 

tid att tänka. När detta har hänt har jag försökt lugna intervjupersonerna, upprepa att det bara är 

jag som kommer att ta del av resultatet så att de ska känna sig trygga.  

Jag har också tagit med mig erfarenheterna från de intervjuerna och försökt att vara extra tydlig 

i de efterföljande intervjuerna. Jag har under hela arbetets gång försökt vara det som Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar för reflexivt objektiv.  Jag har reflekterat över hur jag har påverkat 

och vad jag har bidragit med till den producerade kunskapen i studien. 

Eftersom resultatet utgått ifrån de olika stegen i JHE så har det blivit så att vissa 

intervjupersoner har fått mer utrymme än andra. Detta beror på att intervjupersonerna har fått 

prata fritt utifrån sina arbeten och hur de arbetar med JHE. Om de exempelvis inte har tagit upp 

något steg eller pratat om något som jag inte ansett relevant för denna studie har jag gjort en 

bedömning innan jag valt att lyfta in ett svar eller inte i resultatet.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie är gjord utifrån ett organisationsperspektiv, alltså hur har utbildningen påverkat 

organisationen? Det som också skulle vara intressant att studera är hur besökarna på 

fritidsgårdarna, ungdomarna, uppfattar jämställdhetsarbetet på fritidsgården. Kan man se någon 

skillnad i förhållningssättet bland ungdomarna? Hur kan en fritidsledare arbeta för att framkalla 

och förändra ungdomars förhållningssätt? Något som flera av intervjupersonerna pratat om är 

sin syn på att vara en vuxen förebild för ungdomar och hur de ser på den rollen. Som förslag 

till vidare forskning skulle det vara intressant att studera detta utifrån ungdomars perspektiv. 

Exempelvis utifrån frågeställningen: Vilken betydelse har fritidsgårdspersonal och ideella 

ledare för ungdomars utveckling och lärande? 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide för chefer 

Jag vill först tacka för att jag får intervjua Dig som chef. Fokus på uppsatsen är att utvärdera 

den utbildningsinsats som UFU genomförde förra våren. Detta kommer jag göra genom att 

intervjua fritidsledare och chefer om ert vardagliga arbete. Alla uppgifter som framkommer i 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och du garanteras full sekretess. Avidentifiering 

kommer att ske vilket innebär att inga uppgifter kommer att kunna knytas till dig eller till vilken 

fritidsgård du arbetar på.  Inga namn kommer att användas i vår uppsats utan jag kommer att 

hänvisa till fritidsgårdsverksamhet i en kommun i Norra Sverige.  Intervjun kommer att hålla 

på i cirka en timma. Du kommer att få berätta fritt om dina upplevelser och erfarenheter och 

jag kommer att ställa olika följdfrågor utifrån det du berättar. Du har möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst.  Jag kommer att använda bandspelare i intervjun om det är okej med 

dig? Min färdiga uppsats kommer att vara en offentlig handling.  

 

Berätta om din arbetssituation idag. 

Hur länge har du arbetat som chef i org?  

 

Hur upplever du att arbeta som chef i UFU?  

 

Hur kommer det sig att du började arbeta med ungdomar?  

 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

Beskriv en vanlig arbetsdag. 



 

 

 

Hur ser ett APT ut hos er? Beskriv, vad pratar ni om? 

 

Berätta om ditt arbete med Crossing boarders. 

På vilket sätt har ditt sätt att arbeta har förändrats sen du gått den här utbildningen? Hur syns 

det i verksamheten.  

 

Bilaga 1.  

 

Vad upplever du har hänt sedan du gick utbildningen? 

 

Hur är Crossing boarders metod en del av din vardag? Hur arbetar du som chef med Crossing 

boarders 9 steg? Vilka steg använder du mest?  

 

Hur arbetar du med värdegrund? Vad har Fritid unga för värdegrund?  

 

Hur arbetar du med förebilder? Rekrytering mm.  

 

Hur arbetar du med gemenskap?  

 

Hur arbetar du med särskilda satsningar?  



 

 

 

Hur arbetar du med marknadsföring? 

 

Hur arbetar du med ekonomi?  

 

Hur arbetar du långsiktigt? 

 

Hur arbetar du med samarbete?  

 

Hur arbetar du med integrering? 

 

Hur arbetar ni med handlingsplaner?  

 

Hur arbetar ni med uppföljning?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  

Intervjuguide för ungdomssamordnare och fritidsledare 

Jag vill först tacka för att jag får intervjua Dig som ungdomssamordnare/fritidsledare. Fokus på 

uppsatsen är att utvärdera den utbildningsinsats som UFU genomförde förra våren. Detta 

kommer jag göra genom att intervjua er fritidsledare och chefer om ert vardagliga arbete. Alla 

uppgifter som framkommer i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och du garanteras 

full sekretess. Avidentifiering kommer att ske vilket innebär att inga uppgifter kommer att 

kunna knytas till dig eller till vilken fritidsgård du arbetar på.  Inga namn kommer att användas 

i vår uppsats utan jag kommer att hänvisa till fritidsgårdsverksamhet i en kommun i Norra 

Sverige.  Intervjun kommer att hålla på i cirka en timma. Du kommer att få berätta fritt om dina 

upplevelser och erfarenheter och jag kommer att ställa olika följdfrågor utifrån det du berättar. 

Du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst.  Jag kommer att använda bandspelare i 

intervjun om det är okej med dig? Min färdiga uppsats kommer att vara en offentlig handling.  

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som fritidsledare/ i org?  

 

Hur upplever du ditt arbete som fritidsledare?  

Beskriv ditt ansvar som fritidsledare. Vad har du för värderingar i arbetet gentemot 

ungdomarna?  

 

Hur kommer det sig att du arbetar med ungdomar?  

 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 



 

 

 

Beskriv en vanlig dag eller kväll. 

Vad gör ni på gården? Vem gör vad? Hur bestämmer ni vad ni ska göra (riktade insatser till 

olika grupper)? 

 

Vad är det som gör att ni väljer att göra olika aktiviteter?  

 

Hur går aktiviteten till?  

 

Hur arbetar ni för att alla ska känna sig delaktiga?  

 

Hur når ni ut till ungdomarna?  

 

Hur tar ni hänsyn till ungdomarnas ekonomiska förutsättningar?  

 

Hur tänker du kring att samarbeta med andra organisationer vid olika aktiviteter? 

 

Hur upplever du mötet med ungdomar? Pojkar resp. Flickor. 

 

Hur delar ni upp arbetsuppgifter?  

 



 

 

Hur ser en arbetsplatsträff ut hos er? Beskriv vad pratar ni om. 

 

Crossing boarders 

(Vad upplever du har hänt sedan du gick utbildningen?) 

 

(Hur arbetar ni i denna verksamhet med Crossing boarders 9 steg? Vilket/vilka steg upplever 

du att du använder mest?) 

 

Hur arbetar du med värdegrund? Vad har Fritid unga för värdegrund?  

 

Hur arbetar du med förebilder? Rekrytering mm.  

 

Hur arbetar du med gemenskap?  

 

Hur arbetar du med särskilda satsningar?  

 

Hur arbetar du med marknadsföring? 

 

Hur arbetar du med ekonomi?  

 

Hur arbetar du långsiktigt? 



 

 

 

Hur arbetar du med samarbete?  

 

Hur arbetar du med integrering? 

 

Hur arbetar ni med handlingsplaner?  

 

Hur arbetar ni med uppföljning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3.  

Hej,  

Jag läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet och ska skriva C-

uppsats nu i vår. Jag har valt att göra en utvärdering av den utbildningsinsats som Umeå Fritid 

Unga genomförde under våren 2012 i Crossing Boarders metodmaterial 

”Jämställdhetseffekten”.  Därför skulle jag vilja intervjua ett antal personer däribland dig, om 

ditt arbete. Hela uppsatsen kommer att anonymiseras så att varken ditt namn eller arbetsplats 

kommer att tas med i arbetet.  

 

Intervjun kommer att vara en traditionell intervju, som är planerad att ta ca 1-1,5 h. Den kommer 

också att spelas in. Min förhoppning är att kunna genomföra de flesta intervjuerna mellan 22-

26/4, under v. 17.  

 

Du får gärna undersöka när du har tid. Jag kommer att ringa upp dig i början på nästa vecka så 

kan vi diskutera när det skulle passa dig att bli intervjuad.  

 

Tack på förhand  

Bästa hälsningar, 

Rebecka Jacobsson 

07x-xxx xx xx 

 

 


