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Abstract 
 
Uppsatsen  hade  som  syfte  att  belysa  om  kommunal  fritid  behövs? 
Undersökningen  bestod  av  samtal  med  fyra  fritidschefer  på  deras 
fritidskontor.  Samtalen  tolkades  hermeneutiskt  och  analyserades  med 
Faircloughs kritiska diskursanalys  (Winter Jørgensen & Philipps, 2000). Som 
teori utgicks från Habermas diskursteori (Habermas, 1995). Analysen visar att 
kommunal fritid är stadd under stark förändring och har gått från ”inte” till 
att ”vara”. I detta ”vara” framkommer att fritiden nu ses som en aktiv part i 
ett  samhällsbygge.  Det  visar  sig  praktiskt  i  byggandet  av  arenor  för 
kroppsliga  rörelser  såväl  styrda  som  spontana,  aktiva  som passiva.  I dessa 
arenor  får de demokratiska  frågorna  liten plats. Slutsatsen  i analysen är att 
kommunal  fritid behövs  för demokratins  skull. Arenor  för utvecklandet  av 
tankens  kraft  där  de  demokratiska  frågorna  ska  ligga  högst  på  kommunal 
fritids agenda. Det ger dess berättigande! 
 
Nyckelord: arenor, demokrati, Habermas diskursteori, kritisk diskursanalys, 
kommunal fritid  
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När man som jag, för att tala i egen sak, hela sitt vuxna liv arbetat med fritid i 
Luleå och föreningsdriven kommunal fritidsgårdsverksamhet samt troligtvis 
genom detta  även  börjat  studera  fritidsvetenskap  far många  tankar  genom 
ens huvud. Varför finns fritidsgårdsverksamhet, är det någon som bryr sig i 
vad vi gör. Ett misstanke‐ och offerperspektiv, där man ser sig själv som ett 
objekt och utsatt  för omvärldens oförstående. Alltefter man  skaffar  sig mer 
erfarenhet, teoribildning och förklaringsmodeller, försvinner förhoppningsvis 
denna underordnings perspektiv och man ser sig själv i en vidare vy och en 
del  i det  system  som kallas  samhälle.  Intresset  för  fritiden har ökat genom 
mötet  med  ungdomar,  föräldrar  samt  övriga  deltagare  i  samhället.  De 
avspeglar  rådande  samhällskontext,  både  socialt  och  kulturellt.  Mina 
erfarenheter av fritid, såväl för 20 år sedan som nu, påverkar naturligtvis mig 
i min roll som undersökare.  
 
Att det fortfarande finns en misstankens och misstrons låga inom mig går inte 
att komma ifrån och här finns det en kritisk ideologisk syn att ta i beaktande. 
Tomas Ziehe (1999), sägs tillhöra den tredje generationens kritiska teoretiker 
men  han  ser  även  samhället  och moderniteten  som  något  positivt. Det  är 
viktigt, precis som Kvale (1997), Närvänen (1999) och Repstad (1999) påpekar, 
att tydliggöra sina utgångspunkter både för dig som läsare samt mig själv för 
att  kunna  skapa  ett  nära  förhållande  samt  distans  till  det  studerade. 
Närvänen  (1999)  menar  att  det  inte  bör  väljas  områden  där  man  är 
yrkesverksam eller alltför starkt engagerad för att det kan väcka misstro hos 
läsaren  samt  att  trovärdigheten  kan  ifrågasättas.  Här  finns  det  starka 
beröringspunkter,  men  undersökningen  är  inte  om  mitt  yrkesområde 
specifikt, och inte heller ifrågasättande om beslutprocesser som påverkar just 
det. 
 
Men  precis  som  Forsman  (2003)  anser  bör  befintliga  samhällsförhållanden 
granskas  samt  att  en  tolkning  inte  är  politisk  eller  ideologiskt  neutral  då 
forskaren själv enligt ovan beskrivna är ett eget subjekt och påverkad av den 
kontext  den  befinner  sig  i.  Bauman  (2002)  igenkänner  ett  demokratiskt 
samhälle med  dess misstanke  om  att  demokratin  inte  är  tillräcklig  och  att 
tolkningen av ett demokratiskt samhälle är som en hermeneutisk cirkel vilken 
inte får upphöra utan ständigt pågå. 
 
Vad är och betyder fritid? Fritid som begrepp är vitt och stort, vilken mening 
och innehåll har det? Ställer man frågan får man troligtvis olika svar.  
 
När  jag talar om fritid brukar  jag framföra tesen att all min vuxna tid är fri. 
Då  brukar människor  reagera  och mena  att  så  inte  är  fallet utan du måste 
arbeta och skaffa din  försörjning, och  tiden utanför det är  fri  tid eller  fritid. 
Min antites brukar då vara att åtminstone i Sverige är skoltiden den enda tid 
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du tvingas till något samt att du som barn måste ha någon som föder upp dig 
och ger dig redskap för  livet. Därefter är det upp till var och en att utforma 
sitt liv och ta ansvar för det. Du måste inte arbeta, studera eller följa någons 
råd eller kommando. Det är ditt fria val, visserligen om du inte arbetar eller 
skaffar din försörjning går du under, och i förlängningen dör du. Alltså är ditt 
vuxna  liv  fritt  eller  fritid.  En  argumentation  i  extrem  och möjligtvis  naiv 
bemärkelse, men  intressant ur begreppet hur  jag använder mitt  liv, vad gör 
jag med min stund på jorden för att relatera till Vilhelm Moberg? 
 
Är då fritiden verklig, finns den, vad är gemensamt, generellt eller ligger till 
grund  för dess  form? Är  fritidens existens en konstruktion beroende av vad 
vi upplever och hur påverkar vår yttervärld den upplevelsen? Försöker vi se 
på fritiden utifrån och hur yttervärlden har påverkat mig och mitt sätt att se 
på fritiden (om den nu finns), (Tebelius, 2002)?  
 
Hur tillgodoses människors möjlighet till fritid? De som ansvarar för fritiden 
kommunalt,  varför  satsar  de  på  olika  fritidsanläggningar,  är  det  utifrån 
behovet, och hur vet man behovet? Är det för att alla andra (kommuner) gör 
det?  Sker  saker  och  ting  av  en  slump,  infall,  är  man  medveten  om 
samhällsförändringar och rådande kulturmönster? Vem vänder man sig  till, 
alla  samhällsmedborgare,  eller  bara  till  en  viss  del?  Är  fritiden  till  för 
människan  som  individ  eller  som  samhällskontrollör?  De  som  på  högsta 
kommunala  tjänstemannanivå ansvar  för  fritiden,  fritidschefer, hur är deras 
syn på ovanstående funderingar?  
 
I  undersökningen  och  den  empiriska  studien  har  jag  valt  att  använda 
fritidschefer som en hjälp för att skapa förståelse för begreppet fritid. Jag ser 
mig själv som ett subjekt i intervjusituationen samt under tolkningsfasen med 
ingångspunkten att lyssna, tolka och lära mig för att få förståelse till vad min 
aktör/aktörerna, det andra subjektet säger.   
 
I  jämförelse med övriga delar av världen,  till exempel England och USA, är 
det  svårt  att  i  Sverige  finna  vetenskaplig  forskning  om  fritidsbegreppet. 
Wiedersheim‐Paul & Eriksson  (1991)  frågar,  avseende det man  skriver  om, 
om frågeställningen verkligen är ett problem och för vem, är det relevant och 
meningsfullt. Jag tycker det är viktigt att visa på ett begrepp som många talar 
om och ofta ur synsättet vad man gör och inte vad det betyder. Det är därför 
intressant skapa en ökad förståelse för begreppet fritid, även om det sker på 
en  anspråkslös  C‐nivå.    Tolkningen  är  subjektiv  men  förhoppningsvis 
kommer den att äga en allmängiltighet som ger upphov till nya vetenskapliga 
undersökningsområden gällande begreppet fritid.  
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Uppsatsen  ska  i  första  hand  kunna  läsas  av  såväl  forskare,  studenter, 
tjänstemän,  beslutsfattar,  men  även  lekmän,  politiskt  är  ju  faktiskt 
beslutsfattare lekmän och de som för talan för medborgarna. Närvänen (1999) 
menar  att  skrivandet  bör  begränsas  till  en  speciell målgrupp, men  för  att 
sprida förståelse för fritidens innehåll är målet att skriva för ovanstående. För 
att se  till sanningsbegrepp och prismaseende, att det undersökta kan ses ur 
olika  vinklar,  kan  den  även  ha  en  pragmatisk  effekt  i  frågor  om  på  vilka 
grunder beslut fattas samt på vilka grunder man bör fatta beslut (Alvesson & 
Sköldberg,  1994; Tebelius,  2002). Korrespondens  sidan kommer  indirekt  att 
belysas med svaren om hur fritidschefernas beslut och visioner visas som en 
faktisk verklighet (ibid). 
 
Underliggande  betydelse  för  undersökningen  är  att  studera  begreppet 
postmodernism. Människor som  lever nu sägs  leva sin  fritid  i ett post‐ eller 
senmodernt samhälle. Begreppet används flitigt i media och skrifter. Men vad 
betyder det? Här finns ett kunskapsintresse, om det senmoderna! 
  
Fritid; postmodern? För att få någon insikt om dessa ords innebörd har hjälp 
tagits av  författarna  till nedanstående  litteratur. Förhoppningsvis kan deras 
texter även  förmedla något  till dig som  läsare om mening och  förståelse  för 
dessa ord. Författarna refererar själva till egen samt andras forskning där de 
ger  olika  infallsvinklar  och  förklaringsmodeller  till  innebörden.  Det  är 
skiftande och inte liktydigt.  

Fritid under modernismen 

För att ge läsaren något att utgå från, får två tänkares citat tjäna som start. En 
med  text  och  skrift  från  antiken  och  den  andre  från  vår  egen  nutid,  den 
postmoderna.  Fritiden  är  till  för  att  utveckla  det  sköna  i  livet  skriver  den 
grekiske filosofen Aristoteles, (384 – 332 f.Kr) redan för drygt 2300 år sedan.  
Att kroppsarbeta var  inte värdigt en fri människa utan kvinnors och slavars 
sysslor (Berggren, 2000; Lindström, 2006, Olsson, 1999). 

 
hela  livet är uppdelat  i arbete och  fritid, krig och  fred, och av handlingarna är 
några nödvändiga  och nyttiga medan  andra  är  sköna …  krig  skall  finnas  för 
fredens  skull, arbete  för  fritidens  skull och det nödvändiga och nyttiga  för det 
skönas skull. … Man bör kunna arbeta och föra krig, men man bör hellre leva i 
fred  och  vara  ledig,  och  man  bör  kunna  utföra  nödvändiga  och  nyttiga 
handlingar  men  hellre  utföra  dem  som  är  sköna  (Aristoteles,  Politiken,  i 
Olson: 1999, s. 32). 

 
2300 år därefter menar Rojek (1999) att vi fortfarande är sökare efter fritidens 
eftersträvansbara land.  
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”…leisure seems to be one place on the map of the human world where we are 
constantly  trying  to  land,  but  which  perpetually  evades  our  reach”  (Rojek: 
1999, s 1.) 

 
Men uppdelning av tid och vila skall inte tillskrivas någon utav dessa två, för 
enligt Bibelns 2 Mosebok 20: 8‐11  ska människan genom ett påbud av Gud 
vila på den sjunde dagen (Berggren, 2000).  
 
För  att  återigen  landa  i  vår  egen  tid  beskriver  Lindström  (2006)  i  sin  lic. 
uppsats, med hjälp av ett flertal författare, fritiden som ett skiftande begrepp 
med många förklaringar. Några exempel:  
 

• 1784, används det för första gången i Svenska Akademin.  
• 1962, första fritidsutredningen: all den tid som inte är knuten 

till arbetet 
• 2002, Nationalencyklopedin (2002) begreppsnämner fritid som 

”den  del  av  dygnet  och  veckan  som  inte  upptas  av  arbete, 
måltider och sömn” 

• Fritid som en tid, aktivitet, tillstånd 
• Den  tid  du  inte  sover,  sköter  om  dig  själv,  sköter 

hushållsarbetet samt din bruttoarbetstid 
• Det som inte är förpliktelser 
• Den tid som är över 
• Flykt och frihet 
• En konstruktion 
• Betyder olika för olika grupper människor 

 
Fritiden  synliggjordes  i  samband med  industrialiseringen  och det moderna 
samhället, en social konstruktion av hävd fixerad vid kategorier och praktiker 
(Berggren,  2000;  Rojek,  1999). Moderniteten  försökte  med  kapitalets  hjälp 
civilisera massorna genom en homogent organiserad fritid, som en gåva från 
de  rika  till  de  fattiga  och  outbildade  (Lindström,  2006;  Rojek,  1999).  Den 
gamla  ordningen  från  bondesamhället  förkastades  där  en  nyordning med 
förnuftet  i  högsätet  skulle  råda,  människan  kartläggas  och  livet  likriktas 
enligt blåkopiemodellen (Bauman, 2002; Rojek, 1999). Likadana städer, skolor, 
verkstäder  efter  Fordismens  grundprinciper  med  massproduktion,  där 
”historia bara är prat” uttalat av Henry Ford själv blev en av modernitetens 
tankesätt (Bauman, 2002). 
 
Välfärdssystemet  byggdes  och  det  reproducerades  arbetskraft  byggd  på 
rationalitet,  förnuftshandlingar,  ett  effektivt  och  planerat  liv,  och 
jordbrukarsamhällets kristna värderingar. Fritiden kontrollerades med hjälp 
av  föreningsliv,  idrott,  kultur  och  familjeliv.  Arbetet  var  nummer  ett  och 
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fritiden  räknades  därefter  (Berggren,  2000; Olson,  1999;  2004;  Rojek,  1999; 
Ziehe, 1994). Bauman (2002) beskriver att arbetet var källan till välstånd, i ett 
ömsedigt  beroende  av  arbetsgivare  och  arbetstagare.  Fritiden  blev  arbetets 
belöning,  en donation  och  restprodukt när  allt  annat  var  gjort, utan  arbete 
ingen  fritid  (Olson, 2004; Rojek, 1999). Fritiden definierades  i ett dualistiskt 
förhållande till arbetet som ett kvantitativt tidsbegrepp och vad som utfördes 
under den (Haraldson, 2004). De reformer som genomfördes, för ett rättvisare 
samhälle,  byggdes  inte  på  förnuftiga  skäl  för  människans  skull  utan  för 
strukturens skull. Institutionerna som byggdes följde industrins tänkande och 
managementidéer, där institutioner uppfördes för att passa in i den moderna 
idén  om  kontroll  av människor  och  skapande  av  handlingsregler, många 
gånger  utifrån  ett  makthierarkiskt  perspektiv.  Gamla  regler  ersattes  med 
formalia  och  opersonlighet.  En  avtraditionalisering,  visserligen  oavsiktlig, 
ledde till att människorna tappade motivation och sökandet efter något annat 
ledde oss  in  i den  tid vi nu  sägs  leva  i, det postmoderna  samhället  (Ziehe, 
1994).  

Postmodernism och dess fritid 

Modernitetens  tankar om  rationella  lösningar och  funktion  till varje pris är 
enligt  postmodernismen myter  som  bygger  på  de  ”Stora  Berättelsernas”  ej 
ifrågasatta sanningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). De moderna idéerna om 
vetenskapens svar på allt, marxismens frigörelseidéer eller ekonomins tro på 
tillväxt  är  exempel  på  detta  (Kvale,  1997).  Rojek  (1999)  beskriver 
postmodernism  som  ett  byte  i  social  medvetenhet,  med  gränslöshet  och 
flexibilitet som ledord.   
 
Modernitetens  värderingar mals  ner  och  feminism,  växande  turistindustri, 
billigare  arbetskraft,  globalisering,  ideologiers  fall,  heteronormens 
uppluckring,  ekologisk  medvetenhet,  ett  kapital  som  flyter  fritt  över 
statsgränserna  och  informationsteknologi  träder  in  på  arenan.  Borta  är  till 
viss del  rådande normer  som  bestäms  av klass,  kön  och  etnisk  tillhörighet 
(Rojek, 1999). Kapitalet är inte längre beroende av arbetarna utan liknar mer 
ett  samboförhållande där varje part kan gå när den vill och globaliseringen 
gör  att  krafter  utanför  politiken  sätter  agendan  (Bauman,  2002). 
Postmodernismen  skapar  inga  färdiga  lösningar  för  samhället  som 
moderniteten  gjorde.  De  stora  berättelserna  har  fallit,  berättelserna  som 
förstärkte och gav innehåll åt människors liv (Rojek, 1999). 
 
Den postmoderna fritiden är flyktig och virtuellt elektronisk. Människan som 
personligt subjekt har  försvunnit, där du  föddes  in  i ett sammanhang byggt 
på  klasstillhörighet. Du  visste  din  roll  i  det modernt  organiserade  arbetet 
samt  kontrollerade  fritiden.  Nu  är  människan  ett  personligt  objekt  som 
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snabbt  ska byta  skepnad och vara  flexibel  för att både på arbetsmarknaden 
samt  fritiden  kunna  skifta  identitet  alltefter  vad  som  erbjuds  på  den  fria 
marknadens  växande  utbud  av  varor  och  tjänster  (Bauman,  2002;  Rojek, 
1999).  Konsumtion  har  ersatt  produktion med  kort  behovstillfredsställelse, 
snabb  förslitning  och  utbyten  av  det  införskaffade, med  en  urholkning  av 
tings  värde  vare  sig  det  är människor  eller  prylar,  där  upplevelsen  står  i 
centrum  (Bauman, 2002; Lindström, 2006; Ziehe, 1994). Valfriheten har ökat 
och  människan  beskrivs  som  kulturellt  friställd,  där  varje  individ  måste 
prova  och  testa  sin  identitet  på  en  offentlig marknad  både  när  det  gäller 
arbete och fritid, men den kulturella friställningen har också gett människan 
möjlighet att prova på utan ”konventionella skyddsnät” (Ziehe, 1994).  
 
I postmodernismen har uppdelningen mellan arbete och fritid upplösts vilket 
medfört  ökat  tryck på  individen  att  skapa  sitt  liv  (Haraldson,  2004; Olson, 
1999). Det  åldersbundna  tänkandet kännetecknande  för modernitetens  ”var 
sak på sin plats” har upphört. Även om föreningslivet har börjat luckras upp 
följer  och  stöder  fortfarande  den  svenska  fritidspolitiken  av  tradition 
förenings‐  och  kulturbundna  aktiviteter  vilket  befrämjar  de  redan 
förfördelade  inom dessa områden. Olson  funderar över vilken  fritidspolitik 
som  ska  föras och vilka den  ska betjäna  (Olson, 1999). Fritiden har  frilagts, 
men Rojek (1999) menar att fritiden  inte har egna  lagar utan är beroende av 
den sociala omgivningen. Det  finns  ingen ”fritid” eller ”fritt utrymme”. TV, 
reklam  och  media  begränsar  vårt  utrymme  till  ett  fritt  val  vilket  gör  att 
kapitalet bestämmer vilka normer och värderingar som gäller  (Rojek, 1999). 
Samma  marknad  av  varor  och  utbud,  ett  ”…postmodernt  Disneyland” 
(Bauman,  2002,  s.90).  Bauman  (2002)  beskriver  dagens  samhälle  med 
metaforen campingplats. Du betalar för din plats och avskildhet, med tillgång 
till  bekvämligheter  för  att  kunna  använda  dina  prylar.  Klagar  på  vissa 
förhållanden men  låter oftast bli och åker vidare  i  livet, opåverkad om vad 
som händer, obrydd om campingplatsens fortsatta öde. Du betalar därför att 
du kan och  förväntar dig att få det du betalat för. Kan du  inte betala  får du 
inte tillgång till bekvämligheterna. Du lämnas utanför.  
 
Allt  går  snabbare  i  det  kommunikationssamhälle  som  kännetecknar 
postmoderniteten. Vi bör hela tiden vara beredda på förändringar. Vår fritid 
blir  därför  lätt  stressig  och  ytlig  vilket  gör  att möjligheten  till  fördjupning 
försvinner (Rojek, 1999). Människor är mer utsatta för reklam och förförelse. 
Vi ska visa oss öppna  för nya sensationer, hysa begär och upplevelser.   Nu 
gäller ”fitness”; att alltid vara i farten, prestera utanför utbildning och arbete, 
ta  emot  stimuli,  vara  flexibel  och  öppen  där  självutveckling  och  frihet  är 
viktigare än trygghet och materiella tillgångar under trycket från massmedia 
och medvetandeindustrin (Bauman, 2002; Haraldson, 2004; Ziehe, 1994).  
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Men  Rojek  (1999)  och  speciellt  Ziehe  (1994)  menar  att  när  det  gäller 
ungdomar  har  även  ett  fördjupat  specialistkunnande  utvecklats  gällande 
kultur‐ och symbolvärden. Ungdomars symbol‐ och medievärld gör att deras 
livsområden utvecklas och de lär sig en förmåga att lösa nya situationer inom 
områden  som  teknik,  mode,  resor  och  musik.  Särskilt  inom  IT  och  dess 
närområden  har  ungdomar  utvecklat  ett  kunnande  som  inte  kommer  från 
skolan eller arbetslivet utan från fritiden.  Den fria tiden med dess innehåll av 
lek och fantasi har utvecklat detta. Haraldson (2004), Olson (2004) och Rojek 
(1999)  visar  på  att  fritiden  borde  utveckla  den  lekande människan Homo 
Ludens.  Den  fria  tidens  lek  ligger  bakom  vårt  sätt  att  tänka  alltifrån 
Aristoteles dagar intill nu. Leken och lusten utvecklas på den tid som är fri. I 
den  postmoderna  fritiden  har  skillnaden mellan  låg  och  hög,  såväl  klass, 
kultur, konst och populärkultur upplösts. Fritiden blir  en plats  för  lärande, 
kreativitet  och  fantasi  som  kommer  från  den  egna  själen  och  utmynnar  i 
glädje  och  njutning.  Bauman  (2002)  beskriver  de  grekiska  filosofernas 
mötesplats som ”agoran” (torget) där det privata och offentliga möttes för att 
dryftas,  ifrågasättas  och  tjäna  som  utvecklare  av  demokratin.  Agoran  har 
övergetts  i  vår  tid  och  fyllts med  privatlivets  intimare  delar  för  offentlig 
beskådning. Olson  (1999) menar  att  det  saknas  ett  offentligt  rum  där  fria 
åsikter och ömsesidiga möjligheter samt problem kan ventileras. 

Teoretisk ansats 

I min  inledning  skriver  jag  att  forskning  inte  är  politisk  eller  ideologiskt 
neutral samt att ett demokratiskt samhälle igenkänns genom misstanken om 
att demokratin  inte är  tillräcklig. Min ansats  för att belysa uppsatsens  syfte 
blir därav  kritisk  teori med  grunderna  i Horkheimer & Adorno  (1981)  och 
Habermas (1988; 1995). Som analysverktyg har  jag valt kritisk diskursanalys 
byggt på Faircloughs teorier beskrivna i Winther Jørgensen & Phillips (2000). 
Sistnämnda återkommer jag nedan till under rubriken Metod och analys.  

Kritisk teori 

Med  arbetshypotesen  ”…ett  fritt  samhälle  är vad  allt upplysningstänkande 
syftar till” (s.9) beskrev Horkheimer och Adorno 1943  utgångspunkterna för 
kritisk  teori  (Horkheimer & Adorno,  1981). Dessa  båda herrar  verkade  vid 
Frankfurts  fristående  forskningsinstitut, mer  populärt  under  benämningen 
Frankfurtskolan. De  ville  påvisa  att  det  som  kallas  upplysning  istället  kan 
tjäna  som  självförstörelse  för människan med  en  teknologisk‐  och  rationell 
syn på densamme. Myter och gamla historieberättelser ges ingen tanke utan 
har ersatts med former och regler. Teorier om det mänskliga värdet och dess 
innehåll har försvunnit (ibid). 
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Den  individuella  friheten  är  en  illusion  som  istället  eftersträvar  kollektiv 
likriktning, avskyr oordning och aversion mot avvikelser. Horkheimers och 
Adornos dystra profetia om upplysningen, dess rationalitet och mål kan leda 
till katastrof. ”Men över den  fullständigt upplysta världen  strålar  samtidigt 
katastrofens segertecken” (Horkheimer & Adorno, 1981, s. 17).  
 
Horkheimer  &  Adorno  (1981)  använde  Odyssevs  resa  som  metafor  med 
liknelser om Odyssevs som en egen gud vilken dominerar och behärskar sina 
medmänniskor. Odyssevs använder sitt manskap  för att genomföra sitt mål 
och  komma  hem  helskinnad  till  sin  själs  älskade.  En  metafor  enligt 
Horkheimer & Adorno  för  det  kapitalistiska  samhället  som  utgår  ifrån  att 
utnyttja, lura eller själv gå under (ibid).  
 
Den kritiska  teorin, med grunder  i Hegel och Marx, handlar om att avslöja 
institutionella tankesätt och analysera funktionella lösningar med hänsyn till 
den  enskilde  individen. Horkheimer  &  Adorno  kritiserar  industrialismens 
framfart och ansåg att samhällets sociala kontroll förvandlar medborgarna till 
okritiska  konsumenter,  ”…människornas  identitetssträvande  gör  att  dom  i 
produktionen görs  till ett kollektiv med samhälleligt  tvång”  (Horkheimer & 
Adorno  1981,  s.  27).  De  beskriver  kulturindustrin  och  dess  kunder 
”fritidsfolket”  som  färdigproducerade  masskonsumenter  där  det  finns  ett 
färdigt  utbud  just  för  dig  och  alla.  Människors  fantasi  och  spontanitet 
försvinner  i vår  strävan efter att efterlikna  filmstjärnor,  reklambudskap och 
det senaste erbjudandet på marknaden (ibid).  
 

Industrisamhällets  makt  tar  människorna  i  besittning  en  gång  för  alla. 
Kulturindustrins produkter kan räkna med att konsumenterna är alerta även om 
de är inställda på förströelse. Men var och en av dessa produkter är en modell av 
det  ekonomiska  jättemaskineri  som  från  första  början  håller  alla  i  sitt  grepp 
under  både  arbete  och  rekreation  (en  rekreation  som  är  mycket  lik  arbete) 
(Horkheimer & Adorno: 1981)  
 

Kritisk  teori utgår  ifrån att  ifrågasätta det  till  synes  självklara och objektiva 
där alla inblandade parter måste se sig själva i den kontext man befinner sig i. 
Kritisk forskning ska visa samhället i ett historiskt dialektiskt perspektiv. Den 
kan  inte  bedrivas  neutralt  utan  bör  vara  ifrågasättande  och  visa  på 
förändringsmöjligheter (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Horkheimer och Adorno kritiserar modernismens funktionalistiska tänkande 
där  människan  ses  som  ett  instrument  för  genomförande  och 
självbehärskning  samt  tålamod  för  att  kunna  erhålla  och  behålla  makt. 
”Civilisationsprocessens historia är historien om offrets  internalisering. Eller 
med andra ord: försakelsens historia” (Horkheimer & Adorno, 1981, s.73) 
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Habermas diskursteori 
Habermas  som  räknas  till  den  andra  generationens  kritiska  teoretiker 
framställer  att  människors  agerande  bör  ses  historiskt,  politiskt  och  i  ett 
ideologiskt  sammanhang.  Habermas  hävdar  att  uppriktig  och  ärlig 
kommunikation  människor  emellan  är  det  sätt  på  vilket  världen  kan 
förändras (Habermas, 1988) 
 
Habermas (1988) utvecklade den kritiska teorin med ett mindre pessimistiskt 
synsätt  än  sina  föregångare  samt  med  tankar  om  det  kommunikativa 
handlandet  (Alvesson &  Sköldberg,  1994). Den  historiska utvecklingen  och 
synen på oss själva bestämmer vårt sätt att agera och handla. 
 
Människors  agerande  mellan  varandra  bygger  på  det  kommunikativa 
samtalet vilket Habermas benämner ”talhandling”. Habermas sätter upp fyra 
kriterier för en sådan. 
 

att uttrycka sig förståeligt, 
att ge (lyssnaren) något att förstå 
att därvid göra sig förstådd 
och att uppnå en inbördes förståelse (Habermas: 1988,  s. 78) 
 

Talhandlingar  ska  föras  i  samförstånd och ömsesidig  förståelse  som bygger 
på  förtroende  för varandra och ”…förståelighet,  sanning,  sannfärdighet och 
riktighet”  (Habermas,  1988,  s.79).  Rådande  diskurser  ska  prövas  och 
ifrågasättas, vilket gör att respektive samtalspartner uppfyller talhandlingens 
kriterier  (Alvesson  &  Sköldberg,  1994).  Om  den  ena  parten  vid  en 
kommunikativ  handling  försöker  med  hjälp  av  olika  medel  alltifrån 
belöningar till hot skapa ett överläge förloras samförståndet. Kommunikativt 
handlande kan  inte ske om en part  i samförstånd  försöker  få  inflytande och 
framgång  över  den  andre.  Så  fort  en  yttre  påverkan  sker  förloras 
samförståndet (Habermas, 1988).  
 

Den  framgångsorienterade  inställningen  isolerar  den  handlande  från  andra 
aktörer,  som  han  finner  i  sin  omvärld;  för  honom  är motspelarnas  handlingar, 
liksom  de  övriga  situationsbeståndsdelarna  enbart  medel  och  hinder  för 
förverkligandet av den egna handlingsplanen (Habermas: 1988, s.178). 
 

För  att  förklara  innehållet om  ett kommunikativt handlande har Habermas 
(1995)  beskrivit  hur  ett  demokratiskt  rättsamhälle  bygger  på  en 
kommunikation  mellan  medborgarna,  en  kommunikation  som  skapar  en 
universalprincip.  Principen  förväntas  bygga  på  förnuftiga  och  vältänkta 
argument, vilka skapar respekt för de beslut som fattas politiskt och rättsligt i 
demokratins namn.  
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Habermas (1995) diskursteori utgår från Kants kategoriska imperativ ʺHandla 
endast efter den maxim genom vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän 
lagʺ  (NE,  2000).  NE  förklarar  vidare  maximen  som  en  subjektiv 
handlingsregel  i  sitt  eget  agerande  (ibid).  Diskursteorin  grundar  sig  i 
medborgarnas egna  frågor vid olika situationer: ”hur skall  jag  förhålla mig, 
vad bör jag göra” (Habermas, 1995, s. 16). 
 
Vän  av  ordning  frågar  sig  kanske  hur  denna  kommunikation,  princip  och 
maxim  ska  förverkligas.  Habermas  (1995)  beskriver  en  diskursteori 
innehållande tre typer av diskurser för genomförande.  
 

• Pragmatisk diskurs (vad är ändamålsenligt) 
• Etisk diskurs (vad är gott och önskvärt) 
• Moralisk diskurs (vad är rättvist) 

 
För att som medborgare kommunikativt kunna behandla dessa tre diskurser 
behövs även en offentlig diskurs som ger möjlighet till samtal. Utan möjlighet 
att offentligt diskutera, med påföljden att medborgarna drar  sig  tillbaka  till 
sin egen privata sfär och stänger dörren, skulle demokratin undermineras och 
dess legitima rätt förlora sitt innehåll (Habermas, 1995).  
 
Jag  ska  nu  med  bästa  förmåga,  kortfattat,  försöka  förklara  Habermas 
diskurser. Pragmatisk diskurs (ändamålsenligt) visar på rekommendationer för 
beslut som ska vara ändamålsenliga. Beslutsunderlagen bygger på empirisk 
kunskap som inte alltid är fullständig. Besluten för användningsområdena är 
därefter  möjliga,  men  inte  tvingande,  genomföringsområden  för  aktörens 
egna subjektiva vilja och mål (Habermas, 1995).  
 
Aktörens egna beslut sker  i ett eget val, rymt  inom den etiska diskursen (gott 
och  önskvärt).  Det  sker  i  interaktion  med  andra  deltagare  och  deras 
livshistorier,  medvetande  och  kontext,  naturligtvis  med  aktörens  egen 
livshistoria i bakgrunden. Men för att kunna ta dessa, i många fall allvarliga 
och  livsavgörande beslut, kan  inte  individen  låta sig representeras av någon 
annan.  Den  etiska  diskursen  har  möjlighet  att  skapa  självförståelse  och 
kritiskt tänkande (Habermas, 1995). 
 
Är då aktörens handlande rättvist frågar sig Habermas genom den moraliska 
diskursen? Är det  jag gör  just nu rätt? Vad bör  jag göra? I ett handlande kan 
vanans makt vara stor och aktion sker därefter. Eftertanke och reflektion ges 
ingen  plats.  Den moraliska  diskursen  kräver  därför  en  brytning med  det 
invanda  och  en  spegling  av  sin  egen  livsmiljö.  Reflektionen  sker  genom 
kommunikation med övriga deltagare och  ligger  i alla berördas  intresse och 
vilja, utan någons  framgångsorienterade  inställning. De moraliska  frågorna 
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kräver  social och politisk kamp hävdar Habermas.  Ingen människa oavsett 
socialt eller kulturellt kapital får uteslutas eller inte innefattas i den moraliska 
diskursen  och  dess  följder.  Med  frågan  om  –  Vad  bör  jag  göra?–  som 
utgångspunkt  och  rättesnöre  krävs  fullkomlig  uppriktighet  för  att  inte 
förråda frågeställningens ursprungliga idé (Habermas, 1995). 
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Syfte 
Att beskriva fritidschefers egen syn på kommunal fritid. 
 
Studien sker med hjälp av samtal med  fritidschefer  i  fyra olika kommuner  i 
Sverige.  
 
Fyra samtalsområden innefattas:  
 

• Beskriv begreppet fritid, vilket innehåll har det?  
• Har fritiden förändrats?  
• Vems behov uppfyller kommunal fritid?  
• Tjänar kommunal  fritid människors vardagsliv med mötesplatser  för 

lek, lust och fantasi 
 
samt en direkt fråga: 
 

• Behövs kommunal fritid? 
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Metod 
Undersökningen av ”behövs kommunal fritid” är en kvalitativ undersökning 
byggd på intervjusamtal (Backman, 1998; Kvale, 1997). 
 
Repstad  (1999) menar  att  den  kvalitativa metoden  svarar  på  frågan  ”vad 
anser de själva att de gör” och att aktörernas röst visar mer på den tysta och 
underförstådda ”teorin om världen”. Aktörernas subjektiva upplevelser blir 
föremål för en förstående sociologi. Repstad (1999) talar om människan som 
fri,  kreativ  och medveten. Enligt Kvale  (1997)  ger den  kvalitativa metoden 
aspekter på den  intervjuades  livsvärld  och  ger mening  för  tolkning  av det 
sagda. Det kvalitativa bygger också på ett mellanmänskligt  samspel mellan 
intervjuad och forskare vilket kan leda till nya insikter för båda parter (ibid).  
 
Att det  för den  intervjuade även kan ge en positiv upplevelse genom att  få 
avsätta tid för egen reflektion och begrundande är i mitt tycke en av vinsterna 
med just intervjuformen. 

Metod för genomförande  

I  tolkning  av  empiri  och  kvalitativa  undersökningar  förespråkas  det 
hermeneutiska  metoder.  Hellspong  i  Forsman  (2003,  s.  49)  beskriver 
hermeneutik som ”…konsten att  förstå det vi  läser”. Kvale  (1997) menar att 
forskningsintervjuer  visar människors  livsvärld  där  språket  förvandlas  till 
text.  Hermeneutiken  ska  här  tjäna  som  ”giltig  och  gemensam  förståelse”. 
Kvale menar även att hermeneutiken tjänar dubbla syften genom att visa på 
dialog i de texter som ska tolkas samt genom processen där de tolkas. Utifrån 
detta  samt  för  att  kunna  skapa  vetenskaplig  förståelse  och  mening  i  en 
beskrivande undersökning utgår jag från hermeneutisk tolkning som grund.  
 
Epistemologin  tar  upp  tre  kunskapsdelar:  korrespondens,  koherens  och 
pragmatism (Tebelius, 2002). Alvesson & Sköldberg (1994) kallar detta för det 
trilaterala  sanningsbegreppet.  Som  vetenskaplig  grund  ligger  en  aletisk 
hermeneutisk tolkning närmast som kan ge förståelse för hur  just begreppet 
fritid tolkas och ge mening ur fritidschefernas upplevelser som individer och 
grupp  (Tebelius,  2002).  Alvesson  &  Sköldberg  (1994)  menar  även  att 
sanningsbegreppen aldrig är opåverkade av varandra och är mer eller mindre 
löst kopplade  till varandra. Tebelius  (2002)  talar om prismaseendet,  att det 
undersökta kan ses ur olika vinklar och på olika sätt. Jag ser det som viktigt 
att påpeka, för min tolkning av förståelsen för fritid, att det inte är en sanning i 
dess objektiva bemärkelse. Läsaren kommer  ju att tolka min tolkning av det 
jag har skrivit och det är  ju då  fritt att  för denne  lägga  in sin betydelse och 
kanske även använda det vidare för korrespondent eller pragmatisk framtida 
forskning.   
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Urval 

Jag  har  utgått  ifrån  kommuner  med  bekvämlighetsavstånd  från  min 
bostadsort Luleå. Jag har kunnat avresa från Luleå och vara tillbaka i hemmet 
under  samma  dygn.  Det  innebär  att  färdmedel  har  skett  med  el‐  och 
bensindrivna  hjälpmedel.  Kommunerna  är  kust‐  eller  kustnära  bebyggelse 
med en befolkning på minst 25 000 personer. För den som undrar  finns  inte 
Luleå med i detta urval.  
 
Försökspersoner  var  4  fritidschefer.  I  urvalet  har  jag  inte  något 
genusperspektiv utan utgått från den människa jag mött och dess inneboende 
kompetens.  Fritidscheferna  kontaktades  först med  telefon  och  bokning  för 
träff.  Därefter  skickades  via  e‐brev  ett  informationsbrev  (bilaga)  ut  till  de 
berörda.  

Bortfall 

Inga bortfall skedde. 

Material 

Jag konstruerade en samtalsguide med samtalsområden vilka klargörs under 
syftesrubriken. 

Procedur 

Efter kontakt via  telefon, bokning och e‐brev besökte  jag  fritidscheferna. De 
hade då fått informationsbrevet (bilaga) som upplyste dem om avsikten med 
samtalet och min uppsats. Informationsbrevet innehöll även uppgifter om att 
samtalet och påföljande  text ska behandlas konfidentiellt och avidentifieras. 
Även  information  om  rättigheten  att  avbryta  intervjun  fanns  med.  Innan 
samtalet  startade  informerades de återigen muntligt av mig om  innehållet  i 
informationsbrevet. Samtalen har utförts av mig personligen och en diktafon 
som inspelningshjälp. Sammanlagd längd på varje enskilt samtal var ungefär 
60 minuter. Det resulterade i drygt utskrivna 10 A4‐ ark per person, alltså ett 
textmaterial på sammanlagt cirka 40 sidor. Därefter har materialet bearbetats 
kvalitativt (Backman 1998; Kvale, 1997). 

Analytiskt angreppssätt 

Kritisk diskursanalys 

Syftet med kritisk diskursanalys är att visa på maktförhållanden  i samhället 
utifrån historien,  rådande diskurser och  ideologier. Kritisk diskursanalys är 
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förknippad  med  ideologikritik  och  rötter  i  Frankfurtskolan  (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Valet  av  detta  har  växt  fram  under  inläsningen  av  bakgrundsmaterialet. 
Fritiden som begrepp visar på en mångskiftande karaktär vilket gör det mer 
intressant  att  visa  på  dess  mångtydighet  än  att  försöka  ge  en  enhetlig 
definition. Funderingar och egna  tankar om  fritidens betydelse och  innehåll 
för samhällsmedborgare samt uppsatsens  frågeställning avgjorde även valet 
av analys. Finns det underliggande, vilka inte behöver vara avsiktliga motiv, 
byggda  på  nutida  tankesätt  som  avgränsar  och  i  förlängningen  utestänger 
människors  möjlighet  till  fritid.  Kritisk  diskursanalys  ska  också  visa  på 
möjligheter till social förändring och min ansats är därför att försöka visa på 
förhållandet mellan kommunal fritid och dess användare, medborgarna. 
 
Enligt  Nationalencyklopedin  (2000)  har  diskurs  sitt  ursprung  i  franskans 
discours ”samtal”, och latinets ”kringlöpande”. Winther Jørgensen & Phillips, 
(2000)  beskriver  en  diskurs  med  att  vårt  språk,  uttryckssätt  visar  den 
verklighet  vi  tycker  oss  uppfatta,  ”ett  bestämt  sätt  att  tala  om  och  förstå 
världen  (eller ett utsnitt av världen) ”  (s.7). De ord och  tankar vi använder 
visar vilken diskurs vi  tillhör, och missförståelse kan uppstå om vi samtalar 
med  andra  vars  diskursuppfattning  är  annorlunda  (Nationalencyklopedin, 
2000).  
 
Diskursanalys betonar skillnader och variationer i språket, i detta fall genom 
de  gjorda  intervjuerna,  snarare  än  att  hitta  likheter  och  kategoriseringar 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Vid intervjuer betonas följande: 
 

att variationer i responser är lika viktiga som konsistens, 
att  tekniker  som möjliggör  variation  i  responser  snarare  än  reducerar  dessa 
betonas och 
att  intervjupersonerna  uppfattas  som  aktiva  deltagare  snarare  än  ”talande 
frågeformulär” (Alvesson & Sköldberg: 1994, s. 284) 
 

Den kritiska diskursanalysens kännetecken är 1) att språket konstituerar vår 
sociala  värld  samt  visar  på  möjlighet  till  förändring.  2)  ett  dialektiskt 
förhållande  mellan  olika  sociala  diskurser.  Dessa  påverkar  varandra  dels 
genom  det  språkliga  men  även  genom  den  praktiska  diskursen,  vilket  i 
förlängningen  skapar  förändring.  3)  att  språket  analyseras  konkret.  4) 
ideologisk  och  visar  på  att  rådande  diskurs  kan  skapa  ojämlikhet mellan 
sociala  grupper.  Den  kritiska  diskursanalysens  uppgift  är  att  klarlägga 
ojämlikheten och  försöka  skapa  social  förändring. 5)  inte objektivistisk eller 
politisk neutral utan ska tjäna som avslöjare av hur en diskursiv praktik kan 
begränsa men i förlängningen förändra människors liv (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). 
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Varje  diskurs  inrymmer  tre  språkfunktioner. Diskursen  konstruerar  social‐ 
och  relationell  identitet  samt vilka kunskaps‐ och betydelsesystem  som blir 
rådande.  Vid  analysen  fokuseras  på  diskursordningen  (fritidens  tal  och 
praktik)  samt  den  kommunikativa  händelsen  (i  detta  fall  intervjuernas 
textmassa).  Den  kommunikativa  händelsen  har  i  sin  tur  tre  dimensioner 
motsvarande  
 

1. text (vilka egenskaper har den). Textanalysen visar på 
det  konventionella  i  texten  (intervjuerna)  vilket 
fastställer diskurserna. 

2. diskursiv  praktik  (produktion  och  konsumtion  av 
texten).  Den  diskursiva  praktiken  styr  textens 
innehåll  och  tolkning  av  både  författare  och 
mottagare.  Den  diskursiva  praktiken  tjänar  som 
mediator mellan text och social praktik.  

3. social praktik. Den  sociala praktiken blir  föremål  för 
hur  den  diskursiva  praktiken  cementerar  eller 
förändrar  det  sociala  inom  till  exempel  fritid. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  

 
Fairclough  visar  i  (Winther  Jørgensen &  Phillips,  2000)  en  tredimensionell 
modell av detta. 

 
    
   

                         
 
                
      
              

              
              textproduktion 
   
    
    
              
               Text   
      
              textkonsumtion  
  Diskursiv praktik  
 
 
  Social praktik 

 
 Figur  1  Faircloughs  tredimensionella  modell  för  diskursanalys  (1992a:73) 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

     
Vid de genomförda samtalen kan olika diskursordningar framträda inom den 
diskurs man  själv  befinner  sig  i. Det  blandas  och  relateras  alltså  till  andra 
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diskurser än  sin egen. Det kallas  för  interdiskursivitet och visar på både hur 
maktförhållanden  kan  konventionellt  konstitueras  kontra  kreativt  socialt 
förändra  inom  den  egna  diskursen.  Intertextualiteten  styrs  av 
interdiskursiviteten såtillvida att det talade ordet bygger på tidigare använda 
ord och händelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
För  att  analyserna den  sociala praktiken krävs  en  sociologisk  teori  att utgå 
ifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I detta fall har  jag valt Habermas 
(1995) diskursteori tidigare beskriven ovan. 
 
Mer  ingående  beskrivning  av  analyssätt  för  Faircloughs  tre  dimensioner 
återkommer jag till under rubrikerna Resultat samt Diskussion. 

Källkritik 

Jag har använt mig av primärkällor så  långt det är möjligt. Hjälp med urval 
av  böcker  har  jag  fått  av mina  handledare  samt  egen  vald  litteratur  inom 
områden  som  berör  fritid  och  postmodernism  samt metoder  för  teori  och 
analys.  

Tidsplan 

Januari – mars  Litteratursökning samt inläsning 
April  Kontakt med fritidschefer och formulering av  
  informationsbrev 
Maj  Intervjuer och renskrivning av desamma 
Juni  Vila 
Juli ‐ september  Sammanställning av uppsatsen 
September‐ oktober  Respondent och opponentsarbete samt redovisning  
  av uppsatsen 
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Resultat 
Det  är  brukligt  att man  under  rubriken  Resultat  återger  och  på  något  sätt 
indelar eller kategoriserar de svar man fått från sin empiriska undersökning 
(Backman, 1998). För att analysera  texten är det därför min avsikt att under 
rubriken Resultat  ta hjälp av det  första steget  i Faircloughs  tredimensionella 
diskursanalys,  se  ovan  under Metod  (Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2000). 
Under  rubriken Diskussion går  jag sedan vidare med Faircloughs  två övriga 
steg, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken (Winther Jørgensen 
&  Phillips,  2000).  Den  sistnämnda  med  hjälp  av  Habermas  kritiska 
diskursteori (Habermas, 1995). 
 
Syftet med min frågeställning var att undersöka: 
Att beskriva fritidschefers egen syn på kommunal fritid 
 
Samtalen bygger på fyra frågeområden… 
 

• Beskriv begreppet fritid, vilket innehåll har det?  
• Har fritiden förändrats?  
• Vems behov uppfyller kommunal fritid?  
• Tjänar kommunal  fritid människors vardagsliv med mötesplatser  för 

lek, lust och fantasi 
 
samt en direkt fråga: 

• Behövs kommunal fritid? 
 
De frågeområden jag bestämt mig för att beröra fördes under samtalets gång 
in i olika skeenden.  
 
Vid citat av fritidscheferna använder jag deras konkreta och direkta ord från 
bandspelare  till  papper. Att  notera:  I min  egen  löptext  och  kommentarer, 
kommer jag enbart att använda mig av ordet fritid.  
 
Jag återger deras konkreta ord i möjligaste mån direkt. Ibland kan talspråk bli 
grammatisk  svårtytt vid direkt nedskrivning och  jag har  i dessa  fall ändrat 
deras språkbruk  för att det  i Habermas  (1988) anda ska ge  läsaren något att 
förstå.   
 
För att särskilja fritidscheferna har  jag indelat dem med F1, F2, F3, och F4. Jag 
använder numreringen på tre olika sätt för att visa på uttalanden.  
 

1. När någon fritidschef säger något specifikt för denne. 

 
 

22 



2. Vid likvärdiga uttalanden och användande av ord grupperar  jag dem 
tillsammans. 

3. Vid beskrivning av vanligt förekommande ord numreras de inte. 
 
Först läser jag igenom texten och försöker med en hermeneutisk ansats tolka 
den  konkreta  text  som  framkommit  i  de  olika  intervjuerna  för  att  därefter 
behandla den diskursiva praktiken. Dessa beskrivs  i  form av underrubriker 
som följer Faircloughs tredimensionella diskursanalys. 
 
Intervjuerna  (text)  inleds  med  en  generell  analys  av  deras  uttryckssätt. 
Innehållet  i  fritidschefernas  ord  återger  jag  direkt  i  korta  citat  eller 
meningssatser. Analysen  av  textmassan bygger på  ca:  40  sidor  textmaterial 
vilket även  i nedkortat format kan upplevas stort eller svårläst. Där ord och 
meningar  inte  ingår  i  löptexten  återger  jag  de  personliga  citaten  i  egna 
stycken med indrag och gemensamma uttryck med citattecken.  

Text 

För  analys  av  fritidschefernas  talhandlingar  har  jag  tagit  hjälp  av Lidmans 
(2007) hjälpmedel för textanalys. 
 

Beskrivning  av  text:  Texten  kan  analyseras  genom  att  man  undersöker 
språkbruket.  Vilken/vilka  erfarenhetsvärldar  refererar  orden  till?  Vad  är 
värderat  och  prioriterat  som  viktigast?  Finns  ord  som  upprepas  eller 
överfokuseras?  Finns  synonymer?  Ämnen  och  händelser  som  finns  i  texten 
kartläggs. Hur framställs personer, vem får ”uttala” sig? Vad är underförstått i 
texten? (Lidman: 2007, s. 24)  

 
Fritidschefernas  språkbruk  är  generellt  vardagligt,  inte  högtravande  eller 
akademiskt. Undantag  är  Fritidschef  F4  som mer  använder  sig  av  ord  som 
aspekt,  definition,  dialog,  diskrepans,  distinktion,  ideologisk,  legimitet, 
terminologi i sitt konkreta språkbruk.   
 
Substantivet  ”fritid”  och  adjektivet  ”fri”  med  påföljande  substantiv  ”tid” 
används  mest.    ”Människan,  människor”  som  objekt  för  fritidschefernas 
arbetsuppgifter  är  därefter  prioriterade  ord.  Vid  förklaring  om  objektens 
möjligheter  till  fritid  förekommer många  ord med  synonymkopplingar  till 
”aktivitet”, ”ekonomi” ”idrott” och en hel del ”kultur”. När de  talar om sitt 
eget arbete talar de om sig själva i objektform. De tillfällen de framställer sig 
själv i subjektsform sker det vid refererat till sin egen erfarenhetsvärld där de 
som  unga  jämför  fritid  under  moderniteten  med  den  nutida  sen‐  eller 
postmoderna världen. Vid tal om sin egen kommun talar man tidvis som ur 
ett  reklamblad,  ‐  ”vi  har  den  här  devisen”  (F1),  ‐  ”vi  är  annorlunda  än  de 
andra kommunerna” (F3), ‐ ”vi är lite modigare” (F4).  
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Generellt  visar  svaren  på  ord  som  beskriver  en  föränderlig  fritid.  Orden 
innehåller  någon  slags  kluvenhet  till det  nya,  specifikt  till det  som  i deras 
språkbruk kallas ”gym”, ”kommersialism”, eller ”privat”. Talet är till viss del 
med en ton av underordning – ”vi är ingen kärnverksamhet” (F2) eller –” har 
inte  fått någon kompensation  för  löneökning eller kostnadsökningar”  (F3),  ‐ 
”vi har små möjligheter” (F4). De är styrda av ekonomin, men skulle vilja göra 
mycket mer.  

Fritid som begrepp i den privata sfären 

Fritiden  begreppgörs med  adjektivet  ”inte”,  vad  den  inte  är. Den  beskrivs 
överlag med arbetet som prioritet nummer ett, familj och hem som nummer 
två och fritiden på tredje plats.  

 
Den definition som vi använder är den fria tiden, den som vi inte är upptagna 
utav annat. Den man kan välja vad man vill göra (F1). 
 
Fritid  som  begrepp,  ja  om man  nu  tittar  på  vårt  verksamhetsområde när  det 
gäller fritid som begrepp så hanterar ju vi folks fria tid, har vi definierat som den 
tid då det inte är på arbetet mer eller mindre (F2).  
 
Den  tid  som  är  den  fria  tid  som  återstår  när man  gjort  sina  grundläggande 
behov. Den tid som är över efter att man utfört sitt arbete och sina hemsysslor, 
gjort det som ska göras (F3) 
 
Det är  ju människans  fria  tid som människan väljer att disponera utanför sitt 
arbete.  Det  är  för  oss  och  för  mig  den  personligen  fria  tiden.  Det  är  där 
människan bedriver sin fria tid, när den inte är med sin familj (F4). 

 
De  fyra  fritidscheferna  ser  ingen definitionsskillnad  i uppdelning  av  orden 
fritid  och  fri  tid. Man  använder  orden  näst  intill  lika mycket med  en  liten 
övervikt åt den fria tiden. Noterbart är att en del av fritidscheferna anser att 
fritiden  är  en  privat  sfär,  även  utanför  sin  egen  familj  samt  efter 
barnpassning.  

 
Nej, egentligen inte, utan det kan vara väldigt mycket samma sak (F1). 
 
Nja, alltså  fritid och den  fria  tiden. Vi har väl satt  likhetstecken mellan de två 
olika  begreppen. Och  det  kan man  fundera  över,  är  det  så  idag, men mycket 
tycker jag väl att det är så. Den fria tiden ska vara fritiden (F2). 
 
…i grunden  så är det den  fria  tiden  som människan disponerar  efter att man 
gjort sina dagliga sysslor, lagat mat, arbetat, städat och umgås med barnen och 
sånt där. Då får man en portion fritid (F3). 
 
Fria tiden är den som utgår från arbetet enligt min definition och jag gör ingen 
distinktion mellan fritid och fria tiden (F4). 
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Fritiden  beskrivs  vidare  som  en  tid  att  förverkliga  sig  själv,  livskvalité; 
kvalitetstid. Den kan  även  innehålla arbetstid, det går  in och ut  i varandra 
varvid en konflikt dem emellan kan uppstå. Fritiden är  till  för det – ”höga 
nöjets  skull  och  inte  för  uppehällets  skull”.  Går  fritidsintresset  över  i 
arbetsform  gäller  det  inte  längre  som  fritid.  Arbete  och  fritid  är  åtskilt. 
Fritidscheferna upplever  en  viss  ambivalens  när  fritid  börjar  inkluderas  av 
arbetstid.  Fritiden  börjar  bli  kommersialiserad.  På  fritiden  tjänar man  inte 
pengar för sitt uppehälle.  
 
Fritidscheferna  tar även upp ordet kultur men nämner att de  inte ser någon 
skillnad  mellan  orden  fritid  och  kultur.  Däremot  benämner  de 
biblioteksbesök, konsertupplevelser, ladda hem en bok och sjunga i kör som 
kulturarrangemang  och  ser  inte  dessa  generellt  som  fritidsupplevelser. De 
lever  kommunikativt  kvar  i  den  svenska  begreppsvärlden med  åtskillnad 
mellan fritid och kultur. 

En föränderlig fritid 

”Individualism”  och  ”kommersialism”  är  ledstjärnor  i  texten  för  en 
föränderlig  fritid.    ‐  ”Alltså  fritiden  har  blivit  mer  individualiserad  och 
kommersialiserad”  (F1)  uttrycks  av  en  utav  fritidscheferna. Kommersialism 
genom  idrottens  pengaflöde,  konstnärer  som  vill  leva  på  sin  konst, 
reseindustrin, konsumtion på upplevelser och aktiviteter är exempel på detta. 
‐ ”Vi har svårt att förhålla oss till det här, det traditionellt kommunala stödet 
har  gått  till  de  etablerade  föreningarna,  de  som  har  sin  bas  inom 
folkrörelsetraditionen  (F1). Människans eget självförverkligande som  individ 
skapar ambivalens hos en del fritidschefer. Fritid ska erbjudas medborgarna 
när de vill och satsning ska ske på motionsspår, bad, strövstigar, skidspår och 
helst  avgiftsfritt  (F2,  F3)  Gymkulturen med  egenavgifter  breder  ut  sig  och 
suger upp särskilt ungdomar som inte platsar i föreningarnas traditionsenliga 
lagidrotter där de slås ut i åldern 12 – 14  årsåldern. Det relateras till begrepp 
som  folkhälsoperspektiv  kopplat  till  att  ungdomar  rör  sig  för  lite  och 
därigenom inte har fysik för att klara ett framtida jobb (F1, F2) 
 
Två utav  fritidscheferna sticker  lite grand ut  i synen på hur och om  fritiden 
har förändrats. Fritidschef (F3) uttrycker 

 
Och egentligen vill vi också vara mycket mer samhällsbyggare och stå för någon 
slags livskvalité i en kommun. Vi ser oss mycket mer idag som ett redskap för att 
göra en attraktiv kommun, tidigare var vi nöjespatrullen, lite grand såg man så 
på oss. Hade man råd kunde man ha det  för att hålla ungdomarna  lite grand  i 
örat. Men  i dag så är det mer ett strategiskt  instrument, att kunna erbjuda en 
totallösning för att få människor att bo kvar häruppe och flytta hit (F3). 
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Vid  frågan om  fritiden har  förändrats kommer svaret att den har  förändrats 
och blivit mer värdefull. Och för att möta detta nya fortsätter fritidschef (F4) 
på följande sätt: 

 
I  takt med  att man  har  varit  länge  i  branschen,  vi  sticker  ut  lite  speciellt  i 
(kommunens namn, egen ändring), vi är  lite modigare. Inbjudna  i massa olika 
typer av dialoger, i ungdomsstyrelse, kommunförbund, kulturråd, och så vidare. 
Och ju mer vi deltar, jag och mina medarbetare, i den typen av nationell dialog 
och ideologisk dialog så skärper vi vårt ideologiska synsätt och vi funderar kring 
saker som tar oss från vardagen, vardagen vill prioritera sig själv. Därför säger 
jag att för åtta år sedan så var vi inte i den hetluften som på varje sätt. Nu är vi 
nästan självklara, i varje tanke‐ dialogsmejda så är alltid någon av oss inbjudna. 
Det har nog med tradition att göra, en politisk tradition som smittar av sig på 
tjänstemän och tvärtom. Ofta tror jag det är personbundet. Vi har haft personer 
i  ledande ställning  i olika sammanhang vars karaktär är att bryta mönster och 
då blir det till slut en kultur (F4). 

 
Fritiden  förändras  i  en  riktning  mot  det  individuella,  kommersiella 
självförverkligandet. Detta nya ser fritidscheferna an med en viss tveksamhet 
men  ser  också  kommunal  fritid  som  ett  instrument  för  kommunalt 
samhällsbygge, utvecklare och dialogpartner.  

Fritid ‐ ett behov för flera intressenter  

”Folkhälsa”, ”folkhälsoperspektiv” och ”hälsofrämjande” är grundbegrepp  i 
fritidschefernas (F1, F2, F3, F4) språk när de beskriver vems behov som fritiden 
uppfyller.  För  att  uppfylla  dessa  tre  grundbegrepp  har  ordet  behov  fått  tre 
textområden.  ”Offentligt‐”,  ”förenings  och  privat‐”  samt  ”legitimitets‐” 
behov.  Ett kommunalt ”offentligt” behov framställs med ord som: 

 
Prevention, kompletterar arbetet, stärka kroppen, jämställt, kropp som fungerar, 
kunna producera, viktig samhällskugge, fysisk aktivitet, social kontakt (F1). 
 
Hålla  sig  friska,  komma  åt  sjukskrivningar, motionera  på  arbetstid, mening  i 
tillvaron,  tjäna  medborgarna,  en  ekonomibotten,  uppskruvat  arbetstempo, 
hårdare arbetsklimat, fungera längre, vi har inte medel för finansiering, ser risk 
för prissegregation, krympande kommunal ekonomi (F2).  
 
Gynna  individen,  ska  jobba  med  folkhälsofrågor,  friluftsliv,  badhus, 
träningsanläggningar,  driver  gym  ur  ett  folkhälsoperspektiv,  kommunal 
basverksamhet, ekonomisk segregation inom fritiden, försöker hålla så låga taxor 
som möjligt (F3).  
 
Förebyggande, nytta – nöje och hälsa, utgångspunkt  i medborgarna, kulturen, 
breddad målgrupp, öka  livskvalité, välmående, motion utan välmående, motion 
för välmående, går på konsthall, fysik aktivitet, mental träning (F4).  
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”Förening och privatföretagar”  behovet beskrivs: 

 
Vi  kan  inte  styra  idrottens  pengar,  litar  samhället  på  idrotten…?,  går  på 
gymmen, stöttas av arbetsgivare (F1). 
 
Motionera på din arbetstid, bidrag av din arbetsgivare för att gå någon kurs på 
din  fritid,  gymverksamhet  utövad  av  flickor  –  inte  en  krona  i  bidrag,  privat 
gymverksamhet, konkurrera, kommunen bör ge förutsättningar för gym, gym är 
en folkrörelse, gym gör ett hästjobb när det gäller att få folk på fötter igen, sålt 
flera  (anläggningar  för  fysisk  och  mental  aktivitet,  egen  ändring)  till 
privat konsortium (F2). 
 
Ska  kommunen  driva  gym  när  det  finns  en  privat  aktör?,  ifrågasatta  av 
samhället  –  politiker  –  privata  gymägare,  vi  driver  gym  ur  ett 
folkhälsoperspektiv,  prissättning  får  inte  konkurrera,  problem  är  att  gymmen 
används till 70% av kvinnor,   de får betala en helt annan kostnad än männen, 
vuxna  ska betala  för  sitt och unga  ska  subventioneras,  idrotten har  så mycket 
ambitioner som kostar mycket pengar, idrotten slår ut (F4). 

 
Fritidschef (F4) svarar med ord som återigen är lite annorlunda än de övriga. 
Denne beskriver behoven med följande ord: 

 
Behovet  har  flera  syften,  politisk  legitimitet  –  för  politisk  framgång,  folklig 
legitimitet  –  för  aktiviteter  som  uppskattas,  folklig  aspekt,  politisk  aspekt, 
politisk  överlevnad,  karriärmöjligheter  för  tjänstemän,  ingen  motsättning 
mellan samhällets – individens behov, människor motionerar – går på konsthall 
‐ de gör vad de kan för att påverka hälsan, det finns ingen motsättning (F4). 

 
Sammanfattningsvis  har  frågan  om  vems  behov  fritiden  uppfyller  tre 
intressenter.  En  offentlig  (kommunal)  ekonomi  som  försöker  uppfylla 
medborgarnas  behov. En  förenings‐  och privat  ekonomi  som uppfyller  sitt 
behov. Slutligen ett  legitimitetsbehov  för de olika  intressenter  som på olika 
sätt använder sig av fritidsarenan.  

Vardagslivets fritid – betjänas genom arenor 

”Arenor” är det ord som genomgående  förekommer  i beskrivningen av hur 
fritiden  tjänar människors vardagsliv. ”Barn” och ”ungdomar” är arenornas 
främsta mål. De beskrivs i grupp. ”Vuxna” förekommer därefter och ses mer 
som  individer med egna val. Exempel för ungdomars fritid är; ”fritidsgård” 
och ”idrott”. För vuxna; ”trädgårdssällskap”, ”motorcykel”, ”släktforskning”, 
”matlagning”,  ”hundar”.  Arenornas  innehåll  är  till  för  att  skapa 
”mötesplatser”, där utövarna kan välja på  ett  ”smörgåsbord” bestående  av 
idrott, bio, teater, bibliotek (F1, F2, F3, F4).  
 

 
 

27 



Fritiden  tjänar  vardagslivet  men  så  även  orden  ”kultur/kulturen”  vars 
innehåll beskrivs i konkreta ord som jämställt med ”fritiden”. Fritidschef (F1) 
säger om  fritid och kultur – ”arbeta mer parallellt  i samma organisation, då 
skulle man skapa mer förståelse för varandra. (F2) säger – ”jag menar att det 
är viktigt för en själv att man finner ett välbefinnande. Men det behöver inte 
vara på en  joggingrunda eller på ett gym. Det kan vara på en teater, konsert 
eller  något  annat.  Jag  skulle  vilja  vidga  fritidsbegreppet”.  Trots  detta  kan 
uttryck om  ”kulturen/kultur”  exemplifieras med  –  ”vi har  ju kultur också” 
(F4).  
 
Arenornas aktiviteter har jag delat in i två ordkategorier, den styrda och den 
spontana. Under dessa två ordkategorier ingår även ordet ”demokrati”. Den 
styrda  arenan  beskrivs med  både  en  positiv  och  negativ  underton. Nedan 
beskrivs de två ordkategorierna samt ordet ”demokrati” enligt följande: 
 
Styrda: 
 
”Sektioner  som  tar  hand  om  barn  från  det  de  kan  vara  med  i  en 
idrottsverksamhet, mötesplatser dit  folk kan gå  för att  titta på  sina  idrotter 
och skapa vikänsla för området. Folkets hus ‐ bibliotek ‐ skulle inte gå utan de 
kommunala  stöden  och möjlighet  för  kulturföreningar. Vi  stöder  också  de 
som  driver  egna  anläggningar,  byggt  in  ishallen  med  en  friidrottshall  ‐ 
mötesplats mellan kön och olika idrotter. Idrottsföreningarna gör tydligt mer 
idag  än  tidigare.  Fritidsgårdar  är  starka  mötesplatser  för  ungdomar. 
Tyngdpunkten håller på att förändras. I nämndens målsättning står att vi ska 
prioritera ungdomsverksamhet, men demografin  visar  att  vi  får  fler  vuxna 
och  framförallt  äldre,  går  in  i  pensionsåldern  ‐  blir  alltmer  aktiva  och 
efterfrågar våra  tjänster, vi bör  jämställa det här och rikta oss  tydligare mot 
hela befolkningen. Det har medfört att medborgarna har fått ta större ansvar 
själv. Ge de vuxna redskap om de själv väljer ʺ (F1, F2, F3, F4). 
 
”Antingen  är  man  aktiv  utövare  eller  passiv  åskådare,  loger  för  företag, 
hockeyns mötesplatser  skapar A och B‐lag  för den vanliga människan. Det 
där är  ju ett fenomen när man ska göra allting  inomhus. Kraven har trissats 
upp  i  många  sporter,  antar  mera  vuxna  idrottsvärldens  prefixer  – 
klubbdräkter  –  skor  –  halvprofessionell  tränare  –  det  kostar  pengar. 
Arenaidrotterna  på  elitnivå  är  ju  idag  en  nöjesindustri,  idrotten  har 
kommersialiserats,  ren  business  fastän  man  har  föreningsmöten.  En  helt 
annan målgrupp bör vi ägna oss åt; kanske allmänheten,  idrottsplatsen  ska 
serva det lokala idrottslaget ‐ inte i den grad man gjort tidigare ‐ utan kanske 
ägna  mer  kraft  åt  att  se  motions‐  och  fritidsmöjligheter  för 
kommunmedborgarna.    Idrott  ‐  kommersiell  verksamhet  som  är 
showbusiness mer  än  vad  det  är  idrott,  folkhälsa  och  det  där  blir  ju  två 

 
 

28 



världar i dag, en kommersiell och en den gamla traditionella. Dyraste sporten 
är ridning ‐ påfallande könsdiskriminering, hockeyn har lägre egeninsats” (F1, 
F2, F3, F4). 
 
Spontana: 
 
”Bättre  arenor  för  spontanidrott  –  ungdomar  aktiverar  sig  själva. 
Anläggningar som man inte behöver boka, näridrottsplatser, som ska ligga på 
gångavstånd  till  bostaden,  enkla  trevliga  anläggningar. Kan  vara  vad  som 
helst  egentligen. Vi bygger multiarena  för  spontan  idrott  –  fungerar  jäkligt 
bra, mer  såna  i  bostadsområden. De passar  inte  i mallen  och ungdomarna 
driver själv – går utmärkt. Påse pengar ‐ bryt mönster – snabba ryck – snabba 
besked – t.ex. ungdomar som arrangerar.  Börjat bygga spontanidrottsplatser, 
lekidrott hela tiden ‐ fungerar alldeles utmärkt, knökfullt” (F1, F2, F3, F4). 
 
Demokrati: 
 
Här särskiljer sig fritidscheferna. (F1) använder inte konkret ordet demokrati 
utan talar kring det i följande ordalag: 
 
”En förening eller församling kan skapa områdets karaktär, profil och känsla. 
Om privatiseringen innebär att vissa grupper kommer åt sånt som ändå i stor 
del drivs av allmänna medel då kan jag vara lite tveksam till privatiseringen. 
Den största delen av vårt stöd går till ungdomar som inte har egen ekonomi 
och inte klarar det här själv och  jag tror att det blir betydligt tuffare för barn 
och ungdomar att gå in i en verksamhet om man får samma förhållanden som 
man har i vissa europeiska länder där man inte har inte kommunalt stöd. Det 
är inte lätt att få helt ideella ledare, samhällets stöd har förändrats kanske till 
det sämre samt att kraven har ökat. Jämlikheten har spelat in. Men idag när vi 
tycker att båda parter ska ställa upp  lika hemma, då måste kvinnorna också 
ut i idrotten och ställa upp på samma sätt som männen. Det finns en brist på 
ledarsidan  från kvinnor,  även om det ökar  tar det  en  tid  att bryta den här 
traditionen” (F1). 
 
Fritidscheferna (F2) och (F3) använder ett liktydigt språkbruk vid beskrivning 
av ordet demokrati:  
 
”Demokratisk  fostran  sker  i  föreningslivet.  Vi  har  ett  inte  demokratiskt 
perspektiv på  idrottsföreningarna även om de är demokratiskt uppbyggda. 
Arenaidrotten är idag en kommersialiserad nöjesindustri där demokratin står 
åt sidan. Idrotten måste själv arbeta med demokratifrågorna utan pekpinnar. 
Finns  inget grundkrav på  idrotten  om det demokratiska. Det  fungerar  inte 
praktiskt. Vi  försöker prata med  föreningarna om det är vettigt att  träna  så 
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mycket när man är så där ung. Fritidsförvaltningen stöder elitidrott som ett 
marknadsförings‐ och lokaliseringspolitiskt instrument. Kraven har ökat krav 
från  medborgarna.  Demokratiseringsprocessen  har  blivit  enklare  med 
medborgarförslag, människor är mer medvetna i dag. Demokrati baserar sig 
ju  på  många  saker.  Det  ska  finnas  ungefär  samma  grundförutsättningar 
oavsett vart du bor. Vi bedriver mycket av det mesta.  Jag är osäker på hur 
man ska  jobba med frågor om livet inom fritiden, vi kan påverka ungdomar 
men hur gör vi med vuxna” (F2, F3)?  
 
Tydligast  i  sitt  språkbruk  särskiljer  sig  fritidschef  (F4)  vilken  använder  sin 
vokabulär enligt följande: 
 
”Mötesplatserna  ska  stimulera  den  demokratiska  dialogen,  det  är  ett 
överordnat mål för vår verksamhet. Det ska ske i alla typer, så att när 11‐års 
flickor tränar fotboll ska syftet vara att öka dialog, förståelse och stimulans till 
diskussion. Det ska vara en arena för inflytande. Vi talar med idrotten om rätt 
till samhällsstöd ur ett demokratiskt perspektiv. De som  inte gör det ska ha 
ett  lägre samhällsstöd. Föreningarna ska  jobba med demokratisk  fostran  för 
aktiva  medborgare.  Idrotten  kan  inte  stå  fristående  utanför  demokratin. 
Idrotten ska få bestämma över sina pengar enligt ett ramverk. Ungdomar ska 
bli  samhällsmedborgare  och  lotsas  in  i  vuxensamhället  så  att  alla  som 
kommer i kontakt med ungdomarna tar det ansvaret. Idrottsrörelsen kommer 
väldigt mycket i kontakt med ungdomar och de måste ta sin del i lotsningen. 
Är  elithockeyklubbar  samhällsengagerade  och  har  ett  samhällsintresse?  Vi 
sponsrar inte elitidrott. Det gör tillväxtkontoret. Kommunala musikskolan är 
ingen demokratisk organisation,  läraren bestämmer, kan du  inte  spela  eller 
sjunga rent får du inte vara med” (F4).  
 
Frågeområdet Tjänar kommunal fritid människors vardagsliv med mötesplatser för 
lek,  lust och  fantasi beskrivs med arenan som utgångspunkt. På dessa arenor 
träffas medborgarna  för att delta  i  styrda, genom kommunala anläggningar 
samt föreningar, aktiviteter såväl aktiva som passiva. Arenorna tjänar primärt 
som en möjlighet  för ungdomar att  idrotta, men även  för rent kommersiella 
intressen som till exempel ishockey. Vuxnas möjlighet beskrivs ringa och i så 
fall  ur  ett  intresseområde.  En  ny  slags  arenor  har  börjat  dyka  upp,  de 
spontana,  dock  inte  skapade  på  plats  och  ställe,  utan  på  byggda  arenor 
avsedda  att  just  vara  spontana. Målgruppen  för  dessa  är  till  största  delen 
ungdomar  och  aktiviteten  är  idrott.  Demokratin  och  dess  innehåll  som 
betjänlig fritiden nämns även. Ökade krav från medborgarna på möjligheter 
till aktiviteter, inga större krav från fritidscheferna hur demokratin behandlas 
i föreningarna. En fritidschef urskiljer sig, vilken menar att idrotten och dess 
demokratiska innehåll inte får avskiljas från det övriga samhället.  
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Behövs kommunal fritid? 

Begreppet  ”ekonomi”  kan  med  olika  synonymkopplingar  synliggöra 
fritidschefernas  språk  huruvida  den  kommunala  fritiden  behövs. 
”Segregation” kan beskrivas som underrubrik till ekonomin. En underton av 
samhälleligt  ansvar  för  dess  medborgare  genomsyrar  texterna. 
Fritidschefernas egna beskrivningar följer nedan:  

 
Hur mycket är folk beredda att betala för sin fritid och ska den finansieras med 
skattemedel  och  en  del  får  man  klara  själv.  Jag  tror  att  det  behövs  en 
organisation  som  kan  blåsa  under,  styra  och  stötta  och  så.  Ser  man  på  de 
problem  som  finns  i  dag  att  folk  rör  på  sig  för  lite  och  det  finns  för mycket 
droger,  på många  områden  är  det  där  fritidssektorn  jobbar med. Kommunen 
stöttar för att de tycker att ni gör ett socialt bra jobb. Jag tror inte att det skulle 
fungera  om  man  plockade  bort,  det  stänger  ute  väldigt  många  grupper.  
Spontanidrotten ska samhället stödja, motionsidrotten ska man också stödja till 
viss del och en viss del av elitidrotten ska vi inte stödja, men man kan fundera 
när blir det elitidrott? Samhället litar väldigt mycket på att om vi nu skickar ett 
x‐antal  tusenlappar  till  föreningen  så  gör  de  det  bästa  de  kan  utav  det.  En 
sponsormarknad som knackar på och vill att de ska vinna serien, du kan välja 
allt,  sen  är  det  så  att  kraven  på  utövandet  har  ökat,  betala  eller …  vet  inte 
riktigt, en uppsjö av aktiviteter, det måste vara svårt att välja (F1). 
 
Det behövs en skattefinansierad fritid för det garanterar att det finns arenor som 
är  tillgängliga  och  öppna  för  alla,  en medborgarrätt. Annars  kan  det  bli  en 
segregation,  folk  kommer  att  kräva  tid  för  återhämtning  och  rekreation. 
Folkrörelser  som Friskis  och Svettis har växt upp  som är  så oerhört  stora där 
man mera är inne på att man ska må bra. De idéburna verksamheterna som Chi‐
Gong och Pilates tar allt större plats. Den organiserade verksamheten krymper, 
aktivitetsstödstimmar sjunker för de här organiserade verksamheterna. Kris med 
föreningslivet  idag,  kommersialiseringen har  ökat  så  är det  ju  en viss  risk  att 
sätta sig i en föreningsstyrelse, kan ju bli ekonomiskt ansvarig (F2). 
 
Det behövs de som ser till att det räcker, någon slags grund kommer alltid att 
behövas. Behöver  inte vara kommunal  regi, men utan  subvention  ingen vettig 
ekonomi.  Tror  att  i  ett  historiskt  perspektiv  kommer  det  bara  bli  större  och 
större. Får vi en arbetskraftsbrist kanske den krymper med en begränsad  fritid. 
Fritiden  blir mer  och mer  individuell,  köper  färdiglagat, hushållsnära  tjänster 
för att skapa mer fritid (F3). 
 
Samhället  skulle  definitivt  överleva.  Finns  västekonomier  som  inte  alls  har 
någon  utvecklad  fritid.  Utan  solidarisk  finansiering  skulle  vi  få  en  väldig 
segregation. Tror vi att den fria tidens verksamhet har betydelse för samhället då 
måste också samhället ta ett ansvar för att fördela detta (F4). 

 
Kommunal fritid beskrivs som en ekonomisk rättvisefråga. Fritiden behöver i 
sig  inte vara  en kommunal  eller  samhällelig  angelägenhet, men  ekonomisk 
kontroll  skulle  utan  denna  skapa  segregation.  Den  framtida  fritiden 
innehåller mycket individuella val, beroende på och av samhällsutvecklingen 
samt samhällets ansvar för den fritiden.  
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Sammanfattning av textanalys 

Textanalysen  visar  på  ett  språk  och  kommunikation  som  till  viss  del  är 
institutionell  med  medborgarna  som  objekt,  men  även  sig  själva  som 
fritidschefer  i en objektroll. Det betyder  inte att  fritidscheferna uttrycker sig 
opersonligt  eller  känslokallt  i  synen  på  sitt  arbete,  fritidens  skiftande 
innebörd  eller  betydelse  för medborgarna. Deras  språkinnehåll  visar på  en 
vilja  till  förändring, att  fritiden ska spela en viktig  roll som aktiv aktör  i en 
samhällsomvandling som pågår.  
 
Texten  visar  på  en  mångfald  av  ord  som  beskriver  nya  områden  i  en 
kommunal fritid. Vilket innehåll har dessa ord skapat och vad vill de skapa. 
Vad uttrycker de och vilka ordningar, diskurser står de för. Det är dags att gå 
vidare  till  steg  två  i Faircloughs  tredimensionella modell  för  förklaring och 
analys av den diskursiva praktiken.  
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Diskussion 
Samtalen  genomfördes  enligt  det  metodupplägg  och  procedur  som  jag 
bestämt. För att kunna genomföra en diskursanalys är det nödvändigt att vid 
intervjusituationerna använda bandspelare  för att  få med allt som  framförs. 
Att enbart föra anteckningar anser jag inte vara tillräckligt för att kunna tolka 
den  text  som  framkommer,  vilken  sen  ger underlag  för  vidare  tolkning  av 
diskursiv‐ och social praktik.  

Trovärdighet och giltighet 

Vilken verklighet är det som framkommer vid intervjuerna? Är den sann och 
trovärdig?  Det  kan  jag  inte  veta  fullt  ut!  Tillförlitligheten  i  en  kvalitativ 
undersökning sker genom granskningen i det dialektiska samspel som pågår 
i detta fall mellan tre parter. Fritidscheferna, den vetenskaplige tolkaren samt 
läsaren utav detta dokument. Fritidschefernas talhandlingar producerar deras 
diskursordning och jag som mottagare har en ansats att med en vetenskaplig 
diskurs konsumera och granska den text som framställs. Validiteten uppstår 
ur  detta  när  tolkningar  och motsättningar  i  texten  synliggörs.  Tolkaren,  i 
detta  fall  jag men även  läsaren av detta dokument, befinner oss själva  inom 
egna genrers och diskurser (Kvale, 1997; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Kritisk  forskning  är  inte  politiskt  neutral  och  söker  inte  färdiga  svar  utan 
istället nya  frågeställningar. Den  försöker klarlägga  ojämlikheter  och  skapa 
social  förändring  kopplat  till  den  historia  och  tid  vi  lever  i  (Alvesson  & 
Sköldberg, 1994; Horkheimer & Adorno, 1981; Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). 

Diskursiv praktik 

För att tolka den diskursiva praktiken söker man efter genrers och språkbruk 
som  befäster  den  diskursordning  som  beskrivs  och  i  förlängningen  skapar 
den  sociala  praktiken.  Dessa  genrers  bildar  diskurser  vilket  visar  på 
förekommande diskurstyper  inom  rådande diskursordning.  För  att  försöka 
exemplifiera:  På  ett  fritidskontor  (diskursordningen)  finns  det  diskursiva 
praktiker  som  samtalet mellan  tjänstemän och medborgare,  tjänstemännens 
tal  och  skriftspråk  samt  hur  det  kommuniceras  i  tal  och  skrift. 
Fritidschefernas  talhandlingar  (den  diskursiva  praktiken)  tydliggör 
användandet av olika diskurstyper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
De  olika  diskurstyper  som  framträder  inom  diskursordningen  benämns 
interdiskursivitet.  Interdiskursiviteten  visar  på  hur  rådande  genrers  och 
diskurser  blandas  och  skapar  möjlighet  till  kreativa  förändringar  eller 
befästande  av  det  konventionella.  Vilket  förhållande  har  fritidschefernas 
diskurser  till  varandra?  Förändrande  eller  befästande?  Förekommer  det 
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inslag av ett flertal diskurser som inte konventionellt hör hemma i den egna 
diskursordningen  tyder  det  på  hög  interdiskursivitet  och 
förändringsbenägenhet.  Fairclough  beskriver  vidare  att  interdiskursiviteten 
styrs av intertextualiteten. Ord som används i talhandlingar bygger oftast på 
tidigare händelser och  använda ord. Exempel kan vara  att det  relateras  till 
tidigare skrivna utsagor eller sagda ord (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
För att analysera fritidschefernas praktik har jag ett flertal gånger läst igenom 
ovanstående textanalys för att hitta gengers och diskurser. Som en inledning 
till  tolkningen  av  praktiken  har  jag  valt  att  kalla  den  ordning  som  dessa 
chefer befinner sig i för: 

Kommunal fritids diskursordning 

Vid genomläsning av ovanstående texter framkommer ett flertal gengers och 
diskurser  i  fritidschefernas  talhandlingar.  Två  stycken  diskursiva  praktiker 
utmärker sig. En konventionell hemmahörande i det moderna samhället och 
en förändrande kopplat till det sen‐ postmoderna samhället. Dessa två står  i 
ett  dialektiskt  förhållande  till  varandra  i  en  ständigt  brytande  och  öppen 
dialog.  

 

Modern diskurspraktik 
Det är  i mitt  tycke  intressant att  fritidschefernas definition av  fritid har  sin 
utgångspunkt  i ordet ”inte”. Men det stämmer väl med definitioner om hur 
fritiden beskrivs  i  såväl  lexikon  som  akademiska  termer  (Lindström,  2006). 
Här ser vi ett  inslag av manifest  intertextualitet. Orden är nästintill  lika och 
det konstituerar, fastlåser fritiden i ett tankemönster byggt på tidigare sagda 
ord och  texter. Det  följer modernitetens genretänkande med  fritiden som en 
restprodukt efter väl utfört arbete. Texterna visar på det ena benet av det vi 
kan kalla den moderna kroppen med en diskurstyp som utgår  ifrån arbetet 
och  innehåller  den  tid  som  är  över  efter  utfört  lönearbete.  Följaktligen  får 
fritiden sin utgångspunkt i arbetet och därigenom svårt att definiera sig själv. 
Det  andra  benet  på  den  moderna  kroppen  innehåller  en  diskurstyp 
hemmahörande  i  folkrörelserna, med  dess  språkburk  och  tankesätt.  I  det 
moderna samhället blev det folkrörelsernas uppgift att sköta den tid som var 
över  (Berggren,  2000;  Olson,  1999;  Rojek,  1994;  Ziehe,  1994).  Vi  ser  i 
ovanstående  texter hur  fritidscheferna har  svårt att  förhålla  sig  till det  som 
inte  längre  ryms  inom  folkrörelseramen. En  fritidschef beskriver det nutida 
samhället och förhållandet till det nya  – ” det traditionellt kommunala stödet 
har  gått  till  de  etablerade  föreningarna,  de  som  har  sin  bas  inom 
folkrörelsetraditionen”  (F1). Tankarna  följer Olsons  (1999)  frågor om hur  en 
nutida  fritidspolitik kan komma alla grupper  till del.   Gemensamt  för dessa 

 
 

34 



två diskurstyper visar på den funktion som var tongivande för att armarna på 
den moderna kroppen skulle  fungera, modernitetens diskursiva praktik. En 
funktion  som gick ut på kontroll,  struktur och ordning. Med en kommunal 
organisation  som  har  en  praktik  vilken  befinner  sig  kvar  i  den  gamla 
ordningen är det förståeligt att fritidscheferna uttrycker svårigheter med det 
nya. Men svårigheter är till för att lösas och skapa förändring. Om jag därför i 
min kritiska diskursanalys hade för avsikt att stanna upp här skulle den låga 
interdiskursiviteten  visat  att  rådande  diskursordning  med  dess 
underliggande diskurstyper manifesterat  en  konventionell  kommunal  fritid 
icke stadd i förändring.  
 
Men  så  är  inte  fallet.  Den  praktik  jag  hittills  har  beskrivit  stod med  sina 
diskurstyper,  arbetet  och  folkrörelserna,  stadigt  förankrade  i  den  svenska 
myllan. Men myllan  har  börjat  gödslas med  andra  kulturer  och  näringar. 
Fritidscheferna beskriver hur traditionsenlig idrott slår ut ungdomar i 14 – 15 
årsåldern  vilka  har  börjat  sugas  upp  av  gymkulturen  med  dess 
individinriktning. En ny diskurstyp, den individuella visar sig, vilken sprider 
sina rötter i den gamla jorden och ger den ny näring.  
 

Postmodern eller ekonomisk diskurspraktik 
Jag  hävdade  i  inledningen  till  föregående  rubrik  att  fritiden  har  sin 
utgångspunkt i ordet ”inte”. När fritidscheferna beskriver sin egen nutid i en 
postmodern diskurspraktik talar de om sig själva som ”samhällsbyggare” och 
”dialogpartners”. Kommunal fritid tar steget från ”inte” till att ”vara”.   Den 
diskursiva praktiken  innehåller plötsligt flera  intressenter vilkas olika behov 
betjänas på fritidens arenor.   
 
För  att  produktionen  i  det  moderna  samhället  skulle  fungera  stod 
folkrörelserna som garant för kontroll och ordning. Nu har folkhälsan till viss 
del  ersatt  folkrörelserna  vilket  konnoterar  tillbaka  till den moderna  tanken 
om statlig struktur. Folkhälsa som diskursiv  typ  tydliggör detta genom sina 
genrers  och  ett  statligt  intertextualistiskt  språkbruk  innehållande  ord  om  ‐
”minskade  sjukskrivningar,  ökad  livskvalité,  viktig  samhällskugge, 
förebyggande”.  Men  där  staten  tidigare  tog  ett  större  ansvar  för 
medborgarnas  välbefinnande  har  nu  istället  kravet  på  kommunerna  ökat 
vilket i förlängningen ökar risken för ”prissegregation”. Medborgarna bör på 
egen  hand  hålla  sig  friska  för  att  klara  ”produktionen”  i  en  ”krympande 
kommunal  ekonomi”. Människan  som  ett personligt  objekt  kliver  fram,  ett 
objekt som enligt Bauman  (2002) och Rojek  (1999) måste hålla sig  i  form  för 
att kunna  ikläda sig nya roller allteftersom globaliseringens marknadsutbud 
tränger sig på. Men  folkhälsan klarar sig  inte ensam. En diskurstyp kopplat 
till  den  fria  marknadens  ekonomi  med  ett  gengrersinnehåll  om  ”privata 
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gymägare”,  ”konsortium  som  tar  över”,  ”idrotten  har  kommersialiserats”, 
”showbusiness”  framträder.  Kommunal  fritid  behöver  denna 
marknadsdiskurs med dess  aktörer  för  att klara  sitt uppdrag.  I  språket  ser 
fritidscheferna  även  sin  kommun  som  ett  företag  vilket  ska  säljas  och 
marknadsföras  på  den  öppna  marknaden.  Ett  språkbruk  från  marknaden 
med uttryck om – ” vi har den här devisen”  (F1),    ‐” vi är annorlunda…”; –
”…ett  redskap  för  att  göra  en  attraktiv  kommun…  (F3)”  och  –”  vi  är  lite 
modigare”  (F4) exempelfierar detta. Uppdraget utgår  från en  individdiskurs 
där den enskilde medborgaren, såväl som aktiv eller passiv deltagare, ställer 
allt  högre  krav  på  möjligheten  till  egen  icke  tidsbunden  aktivitet.  De  tre 
typerna,  folkhälso‐, marknads‐  och  individdiskurserna  har  som  gemensam 
nämnare  ekonomi. Med det  i  bakgrunden  skulle det  även  gå  att  kalla den 
postmoderna diskurspraktiken för en ekonomisk diskurspraktik.  
 
Men Rojek (1999) beskriver den postmoderna fritiden som icke statistik utan 
som  ett byte  i  social medvetenhet. De  stora berättelsernas  fall  (Alvesson & 
Sköldberg,  1994)  visar  även  att  tron  på  ekonomiska  lösningar  inte  längre 
gäller. Påverkanskrafterna  av  ett  flertal diskurser  innehållande bland  annat 
växande  turistindustri,  globalisering  och  feminism  är  tydliga  i 
fritidschefernas utsagor.  Såväl  interdiskursivitet  som  intertextualitet  är  hög 
och visar på möjlighet till förändringar.  
 
En diskurstyp som utmärker sig är demokratins diskurs vilken inte verkar ha 
en hög status hos fritidscheferna. Vi har visserligen tidigare i textanalysen sett 
att en utav dem  (F4)  sticker ut och är mycket  tydlig  i  sitt  språkbruk om att 
fritid  och  demokrati  ska  vara  intimt  förknippade.  De  tre  övriga  är  mer 
tvehågsna. Den gamla folkrörelsetanken om demokratisk fostran verkar  inte 
höra hemma inom kommunal fritids diskursordning. Två utav fritidscheferna 
(F2) &  (F3) uttrycker att med arenaidrott och kommersialiserad nöjesindustri 
får demokratin stå åt sidan. De demokratiska frågorna får idrotten klara själv 
utan  pekpinnar.  Att  i  detta  tala  om  graden  av  interdiskursivitet  eller 
intertextualitet är svårt. Om de tre typer av huvuddiskurser vilka jag klargjort 
för  ovan,  med  all  dess  språkbruk  och  olika  gengers  får  bestämma  och 
demokratin  ska  stå  åt  sidan,  kan man  tycka  att  det  är  ett  uttryck  för  hög 
diskursivitet  kopplat  till  frågor  om  demokrati. Men  om  demokratifrågorna 
ställs åt sidan och dess intertextualitet inte talas om blir då den demokratiska 
diskursiviteten  låg?  Jag  skulle nog  luta åt det  sista. Om en  fråga  försvinner 
och  inte  ligger  högt  på  dagordningen  blir  den  diskursiva  praktiken  som 
framkommer till följd av fritidschefernas talhandlingar låg. På grund av den 
höga  diskursiviteten  i  den  postmoderna  fritiden  riskerar  därför  de 
demokratiska frågorna att försvinna.  

 
 

36 



Sammanfattning av diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken hos  fritidscheferna visar på en hög diskursivitet  i 
deras  kommunala  fritids  diskursordning.  Den  nya  tiden  med  all  dess 
påverkan  av  ett  mer  individualiserat  samhälle  och  globalisering  gör 
människan  till  ett  eget  objekt  för  eget  skapande.  Medan  fritidschefernas 
tankebanor och dess påföljande diskursiva praktik fortfarande till viss del är 
fastlåst i modernitetens tänkande skapar allt det nya förändringar. Det gäller 
inte bara för fritidschefernas själva  i deras yrkesroll, utan även  för brukarna 
av kommunal fritid och det samhälle de lever i.  
 
Nu  återstår  därför  bara  frågan  om  den  sociala  praktiken. Vilka  beslut  ska 
fattas  för  att  möta  all  den  förändring  och  nya  tid  som  rusar  emot 
fritidscheferna?  Vilken  social  praktik  blir  följden? Hur  fattar man  och  ser 
konsekvenserna  i det som ska vara ändamålsenligt för medborgarna, vad är 
det goda och rätta etiska beslutet och är det moraliskt rätt det vi just nu gör? 
Med hjälp  av Habermas  (1995)  kritiska  synsätt  och diskursteori  ska  jag nu 
hjälpligt och så gott det går försöka spegla dessa frågor. 

Social praktik 

Kritisk diskursanalys har  som mål att visa hur  språket  förbinder praktiken. 
Varje kommunikativ händelse eller  talhandling ger praktiska konsekvenser. 
Språkbruket  (fritidschefernas)  är  en  del  av  diskursordningen  (kommunal 
fritid) vilken  formar och  formas av den sociala praktiken. Konstituerar eller 
förändrar den diskursiva praktiken diskursordningen och  till  följd av detta 
den  sociala  praktiken?  Vilken  kamp  pågår  mellan  diskurserna  i 
diskursordningen? Vad blir det för ideologiska och politiska resultat till följd 
av den sociala praktiken? Hur påverkar icke diskursiva praktiker, till exempel 
ekonomi den  sociala praktiken? För  att kunna  analysera  allt detta  förordar 
Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) att sociologi‐ eller kulturteori 
ska användas. Valet föll som bekant på Habermas diskursteori (1995) vilken 
grundar sig i Kants maxim om ʺHandla endast efter den maxim genom vilken 
Du tillika kan vilja att den bleve allmän  lagʺ (NE, 2000). Med maximen som 
grund och de tre diskurserna om pragmatisk, etisk och moralisk rätt ska vi nu 
titta på  fritidschefernas  sociala praktik med  frågeställningen –”hur  skall  jag 
förhålla mig, vad bör jag göra” (Habermas, 1995, s. 16). 
 
I  inledningen  till min  uppsats  ställde  jag  en  fråga  om  postmodernism  och 
dess  betydelse. Med hjälp  av  olika  författare  fick  jag under  inläsningen  ett 
vidare  teoretiskt  begrepp  om  postmodernismens  innehåll.  Fritidschefernas 
svar hjälpte mig att till viss del förstå de praktiska för‐ och nackdelar av att vi 
lever i ett postmodernt samhälle med individualism och kommersialism som 
ledstjärnor.  Fritidschefernas  utsagor  stämmer  väl  överens  med  Baumans 
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(2002), Lindströms  (2006), Rojek  (1999) och Ziehes  (1994) beskrivningar om 
människan  som  ett  personligt  objekt  där  modernitetens  produktion  har 
ersatts med konsumtion.  

Kommunal fritids pragmatiska och etiska diskurs 

Hur grundar sig då besluten  i en postmodern  fritid? Genom publika enkät‐
undersökningar  där medborgarnas  krav  framträder,  den  egna  kommunen 
som  ett  attraktivt  reklamobjekt  vilket  ska  säljas  samt  statens 
folkhälsosatsningar. Arenor är grundtemat för de ändamålsenliga beslut som 
fritidscheferna  har  att  ta  ställning  till.  Satsningar  på  arenor  för  aktiviteter, 
aktiviteter som till största delen handlar om kroppsliga rörelser såväl styrda 
som  spontana,  aktiva  som  passiva.  Besluten  ligger  inom Habermas  (1995) 
pragmatiska  diskurs  där  de  olika  intressenterna  kan  uppfylla  sina  behov 
utifrån sina egna ändamålsenliga val. Behov som framkommer i texterna från 
fritidscheferna  samt  till  följd  av  detta  den  postmoderna  eller  ekonomiska 
diskurspraktikens  befästande  av  diskursordningen.  Ändamålen  ska  gynna 
såväl  offentlig,  privat  samt  olika  intressenters  legitimitetsbehov.  Det 
pragmatiska beslut fritidscheferna genomför behöver inte i det skedet, om de 
bara utgår från mål och preferenser, lägga någon större vikt vid såväl etiska 
som moraliska spörsmål. Men  i en postmodern värld kan  inte beslut stanna 
där. Det kanske gick under modernitetens funktionalistiska era med var sak 
på  sin plats och den kommunala  fritiden  sågs något  som  en  ”nöjespatrull” 
vilket en av fritidscheferna uttrycker.  
 
Fritidscheferna men även dess  tjänstemän kan  ses  som aktör  eller  aktörer  i 
besluten.  Den  diskursiva  praktiken  befäster  den  livsform  som  råder  på 
fritidskontoren  och  till  följd  av  detta  den  etiska  diskursens  vilja.  Enligt 
Habermas (1995) kan inte aktörerna (fritidscheferna) kliva ur den kontext de 
befinner  sig  i. De  goda  och  önskvärda  valen,  vilka  ryms  inom  den  etiska 
diskursen,  som  görs  när  de  uppfyller  den  pragmatiska  diskursen  sker  i 
interaktion med  andra. Men  finns  där möjlighet  och  tradition  till  kritiskt 
tänkande  tillsammans  med  de  övriga  eller  är  tänkandet  fastlåst  i 
modernistiska  universallösningar?  Det  verkar  pågå  en  kamp  mellan  det 
gamla  funktionalistiska  tänkandet  ”med var  sak på  sin plats”  och den nya 
postmoderna  fritiden  som  i  överensstämmelse med Rojek  (1999)  inte  följer 
egna  lagar  utan  är  beroende  av  den  sociala  omgivningen.    Båda  dessa 
inriktningar har nog tron på att det de gör är etiskt riktigt för att uppfylla sina 
intressenters mål. Universallösningar fungerar inte längre i det postmoderna 
där fritidscheferna måste vara beredda på ständiga förändringar, vara öppna 
och fitnessberedda.  
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Offentlighetens  viktigaste  frågor  har  blivit  de  privata  frågorna  vilka  ryms 
inom individdiskursen. Individdiskursen påverkar ständigt diskurspraktiken 
och  rådande  diskursordning  även  på  ett  fritidskontor.  Hur  hjälper  denna 
diskurstyp fritidscheferna som egen person och subjekt att göra för samhället 
medvetna val, det som är etisk riktigt, gott och önskvärt?  
 
Skall  de  beslut  som  fritidschefen  fattar  gynna  individen  eller  samhället  i 
första  hand  och  finns  det  ett  motsatsförhållande  där  emellan?  Min 
uppfattning av fritidschefernas talhandlingar är att där finns det en tankeboja 
som måste förlösas. En tankeboja som i decennier har fastlåst tänkandet men 
nu måste mjukas upp och frigöras för att förstå de skuggor som framträder i 
återskenet av den postmoderna  tiden och är avspeglingar av den komplexa 
verklighet  fritidscheferna befinner  sig  i. Och beredvilligheten  finns där. Nu 
vill  fritidscheferna  ”vara”  och  har  även  kravet  på  sig  att  tjäna  som 
samhällsbyggare. Men  ökade  krav  på  både  sig  själv  och  samhället  kräver 
också  ökad möjlighet  till  reflektion  för  att  kunna  utföra  pragmatiska  och 
etiskt  välgrundade  beslut.  Vad  är  och  blir  då  de  moraliska  följderna  av 
handlingarnas praxis? 

Agoran som plats för demokrati genom lek, lust och lärande 

Jag ställde ovan frågan om hur en fritidschef kan göra pragmatiskt medvetna 
val  när  den  endast  kan  representera  sig  själv  i  den  etiska  diskursen. Vart 
tränas reflektionen och den moraliska diskursens grundfråga om – ”vad bör 
jag göra”?  
 
Under den diskursiva praktiken framkom att demokratin som fråga fick liten 
plats  hos  tre  utav  fyra  fritidschefer.  Är  det  moraliskt  riktigt  att  i  ett 
demokratiskt samhälle inte ha demokratin högst upp på sin agenda när man 
arbetar i en kommunal förvaltning? Nej, jag anser att det inte är riktigt.  
 
Haraldson (2004), Olson (2004) samt Rojek (1999) påvisar den fria tiden som 
en  plats  för  utvecklande  av  vårt  tänkande.  Kommunal  fritid  är  en 
organisation som bygger på  frivillighet och  inte är  lagbunden. De  lagstyrda 
verksamheterna genom  skollag och  socialtjänstlag är de  stora posterna  i  en 
kommunal verksamhet. Efter det återstår  en  liten plätt  för den kommunala 
fritiden. Men  litet behöver  inte vara dåligt. Här anser  jag att fritiden har sin 
största  uppgift.  Ett  demokratiskt  samhälle  bygger  på  en  aktion  och 
kommunikation mellan medborgarna. Den kommunikation Habermas (1988) 
kallar  för  det  kommunikativa  samtalet  samt  benämner  som  ”talhandling”.  
Aristoteles  skrev  om  fritiden  som  en  plats  för  utvecklandet  av  det  sköna. 
Platsen för att utveckla sina tankar hos de grekiska filosoferna var ”agoran”.  
Bauman (2002) beskriver den platsen som det ställe där det offentliga och det 
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privata möttes. Nu är medborgarnas, de som ska utveckla demokratin, plats 
”agoran” fylld av nästintill enbart privata frågor byggd på en individdiskurs.  
 
När de pragmatiska besluten bygger på publika undersökningar och vanans 
makt,  hur  ska  man  kunna  fatta  moraliska  beslut?  Om  den  diskursiva 
praktiken  enbart  sker  mellan  tjänstemännen  på  fritidskontoren  och  inte  i 
direkta samtal med medborgarna? Vilken utbildning får tjänstemän på olika 
nivåer  och  möjlighet  att  reflektera  över  sin  egen  praktik?  Hur  gör  våra 
lärosäten som till exempel skolor och universitet detta? Sprids budskapet om 
fritiden  enbart  som  en  tummelplats  för  kort  behovstillfredsställelse, 
upplevelser, äventyrs‐ och  turismindustri? Hur  för  staten och kommunerna 
ut fritiden som en plats för demokratisk utveckling? På vilket sätt kan Kants 
maxim om att mina beslut  som  fritidschef  ska kunna  tjäna  som allmän  lag, 
det ska komma alla medborgare till godo, bli verklighet?   
 
Kommunal fritid verkar bygga mycket arenor för kroppsliga aktiviteter. Men 
det behövs också arenor för tankens kraft. Därför ska demokratin vara högst 
upp på dagordningen för kommunal fritid. Det behöver rivas murar, skapas 
nya vägar och tändas nya eldar som ska återspegla den verklighet vi befinner 
oss  i.  Den  kommunala  fritidens  nya  uppgift  att  vara  samhällsbyggare 
behöver  inte  bara  inriktas  på  att  vara  en  attraktiv  kommun  sett  ur  ett 
marknadsbegreppsligt  innehåll. När  föreningslivet  har  sviktande  underlag 
blir den en central fråga att fundera över hur medborgare kan bli en del i ett 
sammanhang  och  i  en  kommunikativ  handling.  Bauman  (2002)  beskriver 
detta  med  att  kärnan  i  all  moral  är  det  ansvar,  vad  bör  jag  göra,  vi  som 
medborgare tar för varandra. Det blir även själva måttet på samhällets etiska 
standard, vad är gott och rätt. 
 
Fritiden bör i första hand vara en agora för det kommunikativa samtalet som 
bygger  på  människors  utvecklande  av  den  lekande  människan  Homo 
Ludens.  Habermas  (1995)  menar  att  det  behövs  en  offentlig  diskurs  för 
utvecklande av de tre diskurstyperna. Jag tycker att denna diskurstyp skulle 
kunna  benämnas,  lekdiskursen,  i  vilken  leken  och  fantasin  ska  råda  som 
Haraldson (2004), Olson (2004) samt Rojek (1999) så riktigt påpekar. I denna 
lek  anser  jag  att  den  sociala medvetenheten  tränas, makten  ifrågasätts  och 
den ideologiska och politiska kamp som behövs i en demokrati pågår. Ziehe 
(1994)  beskriver  människan  i  det  postmoderna  samhället  som  kulturellt 
friställd och ser det postmoderna samhället som något positivt. Människor får 
där  möjlighet  att  prova  på  nya  frågeställningar  utan  att  behöva  följa 
förstenade  normer  och  tankebanor  fastbojade  i  de  stora  berättelsernas 
lösningar.  Frågeställningar som kan belysa fritidschefernas beskrivningar om 
hur kvinnors möjligheter till rörelse är mer ekonomiskt begränsade fastän de 
är  hälften  av  befolkningen  och  den  största  målgruppen  för  till  exempel 
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ridning  och  gymverksamhet.  Framträder  gör  även  idrottens  utslagning  av 
ungdomar i tonåren. Densammes arenaverksamhet med sina nuvarande men 
än mer  i  framtiden A‐  och  B‐lag  sett  ur  åskådarsynpunkt. Här  finns  flera 
frågor att ta upp för offentligt samtal, utan ”konventionella skyddsnät” för att 
återkoppla  till  Ziehe  (1994).  Frågor  som  kan  behandlas  ur  en  feministisk‐, 
jämlikhets‐ och marknadsdiskurs. Är det etiskt gott och moraliskt rättvist att 
vissa grupper i samhället ska slås ut eller inte ha samma möjlighet att utöva 
sitt  fritidsintresse? Fritiden  får  inte bli en  förlorad agora  för utvecklande av 
kommunikativ demokrati. 
  
Svaret på min  fråga om ”Behövs kommunal  fritid” blir därför ”Ja”.   Måhända 
inte allt för förvånande eller revolutionärt. Det grundar sig i att vi tror på ett 
demokratiskt  samhälle med  lika  rätt  för alla. Som hjälp  för att påvisa detta 
citerar  jag en av  fritidscheferna – ”tror vi att den  fria  tiden verksamhet har 
betydelse för samhället då måste också samhället ta ett ansvar för att fördela 
detta”(F4).  
 
Men ett  samhälle överlever naturligtvis även utan kommunal  fritid.  Ju mer 
kommunal  fritid  ägnar  sig  allt  mindre  åt  utveckling  av  ett  samhälles 
kommunikativt demokratiska  frågor desto mer avvecklar den  sig  själv. Om 
den  kommunala  fritiden  utgår  från  folkhälso‐,  marknads‐  och 
individdiskurserna  vilka har  ekonomi  som  gemensam nämnare  och  i detta 
alltmer  använder  sig  av privata  lösningar desto mer urholkar den  sitt  eget 
berättigande.  Ju mer  kommunal  fritid  börjar  likna Baumans  (2002) metafor 
om  campingplatsen,  desto mer  ökar  risken  för  segregation  och misstanken 
om att demokratin inte är tillräcklig. Bauman skriver även att ”ett samhälles 
mänskliga  kvaliteter  bör  mätas  genom  livskvaliteten  hos  dess  svagaste 
medlemmar” (Bauman, 2002, s. 100). 

Slutord 

Jag  har  ställt mycket  frågor  och  funderingar  i  slutet  på min  uppsats  och 
analys  av  fritidschefernas  sociala  praktik.  Förhoppningsvis  har  det  även 
väckts  frågor och nyfikenhet hos dig  som  läsare av detta. Dessa  frågor kan 
tjäna som underlag för nya forskningsområden om fritidens innehåll. Jag vill 
påpeka  att  det  jag  har  beskrivit  är  en  generell  sanning  byggt  på  fyra 
människors, medborgares utlåtanden. Skulle jag fråga samma sak i dag skulle 
svaren  se  annorlunda  ut, men  innehållet  och  beskrivningen  av  kommunal 
fritid samt vår nutid skulle nog generellt stämma.  
 
Jag vill även påminna om att detta är en kritisk diskursanalys vilket gör att 
du som läsare, konsument av min text, kan se ett annat innehåll och tolkning 
av  det  jag  har  gjort.  Fairclough  beskriver  i  (Winther  Jørgensen &  Phillips, 
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2000)  att  kritisk  diskursanalys  både  producerar  och  konsumerar  text. Den 
som konsumerar och  tolkar  text,  i detta  fall  jag  själv, har  en  egen  tolkning 
som  utgår  från min  livsvärld  och mitt  sammanhang. Min  produkt  är  den 
nyskrivna  texten  där  skrivningen  är  en  pragmatisk  handling  byggt  på  det 
underlag jag har, min tolkning och analys en etisk och moralisk fråga om vad 
som är gott, och vad som är rätt. 
 
Till  slut  vill  jag  citera  Shakespeare  och Hamlets monolog  välkända dialog‐ 
”Att vara eller inte vara, det är frågan”. Jag anser att fritid behöver ses som en 
egen del  istället  för att utgå  ifrån arbetet och ett ”inte” perspektiv. Däremot 
återstår mycket frågor och dialog om vad ”vara” betyder och innehåller. Att 
därför begreppsdefiniera fritid är inte en nödvändighet. Den tanken kan vara 
en  kvarleva  från moderniteten  att  ordna  och  sortera  för  att därefter  slippa 
tänka och  reflektera. Det kan vara bättre att  lämna det som en öppen  fråga 
och  låta  var  och  en  på  alla  nivåer  och  sammanhang  i  samhället  reflektera 
kring begreppet fritid och vad vi själva fyller i dess innebörd såväl begrepps‐ 
som innehållsmässigt. En möjlighet till talhandlingar för att fylla agoran med 
ett demokratiskt innehåll. 
 
Min  kritiska  diskursanalys  har  visat  på  att  kommunal  fritid  behövs  för 
demokratins  skull  samt  att  den  är  i  stark  förändring. Den  visar  också  på 
fritidschefer som till viss del är kvar i modernitetens tänkande, men den visar 
även på en och vilja till förändring. För att leva i tiden och med de krav och 
förväntningar  som  ställs behöver  fritidscheferna  en handlingsberedskap  för 
att möta allt det nya. Beredskapen behöver byggas upp genom möjlighet till 
egen reflektion. Det kan ske i utbyte och med hjälp av andra medborgare och 
samhällsaktörer,  såväl  på  samt  utanför  fritidskontoren.  Det  är  en 
nödvändighet  för att kunna  fatta de pragmatiska besluten, byggda på etisk‐ 
och moralisk grund.  
 
Mycket  av  kraven  och  förväntningarna  bygger  på  marknadskrafter  och 
profilering.  Men  krav  finns  också  från  medborgarna  oavsett  socialt  och 
kulturellt  kapital,  vilket  bygger  på  allas  demokratiska  rätt  och  tillgång  till 
fritidens  arenor.  Här  kan  fritidscheferna  tjäna  som  en med‐  och motvikt, 
samhällsdebattör och representant för alla de medborgare som  innefattas av 
kommunal fritid. En representant för den kommunikativa demokratin vilket 
vårt samhälle vilar på. 
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  Bilaga 1. 
Till dig fritidschef  
 
Hej!  
Jag vill börja med att tacka för trevligt bemötande vid den första kontakt vi 
hade samt för att du vill ställa upp på denna intervju. Här kommer det 
informationsbrev jag meddelade dig att du skulle få. 
 
Jag heter Lars Nilsson och studerar fritidsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Jag skriver en C-uppsats med ett syfte som är: 
 
Att i det nutida samhället undersöka fritidschefers egen syn på fritid. 
 
Eftersom jag studerar fritidsvetenskap skulle jag vilja djupdyka mer i 
begreppet ”fritid”. Ett begrepp som är vitt och stort, vad betyder och 
innehåller det? Ställs frågan får man troligtvis olika svar. De som arbetar och 
till viss del bestämmer över fritid samt har det direkt i sin titel är fritidschefer 
och utifrån detta har jag valt just dig/er som underlag för min undersökning. 
 
För att få en spridning på urvalet har jag valt ut fyra kommuner.   
 
Intervjun kommer att genomföras utav mig ensam där jag ställer frågor och 
dina svar kommer att spelas in med hjälp av bandspelare. Därefter kommer 
jag omedelbart att renskriva dina svar för att få informationen och känslan 
från samtalet så reell som möjligt. 
  
Din medverkan och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och 
avidentifieras.  
 
När du läser detta e-brev har jag antingen redan bokat en tid med dig eller 
kommer att ta kontakt med dig för att göra detta. 
 
Tack för att du ställer upp! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lars Nilsson 
 
Telefonnummer och e-brev till mig är: 
 
Lars Nilsson,  mobil 070/621 57 93,  
lars.nilsson@fritid.lulea.se 
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