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Abstrakt 
I denna studie har jag velat få svar på vad som motiverar ungdomar att tillbringa sin fritid på 

fritidsgårdar och vad som gör fritidsgårdar till attraktiva mötesplatser för ungdomar. Den 

öppna fritidsverksamheten och ungdomars mötesplatser på fritidens arena har alltid 

diskuterats och med jämna mellanrum har de politiska motiven för verksamheten och 

verksamhetens kostnader diskuterats och ifrågasatts. I debatten beskrivs fritidsgårdar ofta som 

en mötesplats för stökiga pojkar där verksamheten ska förebygga de sociala problem som kan 

uppstå i den gruppen. Samtidigt är det allt flera som beskriver fritidsgårdar som en kreativ 

mötesplats där alla ungdomar som vill, kan utveckla sig själva och odla relationer. 

Fritidsgårdar beskrivs också som en fritidsverksamhet som är mer fri i sin karaktär än 

föreningslivets aktiviteter och därmed i högre utsträckning tilltalar dem med en mer expressiv 

fritidsstil. Med denna uppsats vill jag bidra med kunskap till denna diskussion. För att få svar 

på mina frågor har jag, utöver en litteraturstudie, genomfört tre fokusgrupper med ungdomar 

som är aktiva besökare på tre olika fritidsgårdar i två kommuner i Storstockholm. I denna 

studie har jag valt att använda dels Antonowskys teori om Kasam och Bourdiueus teori om 

klassamhällets reproduktion som teoretiska utgångspunkter. Mitt resultat bekräftar att 

fritidsgårdarna framför allt är arenor för socialt umgänge där man utvecklar relationer och lär 

sig att umgås med andra. Ungdomarna efterfrågar fritidsgårdar som en mötesplats där man 

kan vara på sin fritid. Lika viktigt för ungdomarna i denna studie är att fritidsgårdarna ger 

dem möjligheter att få delta på en bredd av fritidsaktiviteter utan att det krävs långsiktigt 

engagemang eller någon form av medlemskap. För att bli en attraktiv mötesplats är det också 

viktigt med trivsamma lokaler utformade utifrån ungdomarnas behov och kultur, att 

besökarna ges möjligheter till delaktighet samt att det finns fritidsledare som har kompetens 

för sitt uppdrag.  

 

Nyckelord  

Fritidsgård, öppen fritidsverksamhet, ungdomars fritid, förebyggande och främjande, 
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1. Inledning  
Den här studien handlar om fritidsgårdar och vad som motiverar ungdomar att besöka 

fritidsgårdar.   

 

Debatten om fritidsgårdars uppdrag pågår ständigt och ett antal företrädare för verksamheter 

och kommuner, skribenter och utredare har bidragit med sina erfarenheter och synpunkter. 

Otydligheten kring vad en fritidsgård kan vara och vad verksamheten ska fylla för funktion 

för dess besökare är problematisk. Samtidigt som verksamhetsplatser har stora möjligheter att 

göra som man vill eller som man alltid har gjort, kan det vara otydligt varför kommuner ska 

finansiera verksamheten och därmed vilken funktion en fritidsgård kan eller ska fylla för 

ungdomar. Därför menar jag att det valda ämnet har ett samhällsintresse och en studie av detta 

slag kan bidra med ny kunskap som är användbar.  

 

En forskare eller en utredare är inte alltid en neutral och objektiv person då han sällan 

kommer helt tomhänt till en process, det är ofrånkomligt att ens arbete påverkas av ens 

tidigare erfarenheter.
1
 Jag kommer därför i min inledning att redovisa något om mig själv, 

min bakgrund i detta sammanhang och därmed min förförståelse för det valda 

problemområdet.  

 

I början av 1980-talet gick jag fritidsledarutbildningen på Stensunds folkhögskola. Jag har 

därefter varit yrkesverksam inom fritidsgårdsverksamhet, som fritidsledare, som föreståndare 

och som enhetschef. Sedan drygt sju år tillbaka arbetar jag inom kommunal förvaltning som 

beställare, strategisk planerare, utvecklare, uppföljare och utredare med fokus på ungdomars 

fritid i allmänhet och på fritidsgårdar och annan öppen verksamhet i synnerhet. Min roll är 

bland annat att vara fritidsnämndens expert på dessa frågor och handlägga ärenden åt 

nämnden i den kommun där jag arbetar. Utöver det arbetar jag även med information om 

fritidsverksamhet.  

 

Under hela min yrkesverksamma tid har jag haft ett engagemang för den öppna 

fritidsverksamheten med ett främjande fokus, som har velat ta tillvara ungdomars egna 

resurser och lust till engagemang och kreativitet. Jag har varit med och startat flera 

utvecklingsprojekt och nätverk som syftar till utveckling och kvalitetssäkring av öppen 

fritidsverksamhet för ungdomar. Jag arbetar även ett stort intresse för inflytandefrågor och 

delaktighetsfrågor. Ytterligare ett intresseområde som jag haft förmånen att arbeta med är 

internationellt utbyte kring ungdomars fritid, inflytande och delaktighet.  

 

Jag har med denna studie velat visa på vilka värden som ungdomar, som besöker fritidsgårdar, 

anser vara värdefulla. Min utgångspunkt är att utgå från ungdomarnas egna synpunkter. 

Resultatet av denna studie kan, om man vill, användas konkret vid utveckling av 

fritidsgårdsverksamhet. Därför har jag valt att med denna studie fördjupa mig i detta område.  

 

Problemområdet som jag har valt, mina frågeställningar och mitt urval av litteratur har 

självklart påverkats av min bakgrund och mina egna erfarenheter. Trots det, eller kanske tack 

var det, är min förhoppning att innehållet har fått en acceptabel substans.  

 
1.1 Problemområde 
Det har inte alltid varit helt enkelt att beskriva och tydliggöra vad en fritidsgårdsverksamhet i 

de bästa av världar kan innebära, och vad bra fritidsgårdar kan fylla för funktion för dess 

                                                 
1
 Eriksson, Wiederheim-Paul (2006) s 46 – 47  
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besökare. Laxvik menar att han aldrig, under de 20 år han arbetat med fritidsgårdar, har hört 

någon fritidsledare som kunnat beskriva själva essensen med sitt arbete. Vid olika 

fortbildningar har Laxvik mött fritidsledare som velat ha hjälp att beskriva meningen med sitt 

arbete för till exempel nya chefer eller då utbildningsnämnder och rektorer från 

skolverksamhet blivit ansvariga för verksamheten.
2
 

 

Med fritidsgård avser jag i denna studie en fysisk mötesplats med en öppen fritidsverksamhet 

för ungdomar, som ungdomar kan komma till oanmälda när de själva vill och har lust. 

Verksamheten finansieras med kommunala medel och har anställda fritidsledare där flertalet 

har en utbildning anpassad för uppgiften. Med ungdomar avser jag främst åldersgruppen 13 – 

19 år.  
 

Allt för ofta har jag, i likhet med Petterson-Svenneke och Hanström
3
, upplevt att fritidsgårdar 

förknippas med en plats där destruktiva problemungdomar (fram för allt pojkar) samlas, och 

att fritidsgårdsuppdraget innebär att personalen ska förebygga de sociala problem som kan 

uppstå i denna ungdomsgrupp. Allt för många ser dagens fritidsgårdsverksamhet som främst 

en preventiv verksamhet med starka sociala ambitioner. Litteraturgenomgången visar också 

att detta varit det historiska motivet för verksamheten. Detta är en tolkning av verksamheten 

idag som jag menar inte längre är riktig. Diskussionen bland yrkesverksamma om 

förebyggande och främjande inom fritidssektorn har först särskilt intensivt under 2006 - 2008 

i samband med myndigheten Ungdomsstyrelsens satsning Förebyggande och främjande 

ungdomsarbete.
4
 

 

Enligt Berggren är fritiden en arena där man skapar sig en identitet och där man upplever 

meningsfullhet, samtidigt som den ger tillfälle till vila och rekreation. Fritiden blir därmed en 

arena som har en betydelse för de ungas vuxenblivande.
5
 Detta borde även gälla flertalet 

fritidsgårdar.  

 

Fritidsgårdarnas framväxt har i stor utsträckning utgått från att det finns ett behov av en öppen 

fritidsarena för ungdom, som ett komplement till mer strukturerad och skolliknande 

fritidsverksamhet. Redan på 30-talet behandlar den statliga ungdomsvårdskommittén i ett 

delbetänkande att den slutna fritidsverksamheten, som främst organiseras av föreningslivet, 

förmår fånga upp de mer målmedvetna ungdomarna. För att nå en annan kategori ungdomar 

finns det ett behov av en fritidsverksamhet med mindre krav på förhandsplanering och 

ihållande intresse.
6
 

 

Trondman hävdar att ingen väljer att delta i fritidsaktiviteter för att man själv vill förhindra att 

man ska ägna sig åt något destruktivt, och lika lite kan man rekrytera deltagare till en 

verksamhet med sådana motiv. I flera sammanhang nämns snarare lusten till aktiviteten och 

viljan att få ingå i ett sammanhang där man kan möta andra som de största motiven till att 

vistas i olika miljöer på fritidens arenor eller till att delta i olika aktiviteter på fritiden. 
7
 

 

                                                 
2
 Laxvik (2001), s 11  

3
 Ungdomsstyrelsen, Hanström & Pettersson-Svenneke (2008), s 101  

4
 Ungdomsstyrelsen (2008) s 7 – 8  

5
 Berggren (red) (2000) s 18 

6
 Elofsson (1997) s 1  

7
 Trondman, 2008, Att förstå utsatthet, en studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv, 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:6  
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Jag menar, precis som Kunskapscentrum för fritidsledarskap
8
, att fritidsgårdsverksamheten 

ska ha ett främjande perspektiv och jag tror att de ungdomar som deltar i verksamheten ser att 

den fyller andra syften för dem, än att förebygga deras eventuella destruktiva handlingar. 

Under den tid jag varit yrkesverksam inom fritidsgårdsverksamheten, och då jag samarbetat 

och mött kolleger från andra delar av landet, menar jag att det i många kommuner skett en 

sund förskjutning från det preventiva synsättet till att mera handla om att erbjuda kreativa 

mötesplatser där man skapar nya relationer och kan utveckla sig själv. Utbudet är ofta både 

samtal och att umgås, spontana idrottsliga aktiviteter och kreativt skapande av kultur.  
 

Man kan sammanfatta det valda problemområdet med att det finns en mängd olika 

beskrivningar på vad kommunalt finansierade fritidsgårdar är, ska vara och vilka behov 

fritidsgårdarna ska möta. Flera aktörer menar att det är svårt att beskriva vad en öppen 

fritidsverksamhet på fritidsgård innebär eller kan innebära. Det finns en pågående diskussion 

om vilka mål verksamheten ska uppnå och hur verksamhetens uppdrag ska formuleras.  

 

                                                 
8
 Kunskap för fritidsledarskap är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Skarpnäcks folkhögskola  
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2. Syfte och frågeställningar 
Den här studiens syfte är att analysera, tolka och förstå vilka värden som fritidsgårdsbesökare 

söker på fritidsgårdar och därmed vad som motiverar dem att gå till fritidsgården.  

 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar  

 Vilka motiv har ungdomar för att besöka fritidsgårdar, vad vill de göra när de är där?  

 Vilka värden upplever ungdomar att de tillförs när de besöker en fritidsgård?  

 Hur beskriver ungdomar en bra fritidsgård och hur skulle ungdomar utforma den 

fysiska miljön på en fritidsgård?  

 Vilka kompetenser tycker ungdomar att fritidsledare på fritidsgård ska ha, för att 

verksamheten ska upplevas som attraktiv och intressant för ungdomarna? 
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3. Bakgrund, tidigare forskning 
I detta kapitel går jag igenom tidigare forskning kring fritidsgårdar och annan öppen 

fritidsverksamhet för ungdomar. I en historisk tillbakablick tar jag upp de politiska motiven 

till att starta ungdomsgårdar/fritidsgårdar. Därefter tar jag upp vad verksamheten har för syfte 

och funktion idag samt vad ungdomar enligt tidigare forskning söker på fritidsgårdar. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av begreppen främjande och förebyggande verksamhet.  

 

3.1 Varför startades ungdomsgårdar/fritidsgårdar, en historisk tillbakablick 
I den samhälleliga diskussionen är det nästan alltid fritidsaktiviteter av sluten karaktär som 

lyfts fram som föredömliga, medan öppen verksamhet ofta missgynnats. Staten ger enbart 

föreningslivet bidrag, trots att man i ett flertal utredningar slagit fast att ungdomar är olika och 

har olika behov. Därför har de flesta kommuner kompletterat stödet till ungdomars fritid med 

verksamhetsplatser med öppen fritidsverksamhet. Dessa kan benämnas till exempel 

fritidsgårdar, ungdomsgårdar, ungdomens hus mm.  

 

Olsson visar i sin avhandling
9
 att kommunernas främsta motiv att driva fritidsgårdar har varit 

att få kontroll över de bråkiga och stökiga pojkarna, främst pojkar ur arbetarklassen. 

Samhällets behov av kontroll och inte ungdomars behov av bra fritidsverksamhet har fått styra 

planeringen av kommunernas fritidsgårdsverksamhet. 

 

Den politiska diskussionen om vilken funktion den offentligt finansierade öppna 

fritidsverksamheten för ungdomar ska ha, har enligt Olsson pågått under en lång tid. De första 

gårdarna hade en socialpolitisk förebyggande målsättning som skulle skydda föreningslösa 

ungdomar från gatans lockelser. Redan från början fanns någon form av fostran som mål för 

verksamheten, syftet var att ungdomarna skulle fostras till de värderingar som ledarna ansåg 

vara de rätta. Långt senare kom även synsättet att ungdomar inte skulle behöva vara med i en 

strukturerad verksamhet eller i en förening för att få ha en berikande och utvecklande fritid.
10

 

 

År 1924 blev det obligatorisk för kommunerna att inrätta barnavårdsnämnder vars uppgift var 

att främja åtgärder för barn och ungdomars välfärd. Därmed blev ungdomars välbefinnande på 

fritiden ett kommunalt ansvar och kommunalt finansierad fritidsverksamhet för ungdomar 

betraktades därmed som socialvård.
11

 

 

Inspirationen till de svenska hemgårdarna och senare de första ungdomsgårdarna kom från 

sekelskiftets England där liberala krafter startade en form av mötesplatser med öppen 

verksamhet, Settlements, för främst arbetarklassen och deras barn. Verksamheten präglades 

av umgänge och folkbildning. Idén om hemgårdens funktion ligger i själva namnet, att i 

bostadsområden med usla bostadsförhållanden skapa lokaler med hemlika miljöer där man 

kan delta i sociala, bildande och kulturella aktiviteter för att öka besökarnas kunskaper, 

självkänsla och engagemang i samhället.
12

 

 

Natanel Beskow tog med sig idén till Sverige. Hemgårdsrörelsen ville lindra de fattigas 

elände, men även dämpa social oro och protestyttringar. Så småningom menade flera att 

hemgårdarna inte räckte till för de allt flera resurssvaga ungdomarna. Vuxenvärldens oro över 

att allt fler unga fick allt mer tid som de själva kunde disponera över gav förutsättningarna för 

                                                 
9
 Olsson (1982) 

10
 Ungdomsstyrelsen, Olsson (2008), s 47 - 49 

11
 Svenska kommunförbundet (2002), s 9 

12
 Svenska kommunförbundet (2002), s 9 
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en offentligt organiserad fritid. Allt fler, främst arbetarklassens pojkar, strök omkring på 

städernas gator och torg och spred oro. Det etablerade vuxensamhällets oro över den yngre 

generationens förfall tilltog. Debatten handlade främst om dessa pojkgäng, medan flickors 

behov, och de mer tysta osynliga pojkarnas behov inte diskuterades.  

 

Under 30-talet fanns en allt större oro för vad framför allt arbetarklassens barn ägnade sig åt 

på fritiden. Trångboddhet och frånvarande föräldrar tvingade eller lockade ut arbetarklassens 

ungdomar på gator och torg. Moralkonservativa krafter var oroliga för den ökade sexuella 

friheten och att sexuallivet skulle bli en del av njutnings- och nöjeslivet. Ett annat hot som 

man såg var den allt mer populära dansen. Politikerna var oroliga för att en hel generation 

skulle förstöras av dans och nöjesliv. Den nu framväxande nöjeskulturen ansåg vara farlig då 

den förledde de unga. De ungas nöjen inverkade negativt på deras fostran och hälsa. 

Ungdomar sågs allt oftare som en egen grupp i samhället, särskilt när de umgicks i grupper 

utanför hemmet och skolan, alltså på fritiden. Om inte ungdomen skulle förfalla behövdes 

någon form av insatser. 
13

 

 

Åren för andra världskriget registrerades en ökande ungdomsbrottslighet. 

Ungdomsvårdskommittén tillsattes. Den föreslog att samhället skulle främja ungdomars 

behov av sund förströelse och lämpliga fritidssysselsättningar. Inriktningen blev att både 

föreningsliv och öppna offentligt organiserade verksamheter skulle få ekonomiskt stöd.
14

 

 

År 1939 tillsatte regering och riksdag Statens ungdomskommitté som fick i uppgift att utreda 

hur samhället kunde gå in och stödja en ungdomsverksamhet för dem som stod utanför den 

organiserade fritiden. I riksdagen diskuterades hur dansbaneeländet bredde ut sig och hur 

ungdomarna roade sig till djungelrytmer. Ungdomarnas stora frihet på deras lediga tid gjorde 

att de drev omkring utan vuxen tillsyn. Utredningen arbetade i skuggan av andra världskriget, 

och man befarade att den rådande samhällssituationen skulle leda till normupplösning hos 

ungdomen. Ungdomsgårdar och ungdomsledare var två av de insatser som man därför beslut 

att satsa på under 40-talet. Ungdomsledarna hade även i uppgift att motverka den 

framväxande nöjeskulturens dåliga inflytande på de ungas livsstil. Med en genomtänkt fritid 

skulle ungdomen kunna räddas från social misär och kriminalitet. De ungas negativa 

riskbeteenden skulle ersättas med utvecklande goda aktiviteter. Fortfarande var en av de 

viktiga målgrupperna de många gånger trångbodda arbetarklassungdomarna.
15

  

 

Gamlestadens ungdomsgård i Göteborg öppnade 1936, det var en av de första kommunala 

gårdarna i Sverige. Gårdens uppdrag bestod i att genom studiecirklar, praktiska arbetarkurser, 

föredrag, diskussioner, fysiska aktiviteter, sång och musik ge ungdomar i åldern 12 – 21 år 

tillfällen till vidgad utbildning och kunskap. Bland aktiviteterna fanns bland annat handarbete, 

folkdans, teater och gymnastik. Ungdomarna själva ville gärna anordna modern dans, men det 

uppfattades som olämplig fritidsaktivitet som kunde uppfattas stötande. 
16

 

 

Det är tydligt att man under 40-talet framför allt hoppades att ett föreningsliv med ett 

ekonomiskt stöd skulle engagera ungdomarna på deras fritid. Men de lyckades inte attrahera 

dem man var mest orolig för i tillräckligt stor utsträckning. För att komplettera föreningarna 

började allt fler kommuner bygga upp en offentligt finansierad fritidsverksamhet som främst 

skulle tillvarata intressen och behov hos dem som inte var engagerade på annat håll.  

                                                 
13

 Berggren (red), Eskilsson (2000), s 81 
14

 Olsson (1982), s 141  
15

 Ungdomsstyrelsen, Olsson (2008), s 52 
16

 Ungdomsstyrelsen (2001), s 6 – 7  
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De första ungdomsgårdarna öppnades bland annat i Göteborg, Stockholm och Sundsvall i 

slutet på 30-talet. Ungdomsgårdarnas uppgift blev att fostra, folkbilda och sysselsätta 

ungdomar. Motiven var både socialpolitiska och fritidspolitiska. Via offentliga insatser skulle 

de ungas fritid organiseras. Detta var ett sätt att skaffa sig kontroll över vad de ägnade sin 

lediga tid åt, samt skydda dem från farliga intressen. Att delta i en organiserad regelbunden 

aktivitet sågs som något positivt och lärorikt. Föreningslivets mer strukturerade regelbundna 

verksamhet sågs som det goda, medan den föreningslösa fritiden var det dåliga. De öppnare 

formerna av fritidsverksamhet som var mindre kravfyllda och förpliktigande kom att uppfattas 

som mindre betydelsefulla och därför mindre värda i den politiska diskussionen.  

Ungdomsgårdarna skulle därför fungera som en sluss in i föreningslivet. Denna tanke har 

framförts då och i den politiska debatten.
17

 

 

På 50-talet börjar man i allt fler kommuner organisera den förebyggande 

ungdomsverksamheten tillsammans med kommunens satsningar på idrott och friluftsliv. 1956 

bildas den första fritidsnämnden i Sverige, Idrotts- och friluftsstyrelsen i Norrköping, som 

även fick ansvar för den förebyggande ungdomsvården. 1953 antog riksdagen betänkandet 

Bidrag till ungdomens föreningsliv och fritidsverksamhet, därmed förtydligades att samhället 

skulle ta ett ansvar för att ge ungdomar förutsättningar till en bra fritid.
18

 

 

Flertalet kommuner börjar anordna någon form av öppen fritidsverksamhet som i huvudsak 

vänder sig till ungdomar som inte deltar i föreningslivets aktiviteter, för att ge dem 

meningsfulla fritidsaktiviteter, utan krav på medlemskap. I större kommuner blev de 

kommunala åtagandena större, medan föreningslivet i mindre kommuner ofta tog ett ansvar 

även för de ungdomar som inte var föreningsmedlemmar. Något förenklat kan man 

sammanfatta den moderna ungdoms- och fritidspolitiken så som den kom att utvecklas på 50- 

och 60-talet med att föreningsbidrag skulle ges till föreningslivets aktivitetsinriktade 

ungdomar och ungdomsgårdar skulle ges till de ungdomar som valt att stå utanför 

föreningslivet.
19

 

 

Under 60-talet började staten diskutera ungdomars fritid som något positivt, inte bara som ett 

problem. 1962 års ungdomsutredning betonade att ungdomar som valt att inte vara aktiva i 

föreningslivet också skulle erbjudas en fritidsverksamhet, inte enbart för att förebygga 

problem. Men den öppna kommunalt organiserade verksamheten skulle inte konkurrera med 

föreningarna, utan skulle koncentrera sig på aktiviteter som föreningslivet inte klarade av.
20

 

 

De flesta fritidsgårdar fick vi i Sverige mellan 1960 och 1975. Under 70-talet bytte nästan alla 

ungdomsgårdar namn till fritidsgårdar. Diskussionen om fritidsgårdarnas uppdrag vid den här 

tiden handlade bland annat om gårdarna skulle vara rekreativa och utvecklande miljöer eller 

om gårdarna skulle socialisera ungdomsgrupper som begick riskbeteenden.  

 

1978 gjorde Sarnecki och Ekman en utvärdering av gårdsverksamheten och skrev boken ”Vad 

ska vi ha gårdarna till”. Författarna var kritiska till den öppna verksamheten och menade att 

gruppaktiviteter bättre skulle bidra till ungdomars utveckling. Olika former av hantverk, till 

exempel keramikverkstäder, blev en vanlig aktivitet.
21

 

                                                 
17

 Ungdomsstyrelsen, Olsson (2008), s 53 
18

 Ungdomsstyrelsen (2001),  s 13 
19

 Svenska kommunförbundet (2002), s 11 – 12  
20

 Ungdomsstyrelsen Olsson (2008), s 59 
21

 Ungdomsstyrelsen, Hanström & Pettersson Svenneke (2008), s 100  
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I början av 80-talet kom Statens Ungdomsråds utredning ”Ej till salu”, där diskuterades 

kommersialiseringen av ungas liv och fritid. En oro fanns över att ungdomar i allt för hög 

utsträckning hade blivit passiva konsumenter. Vid denna tid ansågs att det var olämpligt att 

fritidsgårdarna skulle ordna för mycket färdiga program. Fritidsgårdarnas skulle istället 

fokusera på att lära unga att själva arrangera sina fritidsaktiviteter. Fritidsgårdarna skulle 

tillvara och utveckla ungdomarnas egen kompetens samtidigt som man skulle motverka 

utslagning. Fritidsledare skulle fungera som möjliggörare och fritidsgårdarna skulle fylla 

funktionen som möjligheternas arena där alla kunde få nya erfarenheter genom att vara 

medskapande av verksamheten. Det blev också mer accepterat att ungdomar ville använda 

fritidsgårdarna för att ”bara vara” och träffa sina kompisar.
22

 

 
I början av 80-talet börjar också formuleringar om att fritidsgårdar skulle vara socialt 

förebyggande försvinna helt och ersättas med formuleringar om att nå de socialt utsatta för att 

kompensera resursbrister.
23

 

 

Ungdoms- och fritidsgårdarna växte fram tillsammans med välfärdssamhället. En av 

grunderna i välfärdssamhället var ”den starka kommunen”. För fritidssektorn innebar 80-talet 

att man erbjöd fullt utrustade anläggningar, lokaler och aktiviteter. Under 90-talets kris sänkte 

kommunerna kostnaderna för fritid (idrottsanläggningar, föreningsstöd och fritidsgårdar) med 

närmare 40 %. Samtidigt ändrades fokus från att kommunen skulle vara den som svarade för 

anläggningar och verksamheter till att brukare/föreningar/fritidsgårdsbesökare/ungdomar 

skulle ta ett större eget ansvar för anläggningar och verksamheter. Kommunernas roll blev att 

skapa möjligheter och stödja medborgarnas egna aktiviteter och engagemang. Samtidigt dök 

nya aktörer upp och började erbjuda mötesplatser med verksamhet av öppnare karaktär, till 

exempel studieförbund. Gränserna mellan vad som ska räknas som fritid och vad som är 

kultur började suddas ut, precis som gränserna mellan ideell föreningsverksamhet, öppen 

verksamhet med professionella fritidsledare och kommersiellt utbud för unga på fritiden blev 

allt otydligare.
24

 

 

                                                 
22

 Ungdomsstyrelsen, Hanström & Pettersson Svenneke (2008) s 101 – 102  
23

 Ungdomsstyrelsen, Olsson (2008), s 60 – 61  
24

 Ungdomsstyrelsen (2001), s 11 - 13 
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3.2 Vad har fritidsgårdsverksamhetens för syfte och funktion idag?  
Redan på 30-talet konstaterades att alla ungdomar inte har samma fritidsvanor, utan man kan 

urskilja olika fritidsstilar. I utredningen Ungdomens fritid från 1947 drar man slutsatsen att 

den mer slutna föreningsverksamheten föredras av unga som är intresserade av en bestämd 

sak och som är mer inriktade på långsiktiga mål, medan andra ungdomar efterfrågar en 

verksamhet med friare karaktär med utrymme för social samvaro.
25

  

 

I diskussionen om fritidsgårdsverksamhet diskuteras ständigt frågan om för vem 

verksamheten finns till för och hur verksamheten ska inriktas. Forkby, Johansson och 

Liljeholm-Hansson menar att man måste ställa sig frågan om fritidsgården finns för en bred 

målgrupp med syfta att stärka ungas resurser och ge möjligheter till positiva erfarenheter, eller 

om verksamheten ska riktas in på unga med sociala svårigheter med ett kompensatoriskt 

arbete?
26

 

 

Blomdahls fritidssociologiska studier under 80-talet visar att en del ungdomar har en 

instrumentell fritidsstil. Aktiviteter och träningar är ofta ett undervisningsliknande upplägg, 

aktiviteterna har långsiktiga mål som ger utdelning först på lång sikt. Exempel är träning av 

idrott i förening eller musikskolan. Ungdomar som är framgångsrika i skolan och de högre 

socialgruppernas barn är överrepresenterade i dessa aktiviteter. 

 

Andra ungdomar har en expressiv fritidsstil. Deras fritid utmärks av att man träffas och gör 

något roligt här och nu. Umgänge, att få visa upp sig, att något spännande oförutsett kanske 

händer och omedelbar måluppfyllelse är viktigt. Verksamheten är inte tidsbunden och har 

stora möjligheter till fria val. Man måste inte prestera något om man inte vill. Det sociala 

umgänget står i fokus. Denna verksamhet finns till exempel på fritidsgårdarna, parklekar och 

spontanidrottsplatser. De som upplever sig missgynnade i skolan ser denna verksamhet som 

särskilt angelägen. 
27

 

 

I diskussionen kring mål och syfte med fritidsgårdar har frågan om att nå ungdomar som står 

utanför den instrumentella offentligt finansierade fritids- och kulturverksamheten varit 

central. Elofsson gör i sin studie från 1997
28

 en grov indelning av ungdomar i tre grupper 

1. Är inte aktiv i förening, deltar inte i musikskola/kulturkurs och besöker inte 

fritidsgårdar (16 % pojkar, 18 % flickor) 

2. Är inte aktiv i förening, deltar inte i musikskola/kulturkurs men besöker fritidsgård (14 

% pojkar och 13 % flickor) 

3. Är aktiv i förening och/eller deltar i musiskskola/kulturkurs (70 % pojkar, 69 % 

flickor)  

 

Elofsson menade i denna studie att den intressanta gruppen att titta närmare på är den första 

gruppen. Elofsson ställer sig frågan, vad beror det på att vissa ungdomar inte tar del av det 

offentligt finansierade fritidsutbudet på deras lediga tid? Dels kan det vara unga som är mest 

hemma med familjen och lägger mycket tid på skolarbete, men det kan också vara unga med 

bristande social anpassning som främst utnyttjar det kommersiella fritidsutbudet eller drar 

runt på gator och torg.  

 

                                                 
25

 Ungdomsstyrelsen, Hanström & Pettersson Svenneke (2008), s 105 -106  
26

 Forkby, Johansson, Liljeholm-Hansson (2008), s 19  
27

 Blomdahl, föreläsningar under 1990-talet, Stockholms stad  
28

 Elofsson (1997)  s 55 – 56  
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Idag visar Elofssons studie (2007) av fritidsgårdsbesökare i Helsingborg att det är ett tvärsnitt 

av ungdomar som besöker fritidsgårdar. Ca 40 % av ungdomar i skolår 7 – 9 besöker en 

fritidsgård minst två gånger per månad. Samtidigt är hälften av fritidsgårdsbesökarna även 

aktiva medlemmar i föreningslivet. De senaste årens forskning visar samtidigt på en generell 

tillbakagång av antalet ungdomar som vistas på fritidsgårdar jämfört med 80- och 90-tal.  

Samtidigt visar många fritidsvaneundersökningar att ungdomar just efterfrågar öppna 

mötesplatser. Hanström och Pettersson-Svenneke ställer sig frågan om detta kan bero på att 

fritidsgårdarna åter igen har blivit för socialt inriktade med allt för stora 

uppfostringsambitioner? 
29

  

 

Undersökningar i ett antal kommuner i Stockholms län visar att 20 – 25 % av ungdomarna i 

åldern 13 – 16 år besöker fritidsgårdar regelbundet med minst en gång per vecka.
30

 

 

I kommunförbundets skrift Bara Vara (2002) spekulerar man om det vikande intresset för att 

besöka fritidsgårdar kan bero på nya medier och virtuella mötesplatser. Eftersom den öppna 

fritidsverksamheten är frivillig är en rimlig konsekvens av det utökade utbudet på fritiden, 

genom bland annat Internet, att fritidsgårdarna måste vara än mer attraktiva och påverkbara av 

ungdomarna.
31

  

 

Forkby, Johansson och Liljeholm har gjort en studie på satsningar som genomförts inom 

Ungdomsstyrelsens satsning Förebyggande och främjande ungdomsarbete
32

. Studien är 

genomförd 2008 i Göteborgsregionen. Även i denna studie nämns att det finns en lång 

tradition av att problematisera de ungas fritid, där olika risker motiverar att samhället ska 

prioritera insatser på ungdomarnas fritid som förväntas vara förebyggande. Att förebygga 

problemen blir motivet till att avsätta pengar för fritidsverksamheten.  

 

De som istället utgår från ett främjande perspektiv vid planering och finansiering av insatser 

på den fria tidens arenor, kan mena att ungdomars egen kapacitet ska stärkas så att de berikas 

i sina liv och därmed förmår att avstå från destruktiva val på fritiden. De preventiva effekterna 

blir en biprodukt från en verksamhet som planeras utifrån att alla unga kan behöva en arena 

och fritidsaktiviteter som finns till för sin egen skull, som man besöker och deltar i för att det 

är roligt.  Fritidens arenor och aktiviteter bidrar till besökares/deltagares personliga utveckling 

och välbefinnande. Offentligt finansierade arenor och aktiviteter blir en del av välfärden.  

 

Forkbys, Johanssons och Liljeholms studie beskriver hur fritidsledare i Göteborgsregionen 

uppfattar sitt arbete på fritidsgårdar. Studien visar på fyra tydliga motiv till varför man ska ha 

fritidsgårdar:  

 

                                                 
29

 Ungdomsstyrelsen, Hanström & Pettersson Svenneke (2008) s 106 – 107  
30

 Fritidsvaneundersökningar och mätning av besöksfrekvenser i Nacka, Haninge och Solna kommuner 2009 
31

 Svenska kommunförbundet (2002), s 24  
32

 Forkby, Johansson, Liljeholm-Hansson (2008), s 65 – 79  
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Fritidsgårdsuppdraget Psykologiska motiv Sociologiska motiv 

Selektiv målgrupp  
De som behöver fritidsgården 
bäst 

A. 
Att socialisera ungdomar 
Verksamheten ska vara 
gränssättande 

C.  
Att ge en god fritidsarena åt 
dem som har minst 
Att kompensera resursbrister 

Generell målgrupp 
Alla ungdomar 
(de som vill)  

B. 
Att ge ungdomar en 
trygghetszon 
Att skydda ungdomar mot de 
risker som finns  
Att vara ett alternativ till dåliga 
ungdomsmiljöer  

D.  
Att vara en möjliggörande arena 
för möten, umgänge och 
spontana aktiviteter som för 
projekt 
Att stärka ungdomars utveckling 
Att vara ett växthus 

Figur 1. Fyra motiv för fritidsgårdar (Forkby, Johansson & Liljeholm, 2008). 

 

A. Den socialiserande fritidsgården vänder sig till unga som inte beter sig önskvärt. 

Fritidsgården har ett uttalat uppdrag att påverka dessa unga så att de ska bete sig 

önskvärt. På fritidsgården arbetar professionella fostrare som ska vara goda vuxna 

förebilder. Fritidsgårdsuppdraget innebär att man ska hjälpa busungar att anpassa sig. 

Fritidsledarens uppgift är att sätta gränser och peka på konsekvenser av icke önskvärt 

handlande. Avvikande ungdomar ska socialiseras för att bättre passa in i olika sociala 

sammanhang och förmås att bidra till samhället på ett positivt sätt. Verksamheten ska 

främja normalitet och gott uppförande.  

 

B. Fritidsgården som trygghetszon ska fungera som ett alternativ till gator och torg, 

fylleri och slagsmål. Verksamheten utgår från att alla ungdomar behöver ett skydd och 

en plats där man kan känna sig trygg, så att man som ung inte blir utsatt för olika 

risker och eller frestas att begå riskbeteenden. Alla ungdomar bör ha tillgång till en 

riskfri fritid, ett positivt och meningsfullt alternativ för att slippa utsättas för en 

obehaglig negativ riskmiljö. Genom att erbjuda olika typer av goda aktiviteter och 

miljöer ska förhoppningsvis ungdomar välja bort relationer och aktiviteter som kan 

vara skadliga för dem. Fritidsgårdens uppdrag blir att skydda mot faror och erbjuda 

trygghet samtidigt som man skapar strukturer som uppmuntrar till avståndstagande till 

skadliga beteenden.  

 

C. Den kompenserande fritidsgårdens uppdrag är att nå de som inte tar del av 

fritidsutbudet för övrigt, då de också har en rätt till en fritidsverksamhet. 

Verksamheten ska ringa de som står utanför, de missgynnade och de socioekonomiskt 

svaga för att ge dem möjligheter till en god fritid. Detta synsätt framhåller att behovet 

av fritidsgårdar framför allt finns i områden med missgynnade, bortglömda, 

försummade och fattiga. Med en bra fritidsgård kan känslan av utanförskap brytas.  

 

D. Fritidsgården som möjligheternas arena är en plats för alla som vill, med vuxna som 

ska inspirera och uppmuntra, lyssna och handleda ungdomar som i sin tur kan fixa, 

anordna, vara kreativa, engagerade, skapande och aktiva när de själva vill och har lust. 

Nyckelord är uppmuntran och bekräftelse.  Fritidsgården erbjuder vila, återhämtning, 

och gemenskap samtidigt. Fritidsgårdsuppdraget innebär att tillvarata ungdomars 

initiativ, uppmuntra och bekräfta. Fritidsledarens roll blir att stötta var och ens 

förmåga, uppmärksamma, uppmuntra och bekräfta vad var och en gör, komma med 

tips, inspirera och verka för mellanmänskliga möten så att alla får så mycket positiva 

upplevelser så möjligt. Verksamheten utgår från det friska och letar efter saker som 

var och en är duktig på, medan det problematiska tonas ner.  
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Forkby, Johansson och Liljeholm Hansson har med andra ord i sin analys sett olika perspektiv 

i hur fritidsledare ser på sitt arbete i förhållandet till ungdomar. En grupp fritidsledare vill 

skydda ungdomarna med trygga mötesplatser då ungdomstiden är en känslig livsfas. En annan 

grupp vill socialisera unga med problembeteenden. Den tredje gruppen prioriterar utsatta och 

bortglömda resurssvaga ungdomar som behöver kompenseras. Den sista gruppen poängterar 

ungdomars behov av en avkopplande miljö, jagstärkande aktiviteter och möjligheter att med 

egen förmåga få skapa egna aktiviteter.
33

  

 

Kihlström och Roos hävdar att ungdomars möjligheter att skapa relationer med vuxengruppen 

är mycket starkt begränsade idag. De formulerar den öppna fritidsverksamhetens uppdrag som 

ett uppdrag att ge unga stöd till deras identitetsbildning. Därför är det angeläget att 

fritidsledare kan fungera som närvarande vuxna på ungdomarnas fritidsarenor. Fritidsledare 

ska ge de unga en bekräftelse och ett erkännande, vilket är viktigt för just identitetsbildningen. 

Samtal med ungdomar som genomfördes efter Göteborgsbranden 1998 visat att ungdomar 

önskar att vuxna ska finnas med som trygghetsfaktor på de ungas arenor. 

Fritidsgårdsuppdraget beskrivs därmed som ett uppdrag där vuxna ska visa unga ett positivt 

intresse och ge dem ett slags medborgarstöd, för att just stödja en identitetsbildning.
34

 

 

Andersson har beskrivit den öppna fritidsverksamhetens betydelse och uppdrag utifrån ett 

rumsligt perspektiv. En sådan strategi benämns även socialpedagogikens geografi. Andersson 

menar att den centrala utmaningen för fritidsgårdarna är att utveckla miljöer för kreativitet, 

informellt lärande, fysisk aktivitet och avkoppling. De behov ungdomar har på fritiden kan 

kopplas till olika miljöer som en fritidsgård borde erbjuda.
35

  

 

Anderssons beskrivning av rum på en fritidsgård kan sammanfattas så här 

 Hängstället, en miljö för socialitet och kommunikation, ett socialt utrymme där 

diskussioner förekommer, där relationer byggs och där det är tillåtet att koppla av. Av 

fritidsledare krävs en kommunikativ förmåga som hör samman med vardagens små 

samtal och relationer. Det handlar också om att se, höra och bekräfta besökarna. 

 Aktivitetscentrum, en arena för spontana aktiviteter, till exempel biljard, pingis, 

innebandy, sällskapspel, matlagning, kulturellt estetiskt skapande (dans, musik, teater, 

film). Miljön blir en plats där det finns något att göra och där man har kul tillsammans 

med andra, där det finns möjligheter att pröva nya aktiviteter. Av fritidsledarna krävs 

både aktivitetspedagogiska och sociala färdigheter. För att bli ett attraktivt 

aktivitetscentrum krävs ytor och utrustning för de aktiviteter man vill kunna erbjuda. 

En fritidsgård måste ha en viss bredd på sitt utbud för att tilltala olika grupper av 

ungdomar.  

 Fristaden, en plats där man kan tillåta sig att säga och göra saker som annars inte är 

möjliga, till exempel för unga med trassliga hemförhållanden. På fritidsgården kan de 

finna ro, gemenskap och möjlighet att under otvungna former samtala om sådant som 

berör dem. Fritidsledare kan ge ett vardagligt vuxet stöd, som även kan innebära att 

sätta gränser, utan att för den skull vara behandlare. Ska en fritidsgård kunna fylla 

behovet av en fristad krävs det att det finns möjligheter att dra sig undan i enskildhet.  

 Parlamentet, en möjlighet att göra sin röst hörd, att få påverka och ha inflytande. Detta 

förutsätter att verksamheten har en organisation som underlättar för ungdomar att få ta 

                                                 
33

 Forkby, Johansson, Liljeholm-Hansson (2008), s 8  
34

 Berggren (red), Kihlström och Roos (2000), s 254 – 255  
35

 Ungdomsstyrelsen, Andersson (2008) s 191 
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ansvar och vara med och skapa verksamheten, till exempel stormöte, arbetsgrupper, 

ungdomsråd och liknande. Det centrala är att fritidsledare överlåter ansvar och ger 

stöd.  

 Spegelsalen, där man kan se sig själv och andra, ett rum för igenkännande och 

bekräftelse, med andra ord möjligheter att spegla sig själv och andra och därmed få 

och ge reflektioner, en arena för identitetsprocessen. 

 Korsvägen, fritidsgården är en korsning där olika livsbanor, projekt och intressen kan 

mötas, samtala, agera för att sedan gå vidare. 

 Uterummet, det finns en tradition sedan 50-talet av uppsökande arbete, med 

fritidsgården som bas. En variant är att söka upp unga ute som inte tar del av det 

fritidsutbud som står till buds för att skapa kontakt och sprida information för att locka 

dem till den befintliga verksamheten. Den andra förekommande varianten är ett mer 

traditionellt fältarbete där man tillsammans med dem man träffar skapar nya 

fritidsaktiviteter som är direkt riktade till den ungdomsgruppen som finns ute på gator 

och torg.
36

 

 

När riksdagen 1999 tog beslut om en nationell ungdomspolitik kan man finna områden som 

skulle kunna påverka hur den lokala fritidspolitiken för ungdomar kan utformas
37

. 

 

 En rättvis fördelning av resurser – man vet att det idag satsas mer tid och resurser på 

pojkars fritid än flickors, och att de med lägre köpkraft tar del av det offentligt 

finansierade fritidsutbudet i mindre utsträckning än de med god köpkraft. Det visar 

inte minst Kommunförbundets studie Kultur & Fritid för vem (1998) och senare 

uppföljningar som gjorts av Ungdomsstyrelsen 

 Informella lärandemiljöer – fritidsgårdar kan ge unga möjligheter till att man får 

utveckla sina egna förmågor och resurser, utifrån en frivillighet och den fria tiden. 

 Socialt stödjande miljöer – folkhälsa – fritidsgårdar kan fungera som en stabil miljö 

som står för viss kontinuitet, vilket särskilt utsatta grupper har behov av 

 Demokratisk skolning – ungdomar måste ges möjligheter och stimuleras till eget 

engagemang och ansvarstagande.  

 

Karlsson nämner att svagare grupper i utsatta områden kan ha svårare för att formulera sina 

behov och krav. Detta är relativt tysta grupper som sällan hörs i den fritidspolitiska debatten. 

Därför har fritidsgårdar ett särskilt uppdrag i att nå och identifiera dessa gruppers behov. 

Detta kan jämföras med dem som är aktiva föreningslivet i allmänhet och idrotten i synnerhet. 

Där formuleras tydligare och konkretare krav som konstgräs och tillräckligt med istid för 

ishockeyn
38

.  

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, framförde 2008, på en konferens om ungas 

mötesplatser på fritidens arena, att flertalet kommuner beslutat att ha en fritidspolitik som 

innebär att föreningslivets verksamhet ska kompletteras med mötesplatser med en mer öppen 

fritidsverksamhet för ungdomar. Syftet är att erbjuda förutsättningar till ungas egna möten där 

kommunens uppgift är att vara möjliggörare för ungas fritidsintressen. Det fritidspolitiska 

uppdraget går hand i hand med ett kulturpolitiskt uppdrag som innebär att unga ges 

möjligheter att vara kreativt skapande. I viss mån utgår verksamheten även från ett 

socialpolitiskt perspektiv där fritidsgårdsverksamheten kan underlätta för unga med 

                                                 
36

 Ungdomsstyrelsen, Andersson (2008) s 192 – 199  
37

 Svenska kommunförbundet (2002), s 29 – 34  
38

 Karlsson (2006), s 38 – 39 
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ogynnsamma sociala förutsättningar att finna konstruktiva vägar in vuxenlivet. Man kan även 

finna att politikområden som folkhälsa och frågor om ungas inflytande och delaktighet berör 

beslut om fritidssektorn i allmänhet och fritidsgårdar i synnerhet.
39

 

 

3.3 Vad söker ungdomar på fritidsgårdarna 
Under åren 1992 – 1996 genomförde sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 

och Forskningsenheten på kultur- och idrottsförvaltningen i Stockholm stad undersökningen 

Resursutnyttjande och effekter av offentligt bedriven verksamhet på fritids- och 

kulturområdet. Studien genomfördes i samarbete med 30 kommuner. En rad olika 

verksamheters funktion och betydelse studerades och ett antal delrapporter presenterades. 
40

 

 
Ett av de viktigaste motiven till att besöka fritidsgården enligt denna studie är de sociala 

motiven. Fritidsgården är en plats där man träffar sina kompisar och där man lär känna nya 

kompisar. Det ska vara mysigt och det ska vara tillåtet att bara vara och koppla av. Elofsson 

refererar till andra forskare som menar att ”koppla av” är en ”aktiv verksamhet” i 

socialiseringsprocessen, en ”doing-nothing”-kultur som är något positivt. Elofsson kan se att 

det finns ett behov av en zon där ungdomen kan dra sig undan och för en kväll fly från kraven 

hemma och i skolan. Ungdomarna vill att fritidsledarna ska bekräfta och se ungdomarna och 

svara för någon form av omvårdnad, något som kanske saknas i övrigt, i skolan och i hemmet.  

 

Det viktigaste motivet efter de sociala motiven är att få möjligheter att prova på nya 

aktiviteter och att man har mer eller mindre möjligheter att få vara med och utforma 

verksamheten. Däremot har tävlingsmoment ingen central plats när det gäller vilka värden 

ungdomarna söker på fritidsgården.  

 

Det som motiverar ungdomar i minst utsträckning till att vistas på fritidsgården, är 

möjligheten att träffa föräldrar på fritidsgården eller andra vuxna än fritidsledarna.  

 

Studien visar att det finns vissa skillnader på varför man går till fritidsgården mellan olika 

socioekonomiska grupper (utifrån familjens materiella tillgångar och boendeform), grupper 

med olika etnisk bakgrund, grupper indelade efter hur man trivs i skolan och mellan flickor 

och pojkar. Studien redovisar även resultat utifrån hur ofta man går på fritidsgård och om har 

begått något riskbeteende (bristande social anpassning)
41

. Men generellt sett är det en relativt 

svag koppling mellan traditionella bakgrundsvariabler och vad man söker för värden inom 

fritidsgårdsverksamheten.  

 

Flickor tycker att sociala kontakter är något viktigare än pojkar, pojkar tycker att tävlingar i 

verksamheten är något viktigare än flickor. Ungdomar som inte trivs i skolan och ungdomar 

med bristande social anpassning lägger större vikt på att få vara med och utforma 

verksamheten, de vill å ena sidan bli sedda av de vuxna som arbetar på fritidsgården, men å 

andra sidan lägger de mindre vikt på att få samtala med de vuxna.  

 

Nackanätverket
42

 genomförde en gemensam enkätundersökning 2007 där ungdomar fick 

bedöma hur viktiga olika kvalitetsfaktorer var och därefter fick samma faktorer värderas. I 

                                                 
39

 Ungdomsstyrelsen och SKL (2009), s 8, s 31  
40

 Elofsson (1997)   
41

 Indikationer på bristande social anpassning är i denna studie riskbeteenden som rökning, alkoholkonsumtion, 

snatteri och vandalisering 
42

 Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner kring fritidsgårdsfrågor, deltagande kommuner är 

Nacka, Tyresö, Haninge, Gotland, Jönköping och Mjölby kommuner  
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denna undersökning visades att det minst viktiga för ungdomarna är att prata med fritidsledare 

om man har problem hemma eller i skolan.    

 
3.3.1 Ur fritidsvaneundersökning genomförd i Nacka kommun 
Inom mitt arbete som utvecklingsledare för fritidsområdet har jag varit projektledare för en 

större undersökning som besvarar frågor om vad ungdomar tycker om sin fritid, om sina 

möjligheter till inflytande och hur de upplever sin hälsa. I projektgruppen har det också ingått 

kolleger som arbetar med kultur och folkhälsa. Dessutom har en fritidsledare från 

fritidsgårdsverksamhet funnits med i arbete. I denna undersökning har jag varit ansvarig för 

bland annat den del som berör fritidsgårdar. Denna del svarar bland annat på vad ungdomar 

söker på fritidsgårdar och hur de värderar dessa. Tyvärr svarar undersökningen inte på vilka 

värden ungdomarna söker på fritidsgårdarna.   

 

Undersökningen genomfördes under våren 2009. Totalt har 1 461 ungdomar i skolår sju och 

nio deltagit i undersökningen. Det är 62 % av alla ungdomar i dessa skolår. Det hade förstås 

varit önskvärt att flera ungdomar deltagit i undersökningen. Men vi i projektgruppen bedömde 

ändå att resultatet gav en ganska god bild av situationen för ungdomar i Nacka, då den baseras 

på svar och synpunkter från en mycket stor grupp ungdomar. Till en början genomfördes 

enkäten som en webbenkät som distribuerades genom skolorna. Då en del skolor inte kunde 

distribuera den genomfördes delar av enkäten som en postenkät.  

 

En fjärdedel (26 %) av ungdomarna i skolår sju och nio i Nacka kommun har besökt en 

fritidsgård minst en gång under en fyra veckors period innan undersökningen genomfördes .  

 

Skälen till att övriga ungdomar valt att inte besöka fritidsgårdarna är framför allt att det inte 

finns något som intresserar dem på fritidsgårdarna, deras kompisar går inte dit, det tycker att 

fritidsgårdarna är tråkiga, de har inte tid att vara på fritidsgård och de vet inte vad som händer 

på fritidsgårdarna.  

 

Det som ungdomarna i denna undersökning framför allt efterfrågar på fritidsgårdarna är en 

cafémiljö där det finns tillgång till Internetuppkopplade datorer. Flickorna föredrar café, 

mysiga möbler, tidningar och böcker, ateljé/hobbyrum, matlagning och bakning, tjejrum, 

snackgrupper och läxhjälp i betydligt högre utsträckning än pojkarna. Pojkarna prioriterar 

pingisbord, biljardbord och tillgång till Tv-spel i betydligt högre utsträckning än flickorna
43

.  

 
Tabell 1. Vad tycker du ska finnas på en fritidsgård?  
 
  Andel av 

samtliga  

1. Café 71% 

2. Datorer med internet 
61% 

3. Pingisbord 
49% 

4. Mysiga möbler där man kan sitta och prata, spela spel, rita mm 
48% 

5. Video-, TV- eller biorum 
45% 

6. TV-spel 
45% 

7. Försäljning av mellanmål 
40% 

8. Biljardbord 
38% 

9. TV 
37% 
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 Nacka kommun, Sass (2009) 
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10. Replokal 
30% 

11. Tidningar och böcker 
27% 

12. Rockkvällar, konserter 
23% 

13. Läxhjälp 
22% 

14. Discokvällar 
22% 

15. Matlagning, bakning 
21% 

16. Ateljé eller hobbyrum/pysselhörna där man kan skapa och måla 
mm 

19% 

17. Styrketräning/Motionsmaskiner 
18% 

18. Rum där man kan spela innebandy och dansa 
17% 

19. Tjejrum 
15% 

20. Skateboardramp, bank, rail mm 
13% 

21. Sällskapsspel 
13% 

22. Snackgrupper, killgrupp, tjejgrupp 
12% 

23. Dart 
6% 

24. Annat 
5% 

25.  Motorverkstad 
5% 

 
3.4 Främjande och förebyggande perspektiv i fritidsgårdsverksamheten  
Enligt Hanström och Petterson-Svenneke kan man, genom att fokusera hos det friska hos 

varje individ och samtidigt arbeta för att skapa sammanhang och relationer, få en attraktiv 

öppen fritidsverksamhet för ungdomar. De utgår bland annat från Freires bok Pedagogik för 

förtryckta, där Freire lyfter fram betydelsen av att se sin målgrupp som aktiva subjekt. Han 

menar att man inte kan utgå från att deltagarna i en verksamhet är personer med brister som 

ska åtgärdas. Ett främjande synsätt bygger på att alla har möjligheter och resurser som kan 

utvecklas, om nödvändiga förutsättningar finns. Freires grundsyn ligger nära den grundsyn 

som präglar de flesta fritidsledarutbildningar idag, när det gäller fritidsaktiviteter och 

mötesplatser på fritiden. 

 

Med denna grundsyn blir perspektivet att de unga ska få göra något kul, utöva sina intressen, 

träffa vänner och få chansen att utvecklas. Utgångspunkten blir att fritidsledarna söker efter 

tillgångar och styrkor istället för att fastna i det som är problematiskt. Lyckas man främja 

glädje och växande kan det få långtidsverkande effekter, som dessutom kan bli förebyggande 

på köpet. Men det förebyggande är inte det primära vid planeringen eller som motiv för 

finansieringen.  

 

Hanström och Petterson-Svenneke menar att det förebyggande perspektivet bygger på en 

negativ förväntan, där ungdomar förväntas att delta i en aktivitet för att de inte ska göra något 

som man anser inte är bra för dem, till exempel dricka alkohol. Om man planerar 

fritidsutbudet utifrån ett förebyggande perspektiv måste man ha klart för sig att det kan få 

konsekvenser för hur aktiviteten tas emot. Hanström och Petterson-Svenneke ställer sig frågan 

vilken vuxen som skulle gå på ett arrangemang vars egentliga syfte är att man inte ska ägna 

sig åt något som andra anser är skadligt för en. 
44

 

 

Hur man använder sin fritid kan ha betydelse för hur man mår. Om fritiden har en positiv eller 

negativ hälsofaktor beror på vad man gör av den. En väl balanserad fritid kan stärka ens 
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fysiska, sociala och psykiska hälsa. Fritiden kan också främja ett demokratiskt engagemang. 

Men i regel väljer man inte sina fritidsaktiviteter för att kompensera eventuella brister
45

 

 
I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus07 – en analys av ungas hälsa och utsatthet visar Lidholm 

att allt fler fritidsverksamheter fokuserar på det främjande perspektivet. Lidholm menar att en 

förskjutning har skett i ungdomspolitiken, där man idag mer arbetar för att stärka allas 

skyddsfaktorer istället för att utgå från de riskfaktorer som vissa ungdomar utsätter sig för.
46

 

 
Enligt Trondman handlar förebyggande insatser om att åtgärda sådant som kan leda till 

oönskade riskabla beteenden. Oönskade beteenden skulle kunna orsakas av brist på möjlighet 

att köpa det man vill eller behöver, otrygghet, bristande föräldraskap, trångboddhet, dåliga 

bostadsområden, med andra ord någon form av utsatthet eller utanförskap. Trondman menar 

att en främjande verksamhet ger möjligheter till bekräftelse, gemenskap, upplevelser och att 

man ges en möjlighet att odla en identitet och ett intresse oavsett hur ens livsvillkor ser ut för 

övrigt.
47

 

 

Ett främjande arbetssätt är idag centralt för flera kommuners ungdomsinriktade öppna 

fritidsverksamhet. Uppdraget innebär ofta att fritidsledare ska anordna arenor där ungdomar 

stärker sina egna resurser, får uppleva gemenskap och kan utöva olika aktiviteter, både 

idrottsliga som mer kreativa kulturella, men i en mer öppen form som inte är tidsbunden, som 

ger möjligheter att prova utan krav på regelbundet deltagande eller prestationer.    

 

För Kunskapscentrum för fritidsledarskap
48

 innebär ett främjande ungdomsarbete att man 

erbjuder attraktiva öppna fritidsverksamheter, där förutsättningar för möten och aktiviteter 

skapas utifrån en vilja att ta tillvara på ungas egen kraft, positiva egenskaper och talang. Man 

utgår från ungas egna möjligheter, deras förmåga och lust att fatta egna kloka beslut. De 

deltagande kommunerna har valt att utgå från det främjande arbetssättet i den öppna 

ungdomsverksamheten som innebär att de vill fokusera på de friska och på möjligheter. Det 

främjande arbetet skulle därmed vara något annat än det förebyggande arbetet som utgår från 

problem som ska motverkas. Det kan handla om att fritidsledarna har ett förhållningssätt som 

är förutsägbart, där ledarna bekräftar och stärker ungas positiva egenskaper. Besökarna blir 

synliggjorda.  

 

Nackanätverket
49

 har i sin skrift Om planering, uppföljning och kvalitetsarbete formulerat att 

fritidsgårdsverksamheten i deras kommuner ska ha ett främjande perspektiv. Med det menar 

Nacknätverket att man uppmärksammar det friska och gynnar det positiva hos sina besökare. 

Ungdomarnas behov av att få ingå i ett sammanhang står i fokus när verksamheten planeras.  

 
Frågan om ett främjande eller förebyggande perspektiv när man planerar offentligt 

finansierade mötesplatser och aktiviteter som har ungdomar som målgrupp, måste utgå från 

ens övergripande synsätt kring ungdomar och dess behov. Enligt Forkby, Johansson, 

Liljeholm-Hansson har vuxnas ansvar för att skydda barn och ungdomar förmodligen alltid 

varit en viktig norm i varje samhälle.
50
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Enligt Trondman kan man dela in syftet med en offentligt finansierad fritidssektor i fem 

synsätt
51

 

1. Fritid som funktion – det man gör på fritiden har inget eget värde, utan ska ge 

deltagarna/besökarna andra värden, till exempel preventiva. Själva konsekvensen av 

deltagandet är motivet. Exempelvis kan man spela fotboll för att man inte ska skaffa 

sig fel kamrater som kan leda in en på destruktiva aktiviteter eller för att man inte ska 

vistas i fel miljöer. Målet blir att förebygga sociala problem.  

 
2. Fritid utan funktion – fritid som en del av välfärdsservicen, fritidsanläggningar och 

verksamheter finns för sin egen skull, en samhällsservice som är en rättighet att man 

har tillgång till, alla har rätt att förvänta sig ett samhälleligt stöd till sina intressen utan 

att aktiviteterna ska ha någon direkt samhällsnytta. Målet blir att ha nöjda 

kommuninvånare 

 
3. Fritid som något socialt produktivt – det man ägnar sin fria tid åt ska leda till 

personlig utveckling, nya erfarenheter, god hälsa och välbefinnande. Genom 

fritidsaktiviteter och möten med andra blir man en social varelse, man lär sig 

umgängesregler och ökar sin förståelse för andra. Genom att man får nya erfarenheter 

och upplevelser och genom umgänge med andra människor utvecklas man och växer 

som människa. Målet blir att främja individers utveckling och välbefinnande.  

 
4. Fritid som frivilliga val – att alla ska ha möjlighet att välja själv något som 

intresserar just dem, då alla har rätt att ha roligt och uppleva gemenskap och glädje. 

Därför blir det kommunernas uppgift att se till att det finns ett brett och varierat 

fritidsutbud så att det finns något att tillgå för alla, oavsett intressen, ekonomiska 

möjligheter och bakgrund. Målet blir att ha nöjda kommuninvånare.  

 
5. Fritid som investering – aktiviteten i sig spelar ingen roll, funktionen spelar ingen 

roll och det fria valet spelar inte heller någon roll, det viktiga är att det man ägnar sig 

åt på fritiden som ung ska göra att man senare i livet uppnår vissa mål och därmed 

upplever lycka när man blir äldre, du kanske inte tycker att detta är så kul nu, men när 

du blir äldre kommer du uppskatta att du var med på detta som ung. Målet blir att 

främja det informella lärandet.  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare studier  
Den genomgång av litteratur som jag har gjort visar att det finns goda skäl för kommunerna 

att erbjuda sina ungdomar en öppen fritidsverksamhet i form av fritidsgårdar och liknande 

mötesplatser som ett komplement till föreningslivets verksamhet, bibliotek och kulturskolor. 

Alla ungdomar är olika och har olika behov. Vissa ungdomar är mer intresserade av en sluten 

tidsbunden verksamhet med långsiktiga mål, till exempel föreningsaktiviteter eller 

kulturskola. Andra ungdomar efterfrågar en verksamhet som inte är tidsbunden, med en friare 

karaktär där social samvaro ges stort utrymme. Sedan visar tidigare studier att många 

ungdomar idag efterfrågar både och, samtidigt som en står grupp ungdomar enbart efterfrågar 

den mer öppna verksamheten som till exempel fritidsgårdar erbjuder.  

 

Historiskt sett har den öppna fritidsverksamheten för ungdomar, ungdomsgårdar, fritidsgårdar 

och liknande mötesplatser, motiverats med socialpolitiska skäl, där de föreningslösa 

ungdomarna skulle skyddas från olika risker.  
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Under 60-talet började man i debatten betona att alla ungdomar, oavsett fritidsintressen, 

oavsett om var föreningsaktiv eller inte och oavsett vilken fritidsstil man hade, så hade man 

samma rätt till samhälleligt stöd för sina fritidsintressen. På flera håll i landet började den 

öppna fritidsverksamheten organiseras tillsammans med kommunernas satsningar på idrott 

och friluftsliv. Satsningar på idrottsanläggningar, friluftsliv och fritidsgårdar kom att 

betecknas som fritid i den kommunala strukturen.  

 

Biblioteksverksamhet, musikskolor, kulturskolor, konst, konsertverksamhet och 

konstutsällningar kom att betecknas som kultur. Inom kulturområdet fanns vuxna med som 

målgrupp i större utsträckning än inom fritiden. Enligt kommunförbundet (1999) kom det som 

sedan 60-talet betecknats som fritid att under 90-talet samorganiseras med kultur i allt fler 

kommuner Detta gjordes för att uppnå synergier och stärka två små frivilliga verksamheter 

som är närbesläktade.  

 

I och med att fritidsgårdsverksamhet organisatoriskt först närmades till idrotten och 

friluftslivet och sedan även till kulturverksamheten blev den mer accepterad som en naturlig 

verksamhetsdel av en större helhet. Under 2000-talet har man i vissa kommuner även 

samorganiserat fritidsgårdsverksamhet med skolverksamheten i gemensamma barn- och 

ungdomsförvaltningar.  

 

Litteraturgenomgången visar även att de slutna tidsbundna fritidsaktiviteterna i högre grad 

föredras av ungdomar som är inriktade på långsiktiga mål. Dessa föredrar regelbundet 

återkommande ledarorganiserade aktiviteter. Ungdomar som är framgångsrika i skolan är mer 

representerade i denna så kallade instrumentella fritidsstil. Motsatsen benämns expressiv 

fritidsstil, vilken kännetecknas av att den sociala samvaron är viktigare än aktiviteten i sig. 

Denna fritidsstil föredras i högre utsträckning av unga som upplever sig mindre gynnade i 

skolan.  

 

Tidigare studier visar att ett av de viktigaste motiven för att besöka fritidsgårdar är de sociala 

motiven. Ungdomar efterfrågar en miljö där det dels är tillåtet att göra ingenting och där det är 

möjligt prova på olika aktiviteter som man har lust med för stunden. Ungdomarna tycker att 

det ska vara mysigt på fritidsgårdarna, till en viss del vill de vara med och påverka både 

utformningen av lokalerna och innehållet i verksamheten, men fram för allt vill de ha en plats 

där de kan träffa sina kompisar, uppleva gemenskap och ha roligt.  

 

Ett främjande arbetssätt, som utgår från Antonowskys teorier om KaSam är idag centralt i allt 

fler kommuners formuleringar av fritidsgårdsverksamhetens uppdrag.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag för Antonovskys KASAM-begrepp och Pierre Bourdieus teorier om 

klassamhällets reproduktion. Dessa teorier har jag använt som utgångspunkter för studien.  

 
4.2 KASAM begreppet  
Antonovsky forskade kring människors förmåga att hantera svåra påfrestningar i livet. Utifrån 

denna forskning formulerade han teorin om KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky 

menar att förmågan att hantera svårigheter beror på känslan av sammanhang. För att uppleva 

sammanhang krävs att man upplever det som händer runt omkring en är förutsägbart, ordnat 

och begripligt, man erövrar en tilltro till att man kan klara av de svårigheter man möts av med 

de resurser man själv har eller som finns i ens närmaste omgivning. 

  

I min studie utgår jag från att en öppen fritidsverksamhet för ungdomar 13 – 17 år kan bidra 

till besökarnas känsla av sammanhang.  

 

Antonovsky försökte förklara varför vissa människor klarar av påfrestningar, stress och 

svårigheter bättre än andra. Han beskriver att alla har resurser som kan hjälpa till att hantera 

de problem och utmaningar man hamnar i. Exempel på sådana resurser är jagstyrka, socialt 

stöd, kulturell stabilitet och god ekonomi. När dessa resurser byggs upp och görs tillgängliga 

kan de användas, därmed får man erfarenheter som man dessutom kommer att uppleva vid 

återkommande tillfällen. På så sätt blir det som händer i livet förutsägbart och därmed 

begripligt.
52

 Man vet vad som kommer att hända och kan hantera det som är svårt med de 

resurser man byggt upp. En fritidsgårdsverksamhet där personalen är medvetna om detta och 

bygger sitt ledarskap på detta, bör kunna ge sina besökare stöd i arbetet med identitet och 

jagstyrka samtidigt som de kan ungdomarna ett visst socialt stöd.  

 

Att uppleva meningsfullhet är den viktigaste komponenten i Antonovskys teori om 

KASAM
53

. Att uppleva meningsfullhet är en drivkraft för att öka förståelsen för ens värld och 

de resurser som man själv har tillgängliga. Det kan till exempel handla om att få ingå i sociala 

nätverk med gemensamma värderingar, där man vill engagera sig, där man finner känslan av 

att få vara delaktig och efterfrågad, där man upplever gemenskap och stöd. En fritidsgård med 

en medveten och välutbildad personal som har tänkt igenom sina pedagogiska förhållningssätt 

gentemot verksamhetens besökare skulle kunna fungera som en arena som erbjuder denna 

form av meningsfullhet.  

 

Den andra komponenten är begriplighet, med det menar Antonovsky att man behöver få 

uppfatta sin tillvaro som ordnad och förutsägbar, ens tillvaro ska vara något som kan förklaras 

och förstås. Det kan handla om en föränderlig dynamisk, men ändå stabil, en omvärld där den 

unge har tillgång till ett nätverk av vuxna som kan svara för kontinuitet. Detta gör de vuxna 

till exempel genom att visa att de är övertygande om något, även om allt runt i kring kan vara 

förvirrande och osäkert. Detta bidrar till barnets upplevelse av trygghet. Jag tror att de 

professionella fritidsledare som svarar för en organiserad verksamhet där ungdomar kan 

mötas i ett frivilligt sammanhang, kan bidra till att ungdomars tillvaro uppfattas som 

begriplig. 

 

Den tredje komponenten i denna teori är hanterbarhet, vilket avser en känsla av möjligheter 

att möta livets problem. Man upplever att man har kontroll över sin situation och man kan 
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göra något åt det som påverkar ens tillvaro. Ens vardag erbjuder ett visst mått av 

handlingsmöjligheter 

 

Genom att uppleva dessa komponenter främjas ens hälsa och välbefinnande.  

 

Frågan är hur ett barn kan stödjas för att utveckla en stark känsla av sammanhang, för att 

kunna hantera stress och utmaningar. Enligt Antonovsky bidrar föräldrarnas socioekonomiska 

position vilken känsla av sammanhang som barnet kommer att utveckla, men det handlar inte 

enbart om socioekonomiska förutsättningar. Även föräldrars uppfostringsstil har betydelse för 

utvecklingen av Kasam. Det kan till exempel handla om hur föräldrar bemöter barnets 

initiativ och om det finns något förhandlingsutrymme för diskussioner för att nå 

överenskommelser mellan barn och föräldrar.
54

  

 

En svensk variant på detta är Hagströms tankar om frisk- och skyddsfaktorer
55

, det vill säga 

faktorer som ger unga möjligheter att växa upp till trygga, omtänksamma och trygga vuxna 

med en god hälsa, trots att de växer upp med dåliga odds som talar mot detta. Hagströms tes 

är att uppmärksamma de goda sidor som finns hos varje ungdom, trots alla problem som 

egentligen präglar många unga i till exempel utsatta områden. Hagström menar att 

ungdomstiden innehåller en växt- och förändringspotential, som innebär att man kan skapa 

nya relationer till omgivningen. Vuxna personer i ungdomarnas omgivning kan, genom att se 

möjligheterna hos var och en och förstärka det positiva istället för att fokusera på problem och 

felaktiga beteenden, bidra till att destruktiva handlingar minskas av sig självt. Unga som begår 

riskbeteenden behöver få uppleva att de blir villkorslöst accepterade samtidigt som de får en 

möjlighet att uppleva en positiv gemenskap med engagerade vuxna och begripliga strukturer.  

 

4.3 Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion 
Enligt Bourdieus

56
 teori om det moderna samhället omvandlas olika materiella och 

immateriella tillgångar till ett värde som ger den sortens makt som man annars enbart menar 

att den som har kontroll över ett ekonomiskt kapital kan ha. Teorin handlar om sociala 

relationer och hur individens handlingsmönster utvecklats i olika sociala miljöer. Denna teori 

menar att begrepp som kön, genus eller till exempel etnicitet inte kan ersätta klassbegreppet. 

 

Genom att individen vistas i och deltar i olika sociala miljöer tillägnar hon sig olika sätt att 

agera och förhålla sig. Det sätt som man förhåller sig på i olika miljöer formas av de 

erfarenheter man fått i olika miljöer. Genom dessa erfarenheter får man ett habitus som gör att 

man kan förhålla sig naturligt i flera olika sociala miljöer. Om man medvetet ser till att få 

erfarenheter av olika sociala miljöer kan man påverka sitt habitus och därmed sin 

levnadsbana.  

 

Precis som hos Antonovsky talar Bourdieu om att samla erfarenheter som ger en resurser för 

att hantera sin tillvaro. Genom möten med andra människor och genom att delta på olika 

aktiviteter på fritiden får man nya upplevelser som kan bredda ens erfarenheter och därmed 

förbereda en på nya möten med främmande personer.  

 

Bourdieu analyserade hur de med maktpositioner uppnått sina positioner och sin status, inte 

enbart genom att de har lämpliga utbildningar för sina positioner, utan framför allt genom att 

de behärskar elitkulturens smak och livsstil. Bourdieu påstår att kultur och bildning är lika 

                                                 
54

 Gassne, (2008),  s 24  
55

 Hagström, Redemo, Bergman, s 16 - 28 (1998)  
56

 Per Månsson (red) Carle (2007), s 373 – 411 



 22 

centrala inslag i samhällets maktutövning som kontrollen över det ekonomiska kapitalet. Den 

som vill förändra sin klassposition kan inte göra det enbart genom att skaffa sig rätt utbildning 

eller ett ekonomiskt kapital. Man måste även tillägna sig de sociala mönster, språket och 

beteendet som är gällande i de grupper som har makten i samhället, den högre eliten. Val av 

kläder är till exempel ett uttryck för sociala och klassmässiga relationer, man markerar sin 

tillhörighet med en grupp samtidigt som man distanserar sig till en annan grupp. Andra 

exempel är val av musik man lyssnar på.  

 

Händelser i människors vardagsliv, till exempel ungdomars fritid, är sociologiskt intressanta 

därför att de visar på hur samhällets struktur är uppbyggd och vilka faktorer som skapas för 

att samhället ska leva vidare.  

 

Bourdieu formulerade sin teori kring olika former av kapital, kapitalen beskriver striden 

mellan symboliska värden.  

 Kulturellt kapital 

 Socialt kapital 

 Ekonomiskt kapital 

 Symboliskt kapital 

 

Kapital är en form av tillgång som en människa har därför att hon kan behärska kulturen, hon 

har sociala kontakter och nätverk, hon har tillägnat sig en utbildning och hon bär de symboler 

och attribut som krävs för visa sin tillhörighet.  

 

Dessutom introducerade han begreppen 

 Habitus, en förmåga att kunna förhålla sig på rätt sätt i olika sociala miljöer  

 Fält, olika konkurrerande fält på olika höga positioner i samhället, till exempel 

vetenskapsmännens fält, politikernas fält, konstnärernas fält, ekonomernas fält 

 Smak, ett sätt att uttrycka sin ställning på den sociala arenan  

 Livsstil 

 

En fritidsgårdsverksamhet skulle kunna ha möjlighet att ge ungdomar flera olika erfarenheter 

och därmed förstärka deras habitus.  

 

För att analysera fritidsgårdens betydelse och funktion för dess besökare idag, har jag valt att 

utgå från Antonovskys teori om KaSAm kompletterat med Bourdieus teorier om 

klassamhällets reproproduktion.  
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5. Metod 
I detta kapitel redogör jag för min vetenskapliga grundsyn, val av metoder, hur urvalet av 

fokusgrupper har gjorts och hur studien genomförts. Jag tar även upp frågan och etiskt 

förhållningssätt och avslutar med en beskrivning av metoder för analysen och tolkningen.  

 
5.1 Min vetenskapliga grundsyn 
En allmän åsikt är att samhällsvetenskapen grundas av värderingar. Den litteratur man läser, 

data man samlar in och fenomen som man observerar påverkas av ens egen tidigare 

uppfostran och utbildning. Ens egna erfarenheter ger en egen referensram som ofrånkomligen 

påverkar ens arbete, därmed blir samhällsvetenskapen aldrig riktigt objektiv. För att resultatet 

ändå ska uppfattas som acceptabelt måste slutsatserna som presenteras uppfattas som rimliga 

och väl underbyggda, med det menas att man använt godtagbara metoder. Det är också viktigt 

att forskaren inte undviker att nämna omständigheter som talar mot forskarens egna 

uppfattningar eller att man medvetet väljer bort andra perspektiv en ens egna.
57

 

 

Forskarens förförståelse, alltså forskarens egna erfarenheter, kunskaper och värderingar styr 

alltid forskningen. All kunskap är en symbios mellan den som redan vet någonting, till 

exempel forskaren, forskningsprojektet, processen och resultatet från forskningsprojektet.
58

  

 

Jag befinner mig, genom mitt yrkesutövande, på besök på fritidgårdar där jag ser och upplever 

verksamheten och de ungdomar som besöker verksamheten. Jag har också arbetat i 

verksamheten i närmare 20 år. Jag har alltså en sinneserfarenhet av fritidsgårdsverksamhet 

som rättfärdigar mina föreställningar av verksamheten. Utifrån dessa erfarenheter kan jag dra 

vissa slutsatser som jag prövar med hjälp ett antal fokusgrupper och statistiska fakta som jag 

samlat in då jag i mitt arbete haft i uppgift att genomföra en fritidsvaneundersökning. 

Fokusgrupp är en form av gruppintervju där deltagarna talar mer själva och med mer varandra 

än vad som kan vara fallet i mer traditionella gruppintervjuer,
59

 

 

I min studie har jag utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik bygger på att 

forskaren gör en tolkning av en process och därigenom skapar kunskap. Hermeneutiken gör 

inget anspråk på generalitet, utan bygger istället på att forskaren pekar på vissa trender och 

skeenden som kan ge stöd till vissa antaganden. Till en viss del kan ett problemområde 

beskrivas med mätbara objektiva fakta, men ett hermeneutiskt förhållningssätt nöjer sig inte 

med att redovisa det mätbara, utan väljer istället att tolka öppna svar, intervjuer, observationer 

och texter. Tolkningen grundar sig på att det redan finns tidigare kunskaper och erfarenheter 

av problemområdet att utgå ifrån. Om man istället utgår från eget tyckande och smak blir 

resultatet ett godtyckligt tänkande som riskerar att bli fördomsfullt. 
60

 

 

Insamlandet av ungdomarnas synpunkter fokusgrupperna är en form av insamlande av 

empiriskt material. Empirism är en filosofisk lära som menar att endast det som bevisats 

genom erfarenheter kan anses vara tillförlitligt, de fakta som är tillgängliga kan ligga till 

grund för att bestämma utformningen av en teori.
61
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Empirism utgår från att våra trosföreställningar rättfärdigas genom hänvisning till våra 

sinneserfarenheter. Erfarenheter, det jag själv har sett, hört och upplevt är det som är grunden 

för min kunskap. Metoden består framför allt av observationer av verkligheten
62

.  

 
5.2 Metodval 
Metodval bör göras utifrån det syfte man har med sin studie. I denna studie har jag sökt att få 

svar på vad som motiverar ungdomar att tillbringa sin fritid på fritidsgård och vilka värden de 

söker i den öppna fritidsverksamheten som en kommun finansierar och beslutar om. Jag har 

inte i första hand försökt få fram en generell sanning som kan vara giltig för alla ungdomar 

som besöker fritidsgårdar, utan snarare letat efter faktorer som kan fungera som exempel för 

fortsatta studier och diskussioner. Utifrån mitt syfte, som beskrivs mera ingående i början av 

uppsatsen, ser jag att ett kvalitativt förhållningssätt är det mest lämpliga.  

 

Studien är en intervjustudie med fokusgrupper. En fokusgrupp är en i viss mån strukturerad 

gruppintervju där deltagarna ska få tala mera under en traditionell intervju. Deltagarna ska 

också få styra samtalets innehåll i större utsträckning än i traditionella intervjuer. Fokusgrupp 

är en teknik som handlar om att samla in data genom gruppinteraktion, där 

gruppmedlemmarnas samtal med varandra ska ge ytterligare infallsvinklar, som förmodligen 

inte hade kommit med i en mer traditionell intervju.
63

  

 

Antalet deltagare i en fokusgrupp rekommenderas att vara mellan fyra och tolv personer. En 

fokusgrupp kan liknas vid ett kollegialt samtal där temat är givet och alla deltagare är 

intresserade av temat. Wibeck ger en fördjupad bild av metoden. Hon menar att fokusgrupper 

är ett verktyg där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett av forskaren förutbestämt 

ämne. Syftet är inte att kunna dra generella slutsatser, utan snarare att urskilja tendenser som 

kan användas för att ta fram nya hypoteser för vidare studier. Resultatet blir en samling 

iakttagelser som inte gör anspråk på att vara en allmän generell sanning.
64

 

 

Fokusgrupper kan även betraktas som fallstudier. En fallstudie innebär att ett eller flera fall 

från verkliga livet används som underlag för forskning, detta passar när man till exempel när 

man vill studera ett visst fenomen. En fallstudie kan bland annat innebära att man undersöker 

en avgränsad grupps erfarenheter, känslor och intryck, till exempel genom att intervjua dem 

om deras upplevelse.
65

  

 

Fallstudier kan användas då man vill ge illustration av ett fenomen i samhället eller för att 

förtydliga vissa redan kända förhållanden. Fallstudier kan även användas för att få nya 

infallsvinklar på redan tidigare studerade områden. Fallen kan då komplettera de tidigare 

studierna med antingen nya infallsvinklar eller som illustrationer av de slutsatser som tidigare 

studier redan kommit fram till. Fallen kan även ge nya frågor för fortsatta studier om 

området.
66

 

 

En frågeställning ska beskriva de frågor som studien ska handla om, medan syftet ska 

beskriva vad man vill göra med dessa frågor. Syftet ska alltså beskriva vad man vill 

åstadkomma och vad resultatet ska kunna användas till.
67

 En undersökning kan innebära 
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systematisk insamling av data, analys av de insamlade uppgifterna och en tolkning av 

resultatet med syfte att öka kunskapen om frågeområdet. En statistisk undersökning syftar i 

regel till att generera kunskap som ska kunna generaliseras till andra än de undersökta.
68

 

 

Svaren på de frågor jag ställer ska vara meningsfulla för någon eller några, annars är de inte 

värda en utredningsansträngning.
69

  

 

5.3 Urval 
De data som redovisas i denna uppsats kommer främst från de fokusgrupper som jag har 

genomfört på tre fritidsgårdar, dels i Nacka kommun, dels i Haninge kommun. Perspektivet 

utgår från deltagarnas subjektiva upplevelser och bedömningar.  

 

Wibeck menar att tre fokusgrupper är ett minimum för att en studie ska uppfattas som 

tillfredställande. Men färre fokusgrupper blir materialet för litet för att kunna se mönster och 

tendenser. Om det behövs fler än tre grupper avgörs av komplexiteten i fenomenet eller 

problemområdet som studeras, men erfarenheter visar att varje ytterligare grupp tillför allt 

mindre nya infallsvinklar och ämnet blir till slut mättat.
70

  

 

Jag frågade tre fritidsledare i mitt befintliga nätverk om de kunde hjälpa mig att hitta 

ungdomar som är aktiva fritidsgårdsbesökare, som ville medverka i en fokusgrupp. Samtliga 

deltagande ungdomar besökte ”sin” fritidsgård regelbundet minst en gång varje vecka, men i 

regel betydligt oftare än två gånger i veckan. Alla deltagare hade erfarenhet av ”sin” 

fritidsgård då de varit aktiva besökare under minst ett år, flera hade även erfarenheter från 

andra fritidsgårdar. Vissa ungdomar jämförde även ”sin” fritidsgård med andra fritidsgårdar i 

sina synpunkter och inlägg.  

 

Fokusgrupperna kom att bestå av sju, tre respektive tolv deltagare i åldern 14 – 16 år. 

 

5.4 Genomförande och etiskt förhållningssätt  
Jag informerade varje grupp om studien och om upplägget för samtalet. Deltagarna fick också 

veta att materialet samlas in anonymt och bearbetas så att det inte kommer gå att utläsa vem 

som svarat vad eller från vilket område de olika svaren kommer. Efter att jag förklarat syftet 

med samtalen har jag frågat de inbjudna om de vill medverka och alla ville vara med.  

 

Enligt Wibeck är det viktigt att genomföra fokusgrupperna i en miljö där gruppmedlemmarna 

känner sig hemma. Om samtalen äger rum i en för deltagarna främmande miljö kan det 

påverka hela processen.
71

 Fokusgrupperna genomfördes på respektive fritidsgård. Vid två av 

grupperna satt vi i ett avskilt grupprum runt ett bord, vid en av intervjuerna satt vi i en 

soffgrupp. Samtliga deltagare kunde ha ögonkontakt med varandra och jag satt med i gruppen.  

 

Under samtalen förde jag noggranna anteckningar över det som ungdomarna sa. Efter varje 

gruppintervju skrev jag ner anteckningarna direkt i en wordfil. Totalt omfattade 

anteckningarna ca nio sidors renskriven text.  
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5.5 Analys och tolkning  
Jag har valt att utgå från en hermeneutisk analysmetod. Hermeneutik betyder ungefär 

tolkningslära. Det är en vetenskapsriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 

huvudsakliga villkor för människans existens. Hermeneutiken används bland annat inom 

human-, kultur- och samhällsvetenskapen. Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem. Forskaren är öppen, subjektiv och engagerad. Analysmetoden handlar om att 

tolka och förstå innebörden i de svar man samlat in, för att tolka respondenternas avsikter och 

intentioner.  

 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig sitt ämne utifrån sin egen förförståelse. De tankar, 

intryck, erfarenheter och den kunskap jag har sedan tidigare har jag sett som en tillgång då jag 

tolkat det resultat jag fått. Min förförståelse blir ett verktyg för tolkningen. Avsikten för den 

som valt en hermeneutisk analysmetod är inte att ha ambitionen att få fram en teori som består 

av heltäckande lagar och samband, utan den egna tolkningen av materialet är unik och avser 

att berika en mångfald av uppfattningar i ämnet.  

 

I en hermeneutisk studie är studenten fri att argumentera för den tolkning som uppfattas som 

den bästa. Insamling av texter och data – tolkning - förståelse - ny textproduktion – ny 

tolkning – ny förståelse, allt ger en ständigt växande helhet som utvecklas till ny kunskap om 

det studerade området. 
72

 

 

För att analysera och tolka det som ungdomarna diskuterade i de tre fokusgrupperna har jag 

under respektive frågeställning valt att dela in ungdomarnas synpunkter och svar i olika 

teman. Jag har sedan fört samman de olika temana till en helhet. Genom att se både de olika 

temana var för sig och helheten har jag försökt få en så stor förståelse så möjligt för 

ungdomarnas egna beskrivningar och synpunkter.  

 

Temana när det gäller frågan om ungdomarnas motiv till att besöka fritidsgårdar och vad de 

ägnar sig till när de besöker fritidsgårdar blev: sociala motiv, möjligheten till att utöva och 

delta i fritidsaktiviteter, mötet med fritidsledare, behovet av frizon, strukturer och stöd för att 

genomföra och anordna egen verksamhet samt mötesplats som föräldrar sanktionerat.  

 

När det gäller frågan om värden unga tillförs när de vistas på fritidsgårdar blev det enbart ett 

tema som var genomgående, att utveckla sin sociala kompetens.  

 

Temana när det gällde fritidsgårdens utformning blev den fysiska miljön, besökargruppens 

struktur samt fritidsgårdens geografiska placering i lokalsamhället.  

 

Temana i det sista frågeområdet som berörde vilka kompetenser fritidsledare bör ha enligt 

ungdomar blev temana social kompetens, kompetens kring ungas identitetsutveckling och 

kompetens kring delaktighetsmetodik.  

 

Utöver dessa teman som jag kopplat till de olika frågeställningarna för studien fick jag även 

förslag från ungdomarna på möjliga orsaker till att andra ungdomar väljer att inte besöka 

fritidsgårdar.  

 

Redan under fokusgruppsamtalen har jag, genom att ställa klargörande uppföljande 

kontrollfrågor, haft för avsikt att öka min förståelse av ungdomarnas synsätt på verksamheten. 
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För att tolka vad dessa teman innebär har jag jämfört dem med det som kom fram i 

litteraturgenomgången. Jag har även jämfört temana med Antonovskys teori om Kasam-

begreppet och Bourdieus teori och klassamhällets reproduktion. I tolkningen har jag även 

använt min egen förförståelse.  
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisar jag resultatet från fokusgrupperna utifrån frågeställningarna i syftet. 

Resultatet visar att en fritidsgård enligt respondenterna kan fylla flera olika syften för den 

enskilde ungdomen, men också att det är viktigt hur fritidsgården är utformad rent fysiskt, hur 

fritidsledarna bemöter ungdomarna och att det på fritidsgårdarna är en blandad besökargrupp 

av ungdomar inom en avgränsad åldersgrupp. Framför allt går det att se att fritidsgården är en 

arena för umgänge med kamrater, men även en arena där man relativt spontant kan delta i 

olika aktiviteter eller få stöd i olika frågor av vuxna fritidsledare.  

 
6.1 Ungdomar motiv till att besöka fritidsgårdar 
6.1.1 Sociala motiv 

Först och främst framkommer olika sociala motiv till varför man väljer att tillbringa sin fritid 

på fritidsgården. I alla fokusgrupper nämns vid flera tillfällen att fritidsgården är platsen där 

man träffas och umgås med sina kompisar. Många uppskattar just möjligheten att bara hänga 

utan att behöva göra något särskilt.  

 
Om man inte kunde vara här och hänga skulle man nog hänga i centrum istället, och det skulle nog bli 

rätt trist i längden. 

 

Ytterligare ett motiv som kommer fram i intervjuerna är att en del väljer att vara på 

fritidsgården för att slippa vara ensamma.  Fritidsgården blir en mötesplats där man upplever 

gemenskap och tillhörighet. 

 
Jag har inte så många kompisar, så då går jag hit, för då behöver jag ju inte vara ensam och ha 

tråkigt. 

 

Det är klart man går hit, alla är ju här, vart ska man annars vara någonstans 

 

Man kan komma hit själv, utan andra kompisar, man kan ha kul här fast inga av ens andra kompisar 

är här, det är alltid någon här så man blir inte ensam, åldern spelar ingen roll, alla kan vara med 

alla. 

 

Ungdomarna beskriver fritidsgården som en plats där de blir sedda och bekräftade av kompisar.   

 
6.1.2 Möjlighet till att utöva och delta i fritidsaktiviteter 

Ungdomarna nämner även att möjligheterna till aktiviteter som erbjuds som ett motiv till att 

vara på fritidsgård, man går till fritidsgården för att få tillfälle till att till exempel spela musik, 

åka skateboard, styrketräna, spela innebandy, surfa på Internet och spela Tv-spel.  

 
Man gör allt möjligt här, hänger, är ute, kollar runt, är med kompisar, spelar spel, spela TV-spel, är i 

replokalen, åker skateboard. 

 

Man hänger med kompisarna här, spelar spel och styrketränar 

 

I vissa fall erbjuder fritidsgården ett utbud av aktiviteter och möjligheter som man saknar 

hemma, till exempel datorer, tv-spel och musikinstrument, men även hjälp med läxor. 
 

6.1.3 Möte med fritidsledare  

Ett annat genomgående tema som återkommer i alla grupperna är mötet med fritidsledarna. 

Jag uppfattar att fritidsledarna fyller en viktig funktion för många av de ungdomar som är 

aktiva fritidsgårdsbesökare. Många ungdomar söker sig till fritidsgården för att både samtala 

och få stöd som för att umgås med fritidsledarna. Ungdomarna får bekräftelse och 
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uppmärksamhet av fritidsledarna. Fritidsledarna har möjlighet att få en mycket närmare och 

mer angelägen relation till ungdomarna än till exempel lärare. Ungdomarna menar att detta 

beror på att fritidsledarna har ett stort personligt engagemang för alla som besöker 

fritidsgårdarna. Att samtalet mellan ungdom och fritidsledare bygger på ungdomens eget fria 

val stärker denna relation.  

 
Det är kul här, fast det finns ju regler och så, alla vet vad som gäller här, därför blir det bra, det blir 

liksom inget strul, det är som hemma, man kan inte bete sig hur som helst, då kan man inte vara här  

 

Viktigast med gården är att man blir väl bemött, man är liksom någon som är värd något 

 

På frågan varför man går till just den här fritidsgården återkommer ungdomarna i flera fall till 

fritidsledarnas bemötande. Fritidsledarnas sätt att bemöta ungdomarna gör också att man 

känner sig trygg när man är på fritidsgården. 
 
6.1.4 Behovet av en frizon 

Några av ungdomarna ser fritidsgården som en miljö för avkoppling, en frizon från läxor och 

krav på prestationer, för andra är fritidsgården en plats där man just kan få hjälp med läxor 

och annat som man har behov att få stöd med. Flera ungdomar uttrycker att de har höga krav 

från föräldrar och skola. Kraven kan handla både om att man ska klara skolan och delta i 

idrotten. Fritidsgården blir då en arena som man går till för att bara vara och göra inget 

särskilt, innan man ska idrotta eller ägna sig åt skolarbete.  
 

 Det är skönt att vara här efter skolan, man kan koppla av 

 

Det är en bra blandning här, man kan hänga och bara vara, umgås med kompisar, men man kan 

också vara med på olika aktiviteter och man kan diskutera med ledarna 

 

För ungdomarna blir detta en fråga om att använda fritidsgården som en möjlighet till befrielse från 

stress och istället få vistas i en frizon för återhämtning och gemenskap under trevliga former.  

 
6.1.5 Strukturer för genomföra och anordna egen verksamhet 

På vad som är bäst med fritidsgården svarar flera ungdomar att man får vara med och 

bestämma till exempel om vad som ska hända på gården. Jag uppfattar ungdomarnas samtal 

som att de har en vilja att vara engagerade i skapande av verksamhet som de själva brinner för 

och att ett motiv för att vara på fritidsgården är just att det finns strukturer som stödjer deras 

eget skapande av aktiviteter.  

 
/ … och så kan man få till exempel 2000:- som man kan fixa något för, för alla andra på gården. 
 
/ … på måndagar har vi alltid ett möte som alla kan vara med på, då kan man säga sina idéer och så 

bestäms det nya aktiviteter på mötet, som till exempel den fotbollsturneringen som vi ska fixa nu, den 

bestämdes på ett sådant måndagsmöte. 

 

Temat, att man erbjuds möjligheter till olika former av delaktighet och inflytande återkommer 

mer eller mindre i alla tre samtalen. På flera av fritidsgårdarna har man olika arbetsgrupper 

som till exempel ansvarar för café, inredning av tjejrum, replokal, fester mm. Genom att få 

vara med i dessa grupper, ta ansvar och skapa något för andra uttrycker vissa ungdomar i 

fokusgrupperna att de kan påverka verksamheten medan andra upplever att fritidsledarna 

bekräftar dem genom att deras insatser uppskattas. Ytterligare ett motiv till att låta 

ungdomarna ha inflytande över verksamheten är, enligt ungdomarna själva, att de i och med 

delaktigheten känner större ansvar för fritidsgården.  
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6.1.6 Mötesplats som föräldrar sanktionerat 

I vissa av samtalen resonerar ungdomarna även kring föräldrarnas inställning till 

fritidsgården. Man vistas på gården för att föräldrarna tycker att det är ett bättre alternativ än 

att vara i ett köpcentrum. Föräldrar vet var deras barn finns och har godkänt att deras barn är 

på gården, även om det också finns ungdomar som också menar att deras föräldrar inte vill att 

de ska vara där varje dag. Ungdomarna förklarar att de vill ha någonstans att vara och att 

deras föräldrar har godkänt fritidsgården som ställe att hänga på, så därför väljer de det 

framför andra ställen som föräldrarna inte godkänt.  
 
6.1.7 Möjliga orsaker till att inte besöka fritidsgårdar  

I grupperna bad jag även ungdomarna att diskutera vad som gör att vissa ungdomar inte går 

till fritidsgårdar och hur fritidsledarna kan göra för att det ska komma flera besökare. Även 

här kommer ungdomarna in på frågan om vilka åldrar gårdsverksamheten är till för. En del 

ungdomar känner tidigt att de är för gamla för fritidsgården. Ungdomarna kommer också in på 

fritidsledarnas ambitioner att fostra ungdomarna. Om alternativet till gården är hemmet, och 

där kan man ägna sig åt aktiviteter som fritidsledare inte tycker är bra aktiviteter, som vissa 

tv-spel, filmer eller besök på vissa webbplatser, så väljer en del unga att ägna sig åt detta 

hemma där det inte finns någon vuxen som kan hindra en. Ytterligare en förklaring är att vissa 

ungdomar är blyga och då är fritidsgårdsmiljön inget, då fritidsledarna kan uppfattas som väl 

ambitiösa när de vill välkomna och lära känna nya besökare.  

 
De flesta från vårt område är nog här, men en del tycker det kan vara lite tråkigt här också 

 
När gården blev översvämmad av sexor så försvann en del äldre, det är skönare nu när det bara är 

tonåringar igen, sexor har typ fel ålder, det borde vara så att det bara är för tonåringar 

 
Om någon som är en populär och cool typ säger att gården är typ lite tråkig så går de som också vill 

vara populära och coola inte hit, man kollar in vad andra gör innan man bestämmer sig för vad man 

vill göra, vi som är här kanske inte precis är så coola och populära 

 

Andra möjliga orsaker är att man helt enkelt inte har tid då man ägnar sig åt andra aktiviteter 

eller att det man vill ägna sig åt inte finns att göra på fritidsgårdarna.  

 

På frågan hur man kan locka nya ungdomar till fritidsgårdarna nämner flera ungdomar det så 

kallade gårdskortet som ett hinder. På alla fritidsgårdar som ingår i studien ska ungdomarna 

köpa ett gårdskort efter att de varit på fritidsgården några gånger. Ungdomarna i fokusgrupper 

menar att det kan avskräcka och att det kan upplevas som ett för kostsamt beslut om man inte 

är väldigt säker på att man verkligen kommer vara mycket på fritidsgården.  

 

6.2 Värden som ungdomar upplever att de tillförs när de besöker en 
fritidsgård 

Jag har velat se om ungdomarna själva kan se att de tillförs vissa värden eller om det kan se 

att det pågår ett informellt lärande på fritidsgården. På frågan om man lär sig något av att vara 

på fritidsgården eller om man kan ha någon nytta senare i livet av att ha varit på fritidsgården 

skiljer svaren åt mellan de tre fokusgrupperna.  

 

I en av grupperna har man svårt att se någon nytta alls, utöver att man har en lokal att vara i, 

så man slipper vara hemma eller ute när det är kallt. Efter en del diskussioner enas den 

gruppen om att man kanske lär sig lite om man är med på en del aktiviteter, men gruppen har 

svårt att uttrycka att det är angeläget att man ska tillföras något av detta slag när man vistas på 

gården, utöver gemenskapen med kompisarna. 
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Man kan ju lära sig lite nytt genom aktiviteterna man är med på, och så blir man bättre på gitarr och 

så 

 

I de övriga grupperna kan ungdomarna formulera att det pågår någon form av formellt 

lärande.  
 
6.2.1 Social kompetens 

I en av grupperna är ungdomarna överens om att man lär sig massor hela tiden och det är 

övertygade om att de har stor nytta av att vara aktiva fritidsgårdsbesökare. Man tillförs bland 

annat sociala värden. Man lär sig att vara kompis och man lär sig att kommunicera med andra.  

 
/ … man blir social, man lär sig hur man umgås med andra, och så lär man sig att uppföra sig, 

ledarna hjälper en att bli en bättre människa, så man vet hur man ska vara för att det ska bli bra  

 

Även i den tredje gruppen nämner ungdomarna att det som man fram allt lär sig genom att 

vara på fritidsgården är att umgås med andra, med olika åldrar, med tjejer och killar och med 

sådana som man annars aldrig hade umgåtts med annars. Det kan även handla om att öva upp 

sin toleransförmåga gentemot andra som är olik en själv. De vuxna har en stor betydelse i 

detta, då de kan lära en att lösa konflikter.  

 
6.3 Ungdomars beskrivning av hur en fritidsgård ska utformas  
6.3.1 Den fysiska miljön 

På frågan hur en ny fritidsgård skulle utformas föreslår ungdomarna bland annat:  

 Ett café som ska vara mysigt, med soffor och sittgrupper, med trådlöst Internet och 

många datorer 

 En utemiljö med både sittgrupper och en näridrottsplats som inte är bokningsbar för 

organiserade föreningsaktiviteter, som bör ligga i direkt anslutning till fritidsgården, 

med till exempel basketplan, innebandyrink, pingisbord, skateboardpark, 

konstgräsplan för fotboll, klättervägg mm  

 Tv-rum, med tv-spel, med storbilds-tv 

 Även inomhus direkt på fritidsgården ska det finnas något större rum där man kan 

idrotta när man vill, eller bara springa av sig och busa runt utan att ledarna tycker att 

det är jobbigt. Ungdomarna påpekar att ett rum för spontanidrott får inte vara för litet, 

vilket de menar att de ofta är på nya fritidsgårdar 

 Pingisbord, biljardbord  

 Replokaler, inspelningsstudio, musikrum   

 Rum för styrketräning 

 Plats där man kan sy, måla, rita och annan skapande kreativ verksamhet  

 Fester, discon, matlagning, det ska hända något nytt, något speciellt program 

emellanåt är önskvärt 

 Att det ordnas utflykter utanför närområdet, som företrädesvis ska vara så billiga så att 

alla kan vara med på dessa, till exempel biobesök, skidresa, besöka tivoli eller 

äventyrsbad 

 Fräscha toaletter 

 

 

Ungdomarna menar att den fysiska miljön måste ha en viss nivå för att en fritidsgård ska bli 

en attraktiv miljö som många vill gå till. Idag är det mycket annat som konkurrerar med 

fritidsgården som till exempel centrumanläggningar, snabbmatställen, caféer, kommersiella 
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anläggningar med till exempel Internetuppkopplade datorer, biljardbord, tv-spel mm, hemmet 

med möjligheter till att spela Tv-spel, titta på videofilmer, surfa på Internet, och vistas på 

virtuella sociala medier som facebook mm. Därför kan fritidsgårdarna inte ha för låg standard 

när det gäller sådana resurser som ungdomarna kan hitta på annat håll.  

 
Här finns trådlöst Internet, och så kan man låna en bärbar dator från gården, det är perfekt, man kan 

spara dokument, skriva ut, man får egentligen surfa hur mycket som helst utom på sånt som har med 

våld att göra, och det är ju egentligen en bra regel 

 

Och så borde man få använda sina egna datorer och koppla upp mot det trådlösa Internet som finns, 

men det får man inte nu för ledarna är rädda för att vi ska surfa in på sidor som dom inte gillar, så nu 

får man bara använda gårdens datorer, ledarna litar inte på oss, och så borde man få spela alla 

sorters spel utan gränser, nu får man till exempel inte spela våldsspel, ledarna förbjuder för mycket 

och överdriver lite 

 

På alla tre fritidsgårdar ligger caféet centralt direkt när man kommer in på gården. Caféet är 

den naturliga samlingspunkten och utgångspunkten för alla aktiviteter och möten med andra, 

därifrån kommer man sedan till övriga rum. För övrigt är de tre fritidsgårdar där jag 

genomfört fokusgrupperna helt olika i sin karaktär.  

 
De lilla vi har här utklassar de flesta andra fritidsgårdar, det är inte så stort här, men så bra, det är 

jättefint och fräscht, den enda nackdelen är att det är för litet, en dröm vore om man kunde bygga ut, 

om vi fick önska så skulle det finnas ett idrottsrum på gården, där det är okej att springa runt, spela 

pingis, biljard och sånt 

 

En fritidsgård ska inte ligga i en trist källarlokal med för lite fönster som den här, det är inga bra 

väggar här, det är som betong här. Det vore det schysst om man hade en biosalong på fritidsgården 

där man kan se filmer och spela tv-spel på en bioduk 

 

Över lag är man ganska nöjd med gårdarna så som de ser ut. De beskriver sina fritidsgårdar 

som fräscha, snygga, moderna, mysiga och att de är utformade för ungdomar. Två av 

fritidsgårdarna hade renoverats eller byggts om nyligen och en tredje fritidsgård skulle 

renoveras helt eller delvis inom en snar framtid.  

 
6.3.2 Besökargruppens struktur  

Ungdomarna menar att det inte räcker att prata om hur fritidsgården ska se ut rent fysiskt för 

att vara en attraktiv mötesplats på ungdomarnas arena. Ungdomarna i denna studie menar 

även att det är viktigt med en blandad besökargrupp och att det inte får vara för få besökare. 

Om det är för få besökare på gården blir den inte heller attraktiv. 

 

Flera av ungdomar återkommer till frågan om vilka åldrar en fritidsgård ska vända sig till. 

Tydligt är att de vill en plats där det enbart är ungdomar och att det ska vara både flickor och 

pojkar. Om andra åldersgrupper ska få använda lokalerna så ska det enbart ske när den 

ordinarie verksamheten är stängd.  

 
Jag ser inget bra med Y-gården, för dom blandar alla åldrar där, de har ju dans och så för småbarn 

där och då kommer föräldrar in som ska hämta sina barn, de är inget skönt helt enkelt om det är 

vuxna eller småbarn i samma lokal, det blir i alla fall ingen fritidsgård då, ingen vill vara där längre, 

en fritidsgård ska vara bara för ungdomar 

 

Det kanske inte är så stort här, men på x-fritidsgården som jag var på förut är det ännu mindre än här 

och det ser ut som ett klassrum, helt trist och så är det så mycket yngre där på eftermiddagen, om man 
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gick där själv i fyran och femman som jag gjorde, så vill man inte vara där nu när man går på 

högstadiet, det blir för barnsligt, som om man fortsätter vara på sitt gamla skolfritids 

 

Det är för lite tjejer här, det är också synd, för det handlar ju inte bara om möbler, grejer och så som 

måste finnas på en gård, det måste ju vara mycket folk här också för att det ska vara kul att vara här  

 

När man är på gården är man alltid omgiven av folk, det är viktigt att det är så   

 

Ungdomarna tycker att det är bra när fritidsledarna gör aktiva insatser för att locka flera och nya 

ungdomar till gården. Flera ungdomar menar att de också väljer att lämna gården igen de kvällar det är 

för få ungdomar som är där när de tittar förbi.   

 
6.3.4 Fritidsgårdens geografiska placering i lokalsamhället 

Ungdomarna menar också att en fritidsgård måste ligga centralt nära en central busshållplats 

eller tågstationen, så att man kommer förbi naturligt när man går hem från skolan. Det ska 

vara enkelt att slinka in på fritidsgården och den ska kunna vara en station på väg till andra 

aktiviteter, samtidigt som ungdomarna menar att det är viktigt att det är en egen lokal som 

bara är till för att vara just fritidsgård.  

 

Fritidsgården kan också ligga nära ett centrum eller nära andra platser som man ändå går till 

på fritiden, som idrottsplats/idrottshall, kulturhus eller bibliotek. I en av grupperna är man 

tydlig med att påpeka att fritidsgården inte borde ligga vid en skola där det går yngre barn. 

 

Fritidsgården får också gärna ligga på gångavstånd från där man bor, så att det är ganska lätt 

att gå förbi utan att man planerat för det.  

 

6.4 Nödvändiga kompetenser som fritidsledare ska ha, för att verksamheten 
ska upplevas som attraktiv och intressant 

 
6.4.1 Social kompetens 

På frågan vilken funktion fritidsledarna har och ska ha så svarar ungdomarna fram för allt att 

fritidsledarna ska vara trevliga, nyfikna på besökarna och välkomnande. De ska också svara 

för rutiner och trygghet. Jag frågade också vilka krav de skulle ha på någon som söker ett 

fritidsledarjobb om de fick vara med och anställa sina egna ledare. De svarar att den som vill 

arbeta som fritidsledare måste vara öppen och kunna bjuda på sig själv. Det är även viktigt att 

de vuxna tar första steget i en relation. Förutom att skapa relationer är det viktigt att få 

diskutera med ledarna och få pröva sina åsikter.  
 

Om man jämför med lärare så ska fritidsledare vara något mera, de ska liksom inte bara jobba för sin 

lön, utan dom ska göra lite till, dom här ledarna här lägger ner sin själ i sitt jobb, de är engagerade, 

de vill att vi ska trivas och ha de bra i livet 
 

Flera ungdomar framför att fritidsledare ibland kan vara för ambitiösa i sina ambitioner att 

fostra ungdomarna och se till att de inte gör något olämpligt. Som exempel nämner 

ungdomarna ledarnas syn på ungdomarnas val av TV- eller dataspel, filmer eller webbsidor.  

 
/ … ibland är ledarna här så himla seriösa, de tar allt man säger och gör så allvarligt, de borde också 

kunna göra en del undantag och inte vara så hårda med sina regler, de borde våga släppa loss lite 

också  

 

Ungdomarna vill att ledarna ska ingripa, hjälpa till att reda ut och agera vid konflikter eller 

om det finns besökare som beter sig på ett oönskat vis, bråkar och förstör. En viktig 
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kompetens blir då förmågan till konflikthantering. Men det finns även ungdomar som har 

svårare att acceptera ledarnas agerande vid sådana konflikter.  

 
/ … några andra här tycker nog att ledarna är för stränga, ibland överdriver dom också med regler 

och så, fast alla vet egentligen att hit kan man inte komma och röja runt och busa, det handlar 

egentligen om rent hyfs, om man stökar och inte sköter sig så säger ledarna till  

 

/ … dom kan inte alltid förklara varför dom till exempel kastar ut någon härifrån, då vill dom inte 

diskutera med oss, utan då ljuger dom istället, det är irriterande 

 

/ … vissa ledare kan bli rätt jobbiga, de kan klaga på allt man gör. Men vadå, man går hit ändå  

 

/ … alla accepterar att ledarna griper in om några tjafsar med varandra, det är så här, det vet man 

 

Ungdomarna menar att deras fritidsledare har en stor tilltro till ungdomarna och ungdomarnas 

egen förmåga, vilket ungdomarna uppskattar. Överlag berättar ungdomarna om att 

fritidsledarna försöker hitta det som var och en av besökarna är intresserade av och sedan 

försöker ge besökarna möjligheter att göra detta.  
 

6.4.2 Kompetens kring ungas identitetsutveckling  
Jag uppfattar att ungdomarna vill att fritidsledare ska kunna stödja unga och deras 

identitetsprocess. Ungdomarna uttrycker bland annat att de vill pröva sina värderingar och 

roller på fritidsledarna. Flera ungdomar menade att fritidsledarna ska kunna diskutera och 

kunna svara på ungdomarnas frågor. 

 

Man ska kunna diskutera med ledarna om vad som helst och så ska dom kunna förklara 

varför dom tycker som dom gör 

 

Det finns olika frågor och teman som ungdomarna hellre diskuterar med fritidsledarna än med 

sina föräldrar eller sina lärare. Ungdomarna menar att det många gånger är enklare att 

diskutera med fritidsledarna, eftersom de har en annan roll och uppgift än lärare.  
 
6.4.3 Kometens i delaktighetsmetodik  

Flertalet ungdomar menar att fritidsledarna måste ha idéer på hur man ska göra för att 

ungdomarna ska få vara med och anordna aktiviteter och arrangemang. Detta kan innebära att 

fritidsledarna tydliggör vilka valmöjligheter ungdomarna har. 

 

Ledarna ska kunna veta hur man gör om man till exempel vill ordna en rockkväll och vad hur 

mycket pengar det finns och så  

 

När jag ber ungdomarna att förtydliga vad det är som fritidsledarna ska göra eller kunna för 

att ungdomarna ska kunna skapa och genomföra egna aktiviteter och arrangemang så 

uppfattar jag att de vill att ledarna mer eller mindre ska fungera som handledare eller 

arbetsledare. Ibland vill du också att ledaren ska ge olika tips och bjuda på sitt kunnande.  

 
6.6 Sammanfattning av resultatet  
För ungdomarna i studien är de fritidsgårdar de besöker framför allt en arena för umgänge där 

de kan pröva sin identitet och utveckla relationer till både andra ungdomar och vuxna. 

Fritidsgården fyller behovet av ett öppen arena, där det både är tillåtet att göra inget särskilt 

och att under relativt spontana former utöva olika fritidsintressen. Därmed fyller 

fritidsgårdarna både syftet att vara ett vardagsrum och ett aktivitetscentrum för ungdomar, i 
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synnerhet när man inte vill binda upp sig till mer långsiktiga regelbundet återkommande 

gruppaktiviteter. Flera ungdomar framför att det är positivt med delaktighet då verksamheten 

utformas och genomförs. Samtidigt framkommer det synpunkter från ungdomarna vad som 

kan förbättras och utvecklas. Ett sådant tema som återkommer i alla samtal är personalens 

ambitioner att fostra ungdomarna så att de ska välja sådant som fritidsledarna anser är positiva 

värderingar. Det kan till exempel handla om vad som är lämpliga filmer, spel eller 

webbplatser för ungdomar.  
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7. Diskussion och analys  
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där jag tar upp hur valet av metoder, min egen 

förförståelse och trovärdigheten i resultatet kan påverka varandra. Den andra delen är en 

resultatdiskussion och analys, där jag även kopplar ihop resultatet med litteraturen och de 

teoretiska utgångspunkterna.  

 
7.1 Metoddiskussion 
För att kunna bedöma min studies resultat och trovärdighet gör jag här en presentation av hur 

jag genomfört denna studie. Jag har gjort en litteraturstudie, därefter har jag genomfört tre 

fokusgrupper för att avsluta med en analys av resultat och en diskussion kring resultatet. 

Parallellt med detta har jag även varit delansvarig för delar av genomförandet av Nacka 

kommuns fritidsvaneundersökning Unga i Nacka tycker till
73

. Vissa data från den 

undersökningen har fått komplettera mitt övriga resultat.  

 

Jag började min studie med att göra en grundläggande litteraturstudie, som presenterats i 

avsnittet Bakgrund, tidigare forskning. Med litteraturstudien har jag velat skapa en bas att 

utgå ifrån för den empiriska delen och att relatera till i analysen. Litteraturen fick jag fram 

genom att höra med olika experter inom det valda ämnesområdet, till exempel erkända 

forskare, lärare, kolleger och handledare. Jag har även använt mig av myndigheten 

Ungdomsstyrelsen som har sammanställt kunskap inom ämnesområdet. Jag har även använt 

mig av tidigare kurslitteratur från tidigare kurser inom ämnet Fritidsvetenskap och från olika 

fortbildningar som jag deltagit i. I denna del redovisar jag även den enkätundersökning om 

fritid, hälsa och ungdomars möjligheter till inflytande i en kommun, Unga i Nacka tycker till, 

som jag varit med att genomföra i egenskap som projektledare tillsammans med kolleger 

inom mitt ordinarie arbete.  

 

Att använda fokusgrupper för att samla in empiriska data var en lyckosam metod. 

Ungdomarna diskuterade med varandra och de var måna om att förklara för mig och 

tydliggöra deras inställning. Jag tror att svaren har blivit betydligt fylligare och omfattande än 

vad jag förmodar att de skulle ha blivit om jag fått dem från genom en enkätundersökning.  

 

Målet med analysen av fokusgrupper ska vara att lyfta förståelsen av det studerade fenomenet 

eller problemområdet till en ny nivå, genom att ta fram vad deltagarna i fokusgruppen 

bekräftade eller utmanade. I en diskussion bör det även framgå vilka implikationer resultatet 

kan medföra.
74

 

 

Resultatet kan inte betraktas som generellt giltigt för alla fritidsgårdar eller alla ungdomar 

som besöker fritidsgårdar. Det har inte heller varit avsikten. Syftet med fokusgrupper är inte 

att ta fram generella statistiskt underbyggda slutsatser, det är inte möjligt med denna metod. 

Metoden handlar mera om att urskilja visa tendenser och värderingar som kan vara giltiga för 

en grupp eller att illustrera ett fenomen. Metoden gör det möjligt att fördjupa ett ämne som 

redan har undersökts tidigare till exempel i form av enkätundersökningar
75

. 

 

Resultatet visar dock stor samstämmighet mellan tre helt olika fritidsgårdar med olika 

förutsättningar när det gäller till exempel lokaler, finansiering eller besökarnas 

socioekonomiska bakgrund. Dessutom är resultaten till stor del överensstämmande med 

litteraturen och tidigare studier. Därmed anser jag att studien kan fungera som ett exempel på 
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vad som motiverar ungdomar att tillbringa sin fritid på fritidsgårdar och hur dessa bör 

utformas för att attrahera ungdomar. 

 

En fråga är naturligtvis också om mitt subjektiva perspektiv har påverkat analysen av 

resultatet. Jag är, som jag sa i inledningen, i allra högsta grad involverad i det som jag avsåg 

att studera. Det är uppenbart att min förkunskap i någon mån kan ha begränsat mig att hitta 

nya infallsvinklar och tolka resultatet. Men samtidigt är fritidsgårdsverksamhetens karaktär av 

det slaget att jag tror att någon form av förförståelse är nödvändig.  

 

Den som tar emot denna studie får avgöra när och om de menar att resultatet kan appliceras på 

andra situationer och miljöer.  

 

7.2 Resultatdiskussion och analys  
Perspektiven på ungdomars fritid har under en lång tid pendlat mellan viljan att kontrollera, 

skydda och behandla oönskade beteenden till att erbjuda möjligheter till personlig utveckling 

och frigörelse. Även om effekterna till viss del kan bli desamma måste man ställa sig frågan 

om planerar utifrån en tradition där man söker problemen eller om man planerar utifrån 

ungdomars egna resurser och möjligheter.  

 

I de intervjuer som jag har genomfört, Nacka kommuns undersökning Ungdomar i Nacka 

tycker till och min litteraturstudie kan jag se vissa gemensamma teman när det gäller vilken 

funktion och nytta en fritidsgårdsverksamhet kan ha: 

 Fritidsgården som mötesplatsen, för många är fritidsgården en plats för socialt 

umgänge under fria former, där man övar sig i socialt samspel med andra. 

Fritidsgården blir en plats för gemenskap och tillhörighet. Flertalet av dem jag mött i 

de genomförda fokusgrupperna nämner att de vill ha en plats där man bara kan vara 

och hänga.  

 Arenan för spontan idrottslig aktivitet, många utrycker ett behov av fysisk rörelse 

och aktivitet, men står utanför det traditionella föreningslivet. Då kan fritidsgården 

fylla funktionen som arena för spontan idrott, under förutsättning att det finns lämpliga 

utrymmen/anläggningar på fritidsgården eller i anslutning till den.  

 Arenan för kreativt kulturellt skapande, många spelar musik, ägnar sig åt estetiskt 

skapande eller design i olika former på fritidsgårdarna. Fritidsgården blir en möjlighet 

att få ägna sig åt kulturella aktiviteter i en mer fri form än vad till exempel 

musikskola/kulturskola eller kulturkurser kan erbjuda.  

 Stöd av vuxna när man vill påverka något eller genomföra något, när man arbetar 

med läxor och studieuppgifter, när man söker jobb, när man vill pröva sina 

värderingar, pröva sin identitet och stärka sin självbild. Fritidsgården blir en arena där 

man får coachning och möjligheter att förverkliga en idé man har, där man får stöd 

med sin personliga utveckling eller där man får stöd med mer vardagliga ting. Därmed 

ger fritidsgården ungdomar en demokratiträning, ett sammanhang och en möjlighet att 

öva upp ett samhällsengagemang och en ansvarskänsla.  

 Ett annat tema som jag uppfattar som viktigt för ungdomarna, som återkommer i alla 

samtalen, är gemenskap, tillhörighet, inkludering och trygghet. För att detta tema 

ska fungera uppfattar jag att det är viktigt med både hur den fysiska miljön är 

utformad och hur ledarna bemöter ungdomarna. Den fysiska miljön och ledarens 

bemötande påverkar i sin tur hur attraktiv fritidsgården blir för ungdomarna.  

 Ett sista tema som återkommer både i litteraturstudien och i fokusgrupperna som unga 

efterfrågar är möjligheter till inflytande och delaktighet när verksamheten ska skapas 

och genomföras.  
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Jag uppfattar lika tydligt att ungdomarna som varit med i fokusgrupperna inte eller i ytterst 

liten omfattning ser fritidsgårdarna som någon form av behandlande terapeutisk verksamhet 

med preventiva syften. Ur ungdomarnas perspektiv är inte fritidsgårdarna främst en 

förebyggande verksamhet. Någon enstaka ungdom uttryckte att fritidsgården var viktig för 

föräldrarna, så de slipper vara oroliga för att deras barn ska begå dumheter. Föräldrar vet att 

fritidsgården är bra och om den inte fanns skulle ungdomarna driva runt utomhus i 

bostadsområden och centrumanläggningar.  

 

Ungdomarna uttrycker att det är viktigt att det finns mycket olika saker att göra på en 

fritidsgård.  

 

Utifrån både litteraturstudien och de genomförda fokusgrupperna menar jag att fritidsgårdar 

för många är en miljö där man utvecklas och växer, verksamheten utgår från ungas olika 

behov på fritidens arena. Detta gäller fram för allt ens behov av sociala relationer, 

engagemang och lust till ansvarstagande men i viss mån även kreativt skapande och idrottsligt 

utövande. Detta verkar vara särskilt viktigt för ungdomar med en mer expressiv fritidsstil där 

de unga prioriterar socialt umgänge och möjligheter till spontana aktiviteter högre än 

tidsbunden planerad strukturerad verksamhet med mer långsiktiga mål.  

 

I den följande resultatdiskussionen jämför jag mina resultat med tidigare undersökningar, 

litteratur och mina teoretiska utgångspunkter. Jag kommenterar vissa resultat som jag tycker 

är angelägna att uppmärksamma ytterligare. Jag tar även upp några frågor som studien väckt, 

som jag menar kan vara värdefulla att diskutera ytterligare inom fritidsgårdssektorn. Jag lyfter 

även fram några teman som skulle kunna få konsekvenser för yrkesverksamma på 

fritidsgårdar.  

 
7.2.1 Motiv för ungdomar att besöka fritidsgårdar 

Min slutsats är, att det ur ungdomarnas perspektiv, är den öppna verksamheten som är mest 

central för fritidsgården. Fritidsgårdsverksamheten ska fram för allt underlätta och ge 

utrymmen för ungdomarnas egna möten med varandra på deras fritid. För ungdomarna är det 

viktigt med en mötesplats där de kan komma och gå som de vill och där de på ett enkelt vis 

kan umgås med kompisar och samtidigt lära känna nya kompisar. Jag tolkar ungdomarnas 

samtal som om gemenskapen är viktigare än aktiviteterna i sig.  

 

Denna bild stämmer väl överens med Elofssons studie
76

 där han menar att de sociala motiven 

för fritidsgårdsbesök är de viktigaste. Hagström nämner i sin bok Låter skyddsänglar 

organiseras att varje ung människa har behov miljöer utanför familjen, där han eller hon har 

relationer till andra vuxna än sina egna föräldrar, där han eller hon är sedd och blir 

bekräftad.
77

 Jag tolkar det ungdomarna säger att de upplever precis detta när de besöker 

fritidsgårdarna.  

 

De motiv som framkommer i denna studie stämmer även väl överens med den fritidsgård som 

Forkby, Johansson och Liljeholm beskriver som en möjliggörande arena
78

. Enligt Forkby, 

Johansson och Liljeholm går ungdomarna till denna kategori av fritidsgård främst för att möta 

varandra och de vuxna. Fritidsgården erbjuder möjligheter till vila och rekreation, möjligheter 

till gemenskap och slutligen möjligheter till engagemang och kreativt skapande.  

 

                                                 
76

 Elofsson (1997) s 40 
77

 Hagström, Redemo, Bergman (1998), s 156 
78

 Forkby, Johansson, Liljeholm-Hansson (2008), s 73 – 76  



 39 

När ungdomarna är delaktiga i att skapa verksamhet på fritidsgården, som andra ungdomar 

deltar i, får de en positiv och angelägen bekräftelse av vuxna, vilket enligt Forkby, Johansson 

och Liljeholm är jagstärkande. Hagströms teori om att uppmärksamma ungdomars goda sidor 

för att det främjar de ungas positiva utveckling till att bli välfungerande omtänksamma 

ansvarstagande individer
79

, vilket är ytterligare ett motiv som bekräftar arbetet med inflytande 

som metod.  

 

Resultatet visar att det för ungdomarna i denna studie alltså är viktigt att fritidsledarna har 

förmåga att genomföra aktiviteterna tillsammans med ungdomarna, så att de blir delaktiga i 

genomförandet. Att vara delaktig innebär enligt Trondman
80

 att bli tagen i anspråk på ett sätt 

som gör att man upplever tillhörighet. Ungdomen ges möjlighet att utveckla gemensamma 

resurser som kommer komma andra till del. Ungdomarna i fokusgrupperna ger flera exempel 

på hur detta kan gå till och vilken betydelse det har för dem.  

 

Exempel på eget skapande av verksamhet och delaktighet i verksamhetens genomförande som 

nämns i denna studie är anordnande av fotbollsturnering, renovering av tjejrum, arbete i 

fritidsgårdens café, anordnande av konsertkvällar och discon. Samtidigt kan man även 

uppfatta att det i vissa fall kan behövas ett än mer medvetet tänkande kring delaktighet i vissa 

personalgrupper.  

 

Ungdomarna i studien påpekar även att det är viktigt med vuxna som kan stödja och coacha 

ungdomarna i denna miljö med allt möjligt som är viktigt för ungdomarna för stunden. Det 

kan till exempel handla om stöd med läxor eller stöd med att söka sommarjobb. I viss mån vill 

ungdomarna också kunna möta vuxna som kan coacha dem då de vill påverka frågor utanför 

fritidsgården, till exempel i vitt skilda lokala frågor som berör dem. De vill också att 

fritidsledarna ska ha förmåga att garantera att alla kan känna sig trygga och välkomna på 

fritidsgård.  

 

För att vara en attraktiv mötesplats för ungdomar på fritidens arena är det viktigt med en 

tillräckligt stor och blandad åldersgrupp inom ett begränsat ålderspann. Ungdomarna i de 

genomförda fokusgrupperna utrycker också att verksamheten ska vända sig till en begränsad 

målgrupp, företrädesvis 13 – 17 år.  

 

Jag menar att det är värdefullt att diskutera vidare kring ungdomarnas synpunkter att inte ha 

verksamhet för yngre eller vuxna i samtidigt i samma lokaler. En annan fråga att diskutera 

ytterligare, som ungdomarna i studien framför, är värdet av att kräva att man måste lösa någon 

form av medlemskap och då betala en avgift kopplat till upplevelsen av tillgänglighet. 

Ungdomarna menar att detta kan inverka negativt om man vill bredda besökargruppen.  

 

Ytterligare synpunkter på varför vissa ungdomar inte besöker fritidsgårdar, som också 

behöver diskuteras vidare, är att det saknas visst utbud av aktiviteter eller att fritidsledare kan 

vara väl ambitiösa när vill lära känna nya ungdomar eller fostra ungdomar till att välja ett 

acceptabelt, enligt fritidsledarna, riktigt beteende.   

 
7.2.2 Värden som ungdomar tillförs och ungas informella lärande på fritidsgården 

Min slutsats är att de unga som deltog i fokusgrupperna, genom att vara på fritidsgården, får 

möjligheter till upplevelser som ger dem nya erfarenheter, som i sin tur stärker deras 

personlighet och utvecklar deras identitet. Detta gäller framför allt relationer och social 
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kompetens, men även kompetens att arrangera verksamhet för andra ungdomar. De möter och 

konfronteras med personer som de inte skulle ha mött om de inte gått till fritidsgården.  

 

Bourdieu menar att man genom att vistas i olika sociala miljöer, genom att möta olika 

människor och genom att få nya erfarenheter får man tillgång till en form av kapital som ger 

en beredskap att hantera nya möten med främmande personer.
81

. Det man ägnar sin fritid åt 

och det man upplever på fritiden bidrar alltså till ungas utveckling av kompetenser och 

förmågor som i sin tur bidrar till ens förutsättningar att hantera andra utmaningar senare i 

livet. 

 

Antonovskys teori om KASAM
82

, Känsla Av SAMhang, innebär att känslan av sammanhang 

påverkar förmågan att hantera svårigheter, påfrestningar och stress. I denna studie har jag 

bland annat velat titta på om en fritidsgårdsverksamhet kan bidra till ett sammanhang och 

bygga upp de resurser som Antonowsky menar hjälper en att klara av dessa svårigheter. 

Exempel på en sådan resurs, som jag menar att denna studie visar är möjlig att bygga upp på 

en fritidsgård, är jagstyrka. En annan de resurser som Atonowsky pekar ut, som jag menar att 

ungdomar kan få genom mötet med fritidsledare på fritidsgård, är socialt stöd.  

 
/ … man blir social, man lär sig hur man umgås med andra, och så lär man sig att uppföra sig, ledarna hjälper 

en att bli en bättre människa, så vet hur man ska vara för att det ska bli bra 

 

Antonovsky menar att människan har ett behov av att uppleva meningsfullhet, vilket man 

enligt honom bland annat gör när man får ingå i sociala nätverk där man upplever gemenskap, 

när man upplever att man är efterfrågad och när man får vara delaktig i processer som andra 

har glädje av. Jag menar resultatet visar att en fritidsgårdsverksamhet kan bidra till detta. 

Fritidsgården är den mötesplats där besökarna umgås med sina kompisar samtidigt som de lär 

känna nya kompisar. Flera av ungdomarna upplever sig efterfrågade och behövda då de är 

med och arrangerar verksamheter för andra.  
 
7.2.3 Den fysiska miljön och utbudet av aktiviteter på fritidsgården  

Min slutsats är att de unga som deltog i fokusgrupperna efterfrågar en fritidsgårdsmiljö med 

möjligheter till ett varierat och brett utbud av både tillfälliga som mer varaktiga aktiviteter. 

Ungdomarna menar att den fysiska miljön ska vara trivsam och anpassad till ungdomar.   

 

Ungdomarnas önskemål som framkommer i intervjuerna stämmer väl överens med det som 

framkommer i undersökningarna Unga i Nacka tycker till
83

 och Vad söker unga på 

fritidsgården
84

 som redovisas i avsnittet Bakgrund, tidigare forskning. Fritidsgården ska vara 

ett trivsamt välkomnande vardagsrum där man tillåts att bara vara, göra inget särskilt och 

koppla av och samtidigt vara ett aktivitetscentrum där det finns mycket att göra, utan att man 

behöver vara anmäld till en kurs eller grupp i förväg eller vara medlem i ett lag.  

 

Ungdomarnas beskrivning av den perfekta fritidsgården stämmer även väl överens med 

Anderssons beskrivning av fritidsgårdens olika rum
85

, som jag också beskriver närmare i 

avsnittet Bakgrund, tidigare forskning.  
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Både Antonovsky och Bourdieus teorier bygger på att individen samlar erfarenheter genom 

att vistas i olika sociala miljöer. Jag menar att ungdomarna i denna studie visar att miljön kan 

bidra till att de får sådan erfarenhet som de senare kan ha nytta av i möten med olika personer.  

 

Jag menar att det är värdefullt att diskutera vidare kring ungdomarnas upplevelse att vissa 

fritidsgårdar med en åldersblandad verksamhet för både yngre och äldre, vilket flera gånger 

framfördes som något negativt under intervjuerna.  

 
7.2.4 Fritidsledaren ur ungdomarnas perspektiv 

Min slutsats är att de unga som deltog i fokusgrupperna menar att fritidsledare ska kunna ge 

ungdomar uppmärksamhet och bekräftelse. Fritidsledarna ska även kunna hantera konflikter 

och kunna garantera att det är tryggt på fritidsgården. Fritidsledarna har ett särskilt ansvar för 

nya besökare som ska känna sig välkomna. Fritidsledarna är också viktiga samtalspartners när 

ungdomar vill diskutera stort som smått, bland annat sådant som man inte vill diskutera med 

sina föräldrar eller lärare.  Jag tolkar det också som om ungdomarna önskar att fritidsledarna 

ska tona ner det som är problematiskt för att de mellanmänskliga mötena ska bli så positiva 

upplevelser som möjligt. När fritidsledarna letar efter saker besökarna är duktiga på, samtidigt 

som de tonar ner de problematiska, tar de fasta på det som fungerar och förstärker dessa sidor.  

 

De befintliga besökarna vill ha hjälp med att genomföra arrangemang som de själva kommit 

på att de vill göra. Samtidigt vill ungdomarna att fritidsledarna ska påtala när någon besökare 

uppför sig illa, så att det råder en trygghet på gården där kränkningar inte accepteras. För att 

nå nya ungdomar och därmed se till att det är tillräckligt många ungdomar är det också viktigt 

att fritidsledarna ibland ser till att det händer något särskilt på gården som kan vara lockande 

och tillräckligt intressant för dem som inte brukar gå på gården. Jag tolkar ungdomarnas 

samtal som att de menar att fritidsledarna måste kunna ha en balans mellan dessa tre 

perspektiv, att handleda, att svara för ordning och trygghet och att arrangera och skapa för att 

attrahera nya ungdomar till att bli besökare.   

 

Bourdieu menar att det är fördelaktigt för den personliga utvecklingen att möta personer med 

andra förhållningssätt och handlingsmönster än dem man är van vid från sitt egna sociala 

ursprung, då man väver ihop de nya erfarenheterna från dessa möten med ens tidigare 

erfarenheter och därmed får man nya möjligheter till agera i kommande möten i nya 

relationer.
86

 Jag menar att studien visar att mötet med fritidsledare kan innebära att ungdomar 

ges tillfällen att möta flera vuxna än dem de har i sin ursprungliga sociala bakgrund. När 

ungdomar tar del av hur fritidsledare agerar i olika situationer får ungdomarna en erfarenhet 

av att olika vuxna kan agera på olika sätt. Därmed får de erfarenheter av att man kan använda 

sig av flera handlingsmönster i en och samma typ av situation. Denna erfarenhet torde, enligt 

Bourdieus teorier, ge ungdomarna ett kapital innehållandes flera olika handlingsalternativ att 

välja emellan i möten med andra eller då konflikter behöver lösas.  

 

Antonovsky menar att unga har ett behov av relationer med flera olika vuxna i sin tillvaro, 

som står för stabilitet, trygghet och kontinuitet, då detta bidrar till att tillvaron uppfattas som 

begriplig. När ungdomarna berättar om de olika samtal de har med fritidsledare drar jag 

slutsatsen att fritidsledare fyller funktionen som viktiga vuxna som svarar för kontinuitet och 

som därmed bidrar till att göra tillvaron begriplig för ungdomarna, vilket är en av 

komponenterna i teorin om KaSAm. Jag menar alltså att resultatet visar tydligt att 
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fritidsledare har möjlighet att vara viktiga vuxna i ungdomars nätverk av betydelsefulla 

vuxna.  
 

Ytterligare en av komponenterna i Antonovskys KASAM-teori är hanterbarhet, vilket avser 

att man har möjligheter att påverka sin tillvaro. Även här menar jag att de ungdomar jag 

samtalat med visat att fritidsledare har möjlighet att hjälpa dem att se och upptäcka dessa 

möjligheter. Ett återkommande tema är att fritidsledarna lär ut hur konflikter mellan 

ungdomar kan lösas och hanteras. 
87

 

 

Utifrån Bourdieus teori kan man tolka att det man ägnar sig åt på fritiden inte enbart bygger 

på fria val, utan ens fritidssituation är ett samspel mellan önskningar, uppväxtvillkor, 

socioekonomiska förutsättningar, traditioner och i vilken status i samhället som ens familj är 

inordnad i. Därför kan det också vara betydelsefullt med relationer till flera vuxna än dem i 

sin egen familj, vuxna som kan representera andra grupperingar i samhället än ens föräldrar, 

till exempel fritidsledare, för att därigenom vidga sina erfarenheter. 
88

 

 

Samtidigt som ungdomar uppskattar sina fritidsledare mycket, framför de även att 

fritidsledarna ibland kan ha väl höga ambitioner när de gäller att sätta gränser, till exempel när 

det gäller Internet, tv-spel eller filmer. Om fritidsledare fattar beslut som ungdomarna menar 

inskränker dem, till exempel om någon blir utslängd från verksamheten, kräver ungdomarna 

att fritidsledaren ska kunna diskutera detta och ha hållbara förklaringar till sitt agerande.  

 

Antonovsky påpekar vikten av att ge barn och ungdomar ett förhandlingsutrymme i 

diskussioner med vuxna och att de unga ska göras delaktiga genom att få göra 

överenskommelser med vuxna där de bidragit med egna förslag till lösningar. Ett sådant 

förhållningssätt bidrar till att ge unga nya erfarenheter och därmed får de unga ökade resurser 

att hantera andra utmaningar senare i livet. 
89

 

 

Jag menar att det är värdefullt att diskutera vidare kring ungdomarnas upplevelse att vissa 

fritidsledare har för höga fostrande ambitioner när det gäller fostran och påverkan av 

värderingar, och om detta kan minska fritidsgårdens attraktion bland ungdomar, eftersom det 

är en frivillig verksamhet som ungdomarna kan välja bort.  
 

7.2.5 Implikationer för yrkesverksamheten 

Denna studie visar att den fysiska miljön och erbjudandet av aktiviteter är två av de faktorer 

som har störst betydelse för ungdomarna och för deras möjligheter till socialt umgänge med 

varandra. En konsekvens för de yrkesverksamma på fritidsgårdar borde vara att ta ställning 

till vad i den fysiska utformningen och aktivitetsutbudet som främjar socialt umgänge och vad 

som ytterligare kan förbättras för att öka möjligheterna för befintliga som nya besökare att 

delta i det sociala umgänget. Jag menar att det i detta även ingår att formulera vad som är 

framgångsrikt för att skapa en attraktiv miljö där alla besökare upplever att de är trygga.  

 

Denna studie visar också att ungdomar anser att deras möjligheter till delaktighet i skapandet 

av verksamheten är viktig. En konsekvens för de yrkesverksamma på fritidsgårdar borde vara 

att se över vilka strukturer de har för besökarnas delaktighet och hur dessa strukturer kan 

stärkas och utvecklas.  
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I fokusgrupperna återkommer ungdomarna flera gånger till att det inte få vara för få besökare 

på en fritidsgård för att den ska vara attraktiv. Ungdomarna hade erfarenheter av fritidsgårdar 

där det även fanns verksamhet för andra åldersgrupper än ungdomar, vilket de upplevde som 

negativt. Även det så kallade gårdskortet, vilket innebär att man måste registrera sig och 

betala en terminsavgift, kan leda till att vissa ungdomar väljer bort fritidsgården som sin 

mötesplats på fritiden. De yrkesverksamma bör diskutera både hur verksamheten kan bli mer 

attraktiv för att även locka nya besökare och om det är tillräckligt angeläget att ha verksamhet 

för flera åldersgrupper än ungdomar.  

 

Att ge ungdomar ett visst förhandlingsutrymme även i diskussioner kring värderingar kring 

till exempel Internet, spel eller film eller kring vad som är ett acceptabelt beteende kan vara 

en metod för att göra ungdomarna själva mer delaktiga i lösandet av ett problem som 

ungdomarna återkommer till. Ett försök till ett sådant förhållningssätt skulle kanske kunna 

bidra till att minska ungdomarnas negativa inställning till ledarnas fostrande ambitioner.   
 

7.2.6 Fortsatt forskning 

I min studie har jag valt att enbart fokusera på ungdomar som är aktiva besökare på 

fritidsgård. Ett intressant ämne att studera vidare är vad potentiella fritidsgårdsbesökare har 

för önskemål på och behov av en öppen fritidsverksamhet och mötesplats för unga på den fria 

tidens arena. Varför besöker inte vissa ungdomar, som efterfrågar en öppen fritidsverksamhet 

och mötesplatser, fritidsgårdar?  
 

Ett annat område att studera vidare är vad de yrkesverksamma fritidsledarna på 

fritidsgårdarna har för synsätt på verksamheten och om de dragit några konsekvenser av det 

synsättet, till exempel när det gäller deras val av metoder och pedagogik. På samma sätt vore 

det intressant att studera hur politiska beslut om mål och uppdrag för verksamheten tolkas av 

fritidsledarna och om de politiska besluten får några konsekvenser när fritidsledarna planerar 

för verksamheten och hur de avser att utföra sina uppdrag.  
 

Ett tema som återkommer i min studie där jag menar att det vore värdefullt med mera kunskap 

är ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inom den öppna fritidsverksamheten. I 

boken Kloka möten beskriver Trondman delaktighet som metod för att arbeta med unga i 

riskzonen för att få unga att se att de har möjligheter att påverka sina liv genom att vara 

produktiva istället för att vara passiva objekt för vuxnas produktion av insatser.
90

 
 

Ett sista område som jag kommit i kontakt med i denna studie där jag menar att det finns 

behov av ytterligare studier är ungas identitetsutveckling och det informella lärandet kopplat 

till den öppna fritidsverksamheten.  
 
7.2.5 Sammanfattande diskussion  

Jag upplever att förväntningarna på fritidsgårdsverksamheten, från såväl ungdomar som 

politiker, har förskjutits från att tidigare varit mer preventiva till att idag mer handla om att 

locka många ungdomar. Målet har blivit att ungdomarna ska anse att verksamheten är en 

attraktiv mötesplats på den fria tidens arena och att verksamheten kan tillgodose ungdomarnas 

behov av mötesplats för umgänge och fritidsaktiviteter.  
  

Öppen fritidsverksamhet blir en verksamhet som man kan gå till när man vill och inom 

relativt vida ramar fritt välja att möta kompisar, umgås och om man vill ägna sig åt olika 
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aktiviteter relativt spontant, till exempel idrottsaktiviteter eller kreativt skapande. Det finns 

inga krav på regelbundet deltagande, prestation eller konsumtion.  
 

Därför menar jag att verksamheten är ett angeläget komplement till fritidsaktiviteter av mer 

sluten karaktär. Sådan verksamhet utmärks oftare av krav på föranmälan, regelbunden närvaro 

på bestämda tider och långsiktiga mål.  
 

Litteraturstudien visar att fritidsaktiviteter av mer sluten karaktär oftare setts som mer 

föredömlig än den öppna. Frågan är om slutna fritidsaktiviteter, som gruppaktiviteter, 

träningar inom idrotten och kulturkurser, som anordnas av såväl föreningsliv, kommunala 

verksamheter och privata kommersiella aktörer, också gynnas mera än olika former av öppen 

verksamhet och öppna mötesplatser. Förutom fritidsgårdar kan mindre träffpunkter, 

ungdomscaféer, ungdomens hus, kulturhus, simhallar, bibliotek eller näridrottsplatser för 

spontanidrott kunna ingå i den öppna fritidsverksamhetens arenor. Även ungdomars 

egenorganiserade aktiviteter kan kopplas till en öppen fritidsverksamhet.  
 

Utifrån denna studie bedömer jag att ungdomar har behov av att få dra sig undan med 

jämnåriga och med den egna kompisgruppen för att få utveckla och testa sin identitet. 

Ungdomarna uppskattar att ha reträttplatser för avkoppling, där deras egen ungdomskultur får 

råda. När ungdomarna använder fritidsgården som denna reträttplats sker deras egna möten 

under mer kontrollerande former än då de möts ute på gator och torg. Samtidigt visar denna 

studie att om fritidsledare upplevs för kontrollerande med för stark vilja att fostra, finns det en 

risk att fritidsgården inte kan fylla funktionen av reträttplats. Frågan är om ungdomarna då 

väljer andra miljöer där de känner sig mindre kontrollerade, och vilka konsekvenserna blir av 

mindre kvalitativa vuxenrelationer under de ungas fritid?  Jag menar ändå att det är få andra 

fritidsaktiviteter som kan möta ungas behov av reträttplatser för avkoppling eller behovet av 

mötesplatser för umgänge med jämnåriga bättre än den öppna fritidsverksamheten.  
 

De tre fritidsgårdar som ingår i denna studie uppfattas av de ungdomar som jag träffat, som 

lättillgängliga, bland annat genom ett generöst öppethållande.  
 

Om det ändå är så att fritidsgårdsverksamheten tappat i attraktionskraft kan det finnas 

anledning att diskutera vidare vad som kan tilltala ungdomar som saknas idag på 

fritidsgårdarna, fram för allt för dem som inte tar del av annat fritidsutbud och för dem som 

har en expressiv fritidsstil i huvudsak. Kan det vara så att antalet positiva upplevelser som kan 

ge nya erfarenheter bör ökas? Enligt ungdomarna är fritidsledarna viktiga för verksamheten.  
 

Jag menar att det är viktigt att fritidsledarna har den kompetens som krävs för att både möta 

de nu existerande besökargrupperna samtidigt som de måste kunna attrahera och dra till sig 

nya ungdomsgrupper.  
 

En central fråga för det fortsatta utvecklingsarbetet av öppen fritidsverksamhet och 

fritidsgårdar är vad verksamheten mer ska ha för innehåll för att stärka positionen som en 

attraktiv och intressant mötesplats för ungdomar på fritidens arena? Hur ska fritidsgårdarna 

agera för att uppfattas som tillräckligt intressanta, så att man väljer att vistas där istället för till 

exempel olika kommersiella arenor.  
 

Ansvariga politiska nämnder bör tydliggöra fritidsgårdsverksamhetens syften och mål. 

Ansvariga tjänstemän och förvaltningar bör tydliggöra och formulera uppdraget. De måste 

också arbeta mera strukturerat med uppföljning av verksamheten. Fritidsledarna måste 

formulera hur de avser att genomföra verksamheten och sedan arbeta utifrån den formulerade 
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strategin för att utföra det av tjänstemännen/förvaltningen formulerade uppdraget och uppnå 

de målen som politiken beslutat om.   
 

Med denna uppsats har jag beskrivit en historisk bild av varför det finns fritidsgårdar. Jag har 

också tagit upp delar av den diskussion som finns kring en kommunalt finansierad 

fritidsgårdsverksamhet. Jag har visat på några exempel på vad som kan motivera ungdomar 

idag att besöka fritidsgårdar och några exempel på hur ungdomar föreslår att fritidsgårdar 

utformas och utvecklas. Ungdomarna i denna studie har även gett exempel på hur de vill att 

fritidsledare ska arbeta på fritidsgårdar.  

 

Jag vill att uppsatsen ska ge kunskap som skulle kunna vara av intresse då man planerar och 

utvecklar kommunalt finansierad öppen fritidsverksamhet för ungdomar. Jag anser att det 

finns flera intressenter som kan vinna på att mer kunskap skapas kring detta ämne, till 

exempel de som fattar politiska beslut om ungdomars fritid och därmed finansierar 

verksamheten, de som besöker verksamheten och de som anordnar verksamheten.   
 

Med denna uppsats hoppas jag att jag bidragit med ny kunskap och nya bilder från 

fritidsgårdsverksamheten idag. Läsaren av uppsatsen får bedöma i vilken mån ungdomarnas 

beskrivningar och förslag, så som jag tolkat dessa, och de beskrivningar som jag lyft fram i 

litteraturavsnittet, kan användas i fortsatta diskussioner om fritidsgårdar. 

 

Hägersten i september 2010  

 

 

 

Thomas Sass  
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Figur och tabell 

 

Tabell 1. Vad tycker du ska finnas på en fritidsgård?  

Nacka kommun (2009) Ungdomar i Nacka tycker till, undersökning om fritid, hälsa och 

inflytande, Nacka 

 

Figur 1, Fyra motiv för fritidsgårdar, nedtecknat på föreläsning av Forkby maj 2008 



10. Bilaga  
 

Samtalsguide för fokusgrupp om fritidsgårdsverksamhet 
 
Varför går ni till den här fritidsgården? 

(ha kul, ha någonstans att vara, träffa kompisar, lära sig saker, vara med på aktiviteter, pröva nya aktiviteter, 

prata med fritidsledare, tävla, utflykter, resor… )  

 

I den bästa av världar, hur ska den perfekta fritidsgården se ut för att locka mycket ungdomar? 

 

Om man skulle bygga en helt ny fritidsgård här i området, hur skulle den se ut  

(rum, möbler, inredning, utrustning, aktivitetsytor, utomhus)  

 

Vilka aktiviteter vill ni att det ska finnas på en fritidsgård 

Vilka arrangemang, program, temakvällar vill ni att det ska finnas på en fritidsgård? 

 

Vad ska fritidsledarna göra på gården? 

 

Vad ska fritidsledare kunna? 

 

Vilken nytta kan man ha haft av att vara på fritidsgård?  

Vad lär man sig av att vara på fritidsgård? 

 

Är det viktigt att man lär sig något? 

 

Vad är viktigt på en fritidsgård? 

( träffa kompisar, ha kul, få varor med på tävlingar, träffa nya människor, prata med bra vuxna, möjligheter till 

att få prova aktiviteter, möjligheter till resor/utflykter/läger, träna färdigheter (musik, idrott etc.), få vara med och 

bestämma, bli lyssnad på…)  

 

Vad gör att man kommer tillbaka till en fritidsgård flera gånger? 

 

Vad skulle ni göra om fritidsgården inte fanns?  

 

Finns det ledare som är på något speciellt sätt som gör att man kommer tillbaka? 

 

Kommer ni ihåg ert första besök på fritidsgården? 

Beskriv vad ni minns? 

Vad var era intryck? 

 

Varför gick ni till fritidsgården första gången, vad var det som lockade er hit?  

 

Hur fick ni veta om fritidsgården? 

 

Är det viktigt att ungdomar får vara med och bestämma? 

 

  

 

 

 

 


