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I den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd 
(prop. 2004/05:2) angavs fyra perspektiv som skulle grunda ungdoms-

politiken: resurs-, rättighets, självständighets- och mångfaldsperspektivet. 
Intentionen var att alla ungdomar ska ha tillgång till god materiell, kulturell 
och social levnadsstandard. Insatser på ungdomsområdet ska ha en gemensam 
grund i att stödja de ungdomar som har de sämsta förutsättningarna, menade 
regeringen. I propositionen beskrivs hur kultur- och fritidsverksamheten 
skapar samhörighet, stärker ungdomars identitet samtidigt som den kan 
vara ett kraftfullt verktyg för ett demokratiskt deltagande och för rättigheten 
och möjligheten att uttrycka sig. Kommunernas öppna ungdomsverksamhet 
framställdes som strategisk för att främja ungdomars sociala utveckling. 
Regeringen ville prioritera så att förebyggande och främjande insatser även 
kom de ungdomar till nytta som lever i socialt utsatta områden eller som 
riskerar att hamna i ett socialt utanförskap. I propositionens efterföljd gavs 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att ansvara för en satsning på 125 miljoner 
kronor under två års tid (2006-2007) till främjande arbete med ungdomar i 
riskmiljöer. Medlen fördelades till kompetensutveckling för anställda inom 
denna sektor, åtgärder för att utveckla verksamheten på drogfria mötesplatser 
samt till att stärka ideella organisationers ungdomsverksamhet. de projekt 
som kunde komma ifråga för utvecklingsmedel skulle helst bygga på lokal 
samverkan eller möten mellan yrkesgrupper, kommuner, stadsdelar, kom-
munförbund, föreningsliv eller andra aktörer. Satsningar som utgick från att 
ta vara på de ungas perspektiv och där unga var delaktiga i verksamheten 
skulle också prioriteras.

FoU i Väst/GR fick i uppdrag från Ungdomsstyrelsen att genomföra en 
samlad utvärdering av projekt i Göteborgsregionen som beviljats medel inom 

Sammanfattning
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satsningen. Syftet med utvärderingen bestämdes till att beskriva och analysera 
vad främjande och förebyggande arbete på ungas fritid innebär i form av 
grundläggande perspektiv och värderingar och läroprocesser för ungdomar. 
därutöver skulle relevans och innehåll diskuteras i de satsningar som särskilt 
tydligt försökt att omsätta intentionerna i satsningen. det handlar alltså om 
att lämna ett kunskapsbidrag med utgångspunkt från de ingående projekten, 
inte om att värdera varje enskild satsning. 

Utvärderingen bygger på gruppintervjuer med fritidsledare anställda i 
nio verksamheter, observationer på fyra mötesplatser för ungdomar samt 
intervjuer med projektledare, projektanställda och samarbetsparter. där-
utöver har en enkätundersökning genomförts och relevanta dokument gåtts 
igenom. Utöver denna skrift har del av utvärderingen avrapporterats i anto-
login Mötesplatser för unga. Aktörerna, vägvalen och politiken (holmgren 
& Ungdomsstyrelsen, 2008b). 

I analysen utkristalliserades fyra grundperspektiv för hur fritidsledare 
tänker om sitt arbete i förhållande till ungdomarna. Inom det skyddande per-
spektivet ses ungdomstiden som en speciellt känslig livsfas för alla ungdomar, 
och fritidsledarens huvuduppgift är med detta synsätt att erbjuda de unga 
trygga mötesplatser och aktiviteter. det socialiserande perspektivet riktar sig 
i första hand till ungdomar med någon form av problembeteende.  Genom att 
erbjuda motstånd, påtala när de uppför sig på ett oacceptabelt sätt och låta 
dem uppleva konsekvenser av sitt handlande, vill den socialiserande fritids-
ledaren guida de unga på vägen in i vuxenvärlden så att de bättre passar in i 
samhällsgemenskapen. Inom det möjliggörande perspektivet poängteras ris-
kerna för de unga med nutidens stora möjligheter och krav på maximalt 
självförverkligande, vilka kan skapa mycket press och leda till allvarlig 
ohälsa. Fritidsledarnas uppgift är att erbjuda alternativ till denna stressade 
tillvaro, antingen i form av en lugn och avkopplande miljö eller genom olika 
typer av jagstärkande aktiviteter. Nyckelord är uppmuntran och bekräftelse 
eftersom detta kan skänka ungdomen mod och en ökad tro på den egna 
förmågan. Inom det rättviseorienterade perspektivet fokuseras på de allra 
mest utsatta och bortglömda ungdomarna, eftersom de som är i allra störst 
behov av stöd. att vissa grupper i samhället lever under betydligt sämre 
förhållande än övriga medborgare, och dessutom ibland själva lastas för de 
konsekvenser som uppstår av sådana levnadsvillkor, upplever man inom det 
här perspektivet som en djup orättvisa. För motverka denna situation måste 
man som fritidsledare också vara med och påverka samhället så att de här 
ungdomarna får tillgång till samma levnadsvillkor och möjligheter alla andra. 
det räcker inte att bara ”skydda” ungdomarna, eller att uppfostra dem till 
att bättre passa in.
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Fritidsverksamhet för ungdomar kan också beskrivas i pedagogiska termer. 
Ungdomarna genomgår i bästa fall viktiga läroprocesser. Vi skapar begrepp för 
dessa processer och benämner dem för berikande, frigörande, rollutvidgande 
och sociala. I praktiken blandas olika former av lärande in i varandra. de 
berikande innebär att ungdomarna får erfarenheter som de annars inte skulle 
erfara. Ett exempel är lägerverksamheter som innebär att de kommer i ett annat 
sammanhang än sin vardagsmiljö. Vi fann också exempel på när fritidsledarna 
syftade till frigörande läroprocesser. det kunde handla om att ge ungdomar 
möjlighet att komma förbi inre hinder i form av dåligt självförtroende eller 
andra inlärda begränsningar, eller yttre som gjorde att de inte uppfattade sig 
ha möjlighet att förändra sin situation. I flera av verksamheterna vi mötte ville 
man ge ungdomarna möjlighet till inflytande och delaktighet. de fick prova 
en annan roll än tidigare, ofta förknippad med ett större ansvarstagande. Vi 
kallar sådana läroprocesser för rollutvidgande. I all verksamhet vi observerade 
och i samtalen med fritidsledare framkom att fritidsverksamhet innehåller en 
hel del av sociala läroprocesser. I organiserade former kunde det innebära 
att fritidsledaren såg till att alla kom till tals i olika sammanhang och att 
ungdomarna tränades i att verkligen lyssna på varandra. En poäng med att 
benämna olika läroprocesser är att underlätta verksamhetsplanering och 
reflektion över val av metod. att observera är dock att läroprocesserna i sig 
inte behöver leda till positiva resultat. Ungdomar i riskzon kan exempelvis 
genomgå rollutvidgande processer genom att de successivt inlemmas i krimi-
nella subkulturer. det handlar därför om att se till innehållet i processerna, 
inte bara att konstatera att läroprocesser förekommer. 

I studien har vi också närmat oss några olika utvecklingsprojekt. Genom 
Öppna skolan i härryda kommun vill man utveckla skolan till att bli en 
mötesplats även på kvällstid för ungdomar. Stor tilltro finns till att tillvarata 
föräldrar som resurser i den öppna ungdomsverksamheten. När vi kom den 
öppna skolan nära blev det uppenbart att fritidsledare eller andra ansvariga 
har att möta högst olika behov och inställningar till verksamheten från ung-
domarna. det krävs därför flexibilitet och avläsningsförmåga för att möta 
kunna möta olika ungdomsgrupper på ett bra sätt. Vi ifrågasätter också om 
det verkligen är ”föräldrar” i någon mer allmän mening man bör eftersträva, 
eller om det egentligen är goda och välfungerande vuxna. det finns en risk att 
fritidsledarna decimeras till att bli handledare till föräldrar i mer eller  mindre 
rutinartat arbete. detta kan i sin tur innebära en deprofessionalisering, tvärt-
emot behovet inom fritidssektorn. 

KEKS-nätverket är en omfattande satsning på att utveckla kvalitet i den 
öppna ungdomsverksamheten. den stora behållningen hittills verkar vara de 
ingående reflektionstillfällena kring mål, metoder och målgrupp. Svårare har 
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det varit att finna fungerande former för att genomföra och tillvarata resultatet 
från den omfattande kompetensenkät som utvecklats. 

Inom satsningen Plattform Kulturatom valde vi ut projektet ”Unga Utan-
för” eftersom det syftade till att bryta utanförskapet för arbetslösa ungdomar. 
Vi intresserade oss för hur samverkan till andra organisationer kunde byggas 
upp, och vilken roll ett främjande perspektiv kunde ha i mötet med utsatta 
ungdomar. det var emellertid svårt att få igång verksamheten så som pla-
nerat. delvis var detta en följd av praktiska omständigheter, som lokalbyte, 
och delvis en följd av bristande matchning till viktiga samarbetsparter. Man 
vann helt enkelt inte legitimitet hos socialtjänsten för att arbeta med grup-
pen och verkade också under för kort tid för att bli en resurs att räkna med 
i dessa sammanhang. 

dST-projektet inom verksamheten Meeths i centrala Göteborg använde 
metoden digital Storytelling som ett sätt att slussa in utsatta ungdomar i 
verksamheten. I analysen diskuteras den känsla för situationen och förmåga 
till balansering som fritidsledaren ibland måste förfoga över för att komma 
nära ungdomar som tidigare i livet upplevt många besvikelser. Projektet kom 
att betyda mycket för en liten grupp ungdomar. För någon av dem blev det 
som en frigörelseprocess. då projektutformningen var resursintensiv är det 
dock svårt att se hur den direkt skall kunna överföras till andra verksamheter, 
varför olika tillämpningsområden och modifikationer diskuteras. 

På Meeths arbetade man även med projektet Go ahead, vilket innebar 
att tjejer som tidigare inte tagit ansvar för konsertarrangemang skulle ges en 
sådan möjlighet. deltagarna fick utbildning och praktik i vad det innebär 
att vara arrangör – det handlar om att ”ha koll” och inte bara om praktiskt 
”know-how” eller om att ha kontroll. I att ha koll ligger nämligen en överblick 
över det totala sammanhanget och en förmåga till att förutse konsekvenser 
av olika handlingsalternativ. deltagarna i projektet fick också komma rock- 
och musikbranschen nära, vilket var lockande, men som också manade till 
eftertanke. En särskild del ägnas åt vad det innebär att delta i ett tjej-projekt. 
”det känns lite som att man blir tillsagd att ’tjejer de tar inte, de vågar inte 
leva ut sina tankar’”, som en av deltagarna formulerade sig, även om de 
samtidigt menade att de fått ut mycket av projektet. 

delaktighets- och inflytandeprojekt har en lång tradition inom fritids-
fältet. I det avslutande exemplet diskuterar vi Ungdomsforum i härryda. 
Ungdomarna, som ska utses från elevråden på högstadium och gymnasium, 
träffar regelbundet centralt placerade politiker i kommunen. Ungdomsforum 
har efter några års utvecklingsarbete funnit relativt väl fungerande former. 
de frågor som tagits upp i Ungdomsforum har ofta haft att göra med skolans 
område, så som olikheter mellan resurser på olika skolor och skilda delar 
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av kommunen. Frågor rörande ungdomars fritid och det eventuella behovet 
av att återöppna kommunala fritidsgårdar har också varit föremål för långa 
diskussioner. det finns problem förknippade med Ungdomsforum, inte minst 
rörande representativiteten för ungdomarna. I och med att ungdomarna 
ska utses av elevråden krävs det att skolorna lyckas få till stånd fungerande 
former för elevinflytandet. detta till trots menar vi att Ungdomsforum är ett 
positivt exempel på kommunikation mellan ungdomar och politiker som kan 
ha betydelse för utvecklingen av goda levnadsförhållanden för ungdomar i 
kommunen. 

I slutdiskussionen menar vi att fritidssektorn står inför ett antal utma-
ningar för att nå en större klarhet i verksamhet och yrkesroll. Vad krävs det 
egentligen för olika kompetenser för att arbeta med ungdomar på deras fritid? 
det handlar också om ett behov av tydligare mål och metodformulering som 
helst kopplas till en målgruppsanalys. Vi är övertygade om att fritidsledare och 
öppen fritidsverksamhet kan vara en viktig del i kommunens ungdomspolitik. 
det ställs dock stora krav på att verksamheterna håller en god kvalitet, vilket 
bland annat innebär god struktur, klar målformulering och bra villkor för de 
anställda för att de ska fungera förebyggande, och inte tvärtemot intentionerna 
(Mahoney et al, 2004). det är också noterbart att ett flertal röster talar om 
låg status och att yrkesgruppen inte har en jämbördig position i förhållande 
till samarbetsparter. För att utveckla samarbete på lika villkor är det viktigt 
att fritidsledarna inte får eller tar en underordnad roll eller fungerar som 
hjälpreda i andras verksamheter. det förefaller rimligt för oss att en utvecklad 
kommunikation och reflektion i såväl arbetsgrupper som på verksamhetsnivå 
är sätt att tydliggöra den egna rollen, positionerna sig jämbördigt i ömsesidigt 
utbyte med andra yrkesgrupper och komma fram till hur man ska agera i 
förhållande till målgruppen. handledning är ett beprövat sätt för att andra 
yrkesgrupper att komma vidare i sin professionaliseringsprocess, och rimligen 
borde det gå att finna goda former för handledning även inom fritidssektorn, 
inte minst i arbetet med utsatta ungdomar. På verksamhetsnivå är system som 
syftar till att skapa en kedja mellan uppsatta mål, yrkesmässig förståelse samt 
beredskap och analys av målgruppen av intresse. här är Keks ett exempel. 
Bland fritidsledare har uttrycket bärande relationer fått spridning. Men för 
att utveckla verksamheten finns inte bara dessa bärande relationer mellan 
fritidsledare och ungdomar, utan också av att upprätta bärande strukturer på 
verksamhetsnivå. Sådana strukturer kan nämligen både stödja relationsarbetet 
och förtydliga verksamhetsinnehållet. 
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”Vi älskar Japan helt enkelt” står det på ungdomsföreningen hikari Kai:s 
hemsida. Och det förstår man verkligen när man ser till hur de gjort i 

ordning en av lokalerna på träffpunkten Meeths för kvällens aktiviteter. På ena 
långsidan projiceras deras Japanska dansspel. Framför projektionsduken ligger 
några kvadratiska plattor med tryckkänsliga punkter som en dansare skall 
placera fötterna på i takt med musiken. detta blir faktiskt riktigt besvärligt i 
takt med ökad svårighetsgrad. det ser nästan obegripligt svårt ut när de mest 
avancerade äntrar plattan. Fötterna ser närmast ut att ha kopplats loss från 
den övriga kroppen för att självständigt dra med sig benen i en blixtrande 
hastighet, från den ena plattan till den andra. Vad är det som håller kroppen 
uppe när allt är i luften samtidigt, tänker jag. Strax bredvid sitter några killar 
i tjugoårsåldern med blickarna koncentrerade på ett dataspel av ett slag jag 
aldrig sett förut. det gäller tydligen att vara uppmärksam och fingerfärdig 
för att manövrera mellan styrplatta och knappar för att klara sig helskinnad. 
Vid sidan av sitter två tjejer, också kring tjugostrecket, och målar japan-
inspirerade akvarellbilder. Bilderna är färgrika och sirliga, liknande Manga 
men mer romantiska. antagligen är också det ett särskilt bildspråk med eget 
namn och egna regler. Från de flesta av aktiviteterna kommer ljud: blippande, 
smällande och smattrande ljud. Ljud som skapar spänning, ljud som lugnar 
ned. I ena stunden hörs crescendo från instrument tävlande i styrka, i nästa 
upplösning i romantiska stråkar och viskande flöjter. allt tillsammans delar 
i den ljudvägg som möter den som står i färd med att göra entré. En vägg 
genom vilken enbart tillfälliga genomslag hörs från ungdomarnas röster. 

Jag fortsätter in i lokalen och passerar då några av de unga kvinnorna i 
den feministiska syjuntan. Jag nickar till dem och någon av dem hälsar väl 
också lite halvt avmätt tillbaka. de är fullt upptagna med sina interna ange-

Inledning
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lägenheter. En av dem stickar på något som verkar kunna bli till en mössa. 
Tekniken har jag dock aldrig sett förut. hon närmast knyter ihop den, varv 
efter varv. En annan delar sin uppmärksamhet mellan kursboken som ligger på 
bordet framför henne och den pågående diskussionen. En tredje verkar mest 
göra ingenting. Man kan undra varför de egentligen träffas här på Meeths. de 
verkar så måna om sin integritet, men är ju samtidigt mycket offentliga här. de 
har ju inte ens en dörr att stänga om sig. Om de vill stänga omvärlden ute och 
åtnjuta avskildheten har de inte mycket att hämta här. Möjligen är detta en del 
av förklaringen, tänker jag sedan. att skapa avskildhet i offentlighet kanske 
blir extra kraftfullt för ett identitetsarbete. Ett slags avskiljandets särskildhet 
som uppstår just genom att upprätta en offentlighetens privata domän. 

Ovanstående skrivning är en bild av vad verksamhet för ungdomar kan 
innebära idag. här beskrivs den kommunala mötesplatsen Meeths. denna 
ligger i centrala Göteborg och vänder sig till ungdomar från gymnasieåldern 
och uppåt1. denna mötesplats syftar till att stödja ungdomars eget skapande 
och ge utrymme för deras egna idéer att förverkligas. Som man kan se i de 
båda exemplen är att ungdomars kultur och skapande kan ta sig helt olika 
uttryck; från ett närmast fanatiskt intresse för japansk kultur, inte minst i dess 
kommersialiserade former, till en tydligt ideologiskt kopplad återkoppling till 
det kvinnliga hantverket. Spännvidden i uttrycken och de olika behov ungdo-
marna har av stöd från ledare ställer naturligtvis stora krav på de anställdas 
kompetens och verksamheternas flexibilitet. 

denna rapport är handlar om ungdomars fritid och i synnerhet de sam-
hälleliga försöken att verka på ungdomars fria tid för att förebygga sociala 
svårigheter och för att främja ungdomars kraft och delaktighet. Vi sätter ljuset 
på hur fritidsledare uppfattar sin yrkesroll och sitt uppdrag, och lyfter fram 
sätt att utveckla yrkeskompetensen och analyserar även hur mötet  mellan 
anställda och ungdomar kan se ut när det sker på den fria tidens arena. 
Sådana möten sker nämligen med specifika förtecken i det att de bygger på 
ungdomarnas lust och intresse att komma till verksamheterna. Om olika 
mötesplatser för ungdomar, må de heta fritidsgård, träffpunkt eller kulturhus 
skall ha någon chans att fungera måste de kunna attrahera ungdomar. detta 
innebär en stor skillnad jämfört med den dominerande offentliga inrättningen 
för ungdomar: skolan, och skapar samtidigt likhet till föreningslivet. Men i 
likhet med skolan är i alla fall de som arbetar i dessa verksamheter offentligt 
anställda och verksamheten skall styras med hjälp av mer eller mindre tydligt 
uttryckta politiska målsättningar. Vår förhoppning är att rapporten skall bli 

1  denna mötesplats är tillsammans med mötesplatsen Kulturatom i angered i Göteborg mer 
ingående beskriven i antologin Mötesplatser för unga – aktörerna, vägvalen och politiken 
(holmgren & Ungdomsstyrelsen, 2008b). 
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ett bidrag till att precisera olika perspektiv, skapa reflektion kring centrala 
dilemman och bidra till att man på arbetsplatser och verksamheter skall kunna 
formulera ett svar på den retoriska fråga som ställdes av en av de personer 
vi intervjuat i undersökningen: 

Sjukhus har vi till för att man kommer in sjuk och skall blir frisk, skolan skall 
man gå från okunnig till kunnig, men vad har man fritidsgården till?

Bakgrund
Regeringen beslutade 2006 att stödja förebyggande och främjande insatser för 
unga samt för att utveckla drogfria mötesplatser. Satsningen hade aviserats 
redan i den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till 
välfärd (prop. 2004/05:2). det den dåvarande regeringen kom att kalla den 
”nya nationella ungdomspolitiken” hade som syfte att verka för att minska 
skillnader i levnadsvillkor inom ungdomsgruppen och på så sätt belysa och 
hantera levnadsvillkor för de ungdomar som av olika anledningar har svå-
rare än andra att få verklig tillgång till välfärd och makt. Inom ramen för 
denna ungdomspolitik, kom regeringen att föreslå nya övergripande mål 
för ungdomspolitiken, en förändring i uppföljningssystemet och även nya 
ungdomspolitiska prioriteringar där insatser skulle vara särskilt viktiga för 
ungdomars levnadsvillkor.

I ”Makt att bestämma - rätt välfärd”, föreslår regeringen två övergripande 
mål för den nationella ungdomspolitiken:

Ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd•	
Ungdomar skall ha verklig tillgång till makt•	

Propositionen gav en beskrivning av vad man menade var verklig tillgång och 
sade att alla ungdomar skall ha tillgång till god materiell, kulturell och social 
levnadsstandard. den verkliga tillgången till makt definierade man som att 
ungdomar skall ha möjlighet att själva påverka såväl samhällsutvecklingen i 
stort som sina egna liv och sin närmiljö. I propositionen diskuterades också 
fyra perspektiv som grundade ungdomspolitiken: resurs-, rättighets-, själv-
ständighets- och mångfaldsperspektivet. dessa fyra skulle ligga till grund 
till insatser inom många olika områden och skulle även följas upp återkom-
mande.

Insatser på ungdomsområdet skall ha en gemensam grund i att stödja 
de ungdomar som har de sämsta förutsättningarna, menade regeringen. 
 Intentionen var att alla ungdomar skall ges likvärdiga möjligheter och rättvisa 
villkor. I propositionen beskrivs hur Kultur- och fritidsverksamheten skapar 
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samhörighet, stärker ungdomars identitet samtidigt som det är ett kraftfullt 
verktyg för ett demokratiskt deltagande och för rättigheten och möjligheten 
att uttrycka sig. Kommunernas öppna ungdomsverksamhet beskrivs ha en 
strategisk roll i arbetet med att främja ungdomars sociala utveckling. Fritids-
ledarna sägs spela en stor roll för verksamheten vid fritidsgårdarna och även 
många gånger i skolan. Regeringen menar att fritidsgårdarna är betydelsefulla 
i många ungdomars vardag och uppväxt. antalet ungdomar kommer också 
att öka de närmaste åren varför regeringen föreslår att avsätta medel för:

att utveckla kvaliteten inom kommunernas öppna fritidsverksamhet •	
och särskilt bland ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, 
missbruk och socialt utanförskap samt att stärka förebyggande och 
dokumenterat framgångsrika verksamheter som bedrivs av ideella 
organisationer,
att stärka stödet till utveckling av drogfria lokaler för ungdomar, •	
främst i socialt utsatta områden,
att analysera utbildningssystemets möjligheter att möta det framtida •	
kompetensbehovet av fritidsledare och andra former av ungdoms-
ledare.

Regeringen ville prioritera så att de även förebyggande och främjande insat-
serna kom de ungdomar till nytta som lever i socialt utsatta områden eller 
som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap. de aktuella verksamheterna 
skulle helst också bygga på lokal samverkan eller möten mellan yrkesgrup-
per, kommuner, stadsdelar, kommunförbund, föreningsliv eller andra aktörer. 
Satsningarna som utgick från att ta vara på de ungas perspektiv och där unga 
är delaktiga i verksamheten skulle också prioriteras. Ungdomsstyrelsen fick i 
uppdrag att ansvara för satsningen på 125 miljoner kronor under två års tid 
till främjande arbete med ungdomar i riskmiljöer. 

Ungdomsstyrelsen inbjöd under maj och november 2005 i samverkan 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till en diskussion om och i så 
fall hur aktörer på den regionala nivån kan ta en mer aktiv roll i detta arbete. 
Syftet var att satsningen skulle få ökad genomslagskraft genom en större bredd 
och ett mer långsiktigt åtagande. Tidigare metodutveckling och kompetens-
uppbyggnad hade haft enskilda kommuner eller frivilliga organisationer som 
huvudmän. Inte sällan hade utvecklingsmedel nått småskaliga projekt som i 
ett större perspektiv endast fått marginell betydelse för kvalitetsutvecklingen 
av ungdomsarbetet.

Regeringen beslöt alltså att dela in stödet i tre delar. En kategori avsåg 
medel till utveckling av drogfria mötesplatser, en annan del innebar stöd till 
kompetens- och kvalitetsutveckling. den tredje avsåg stöd till ideella or-



17

ganisationers ungdomsverksamhet för att möjliggöra vidareutveckling och 
uppföljning av sina verksamheter. 

Stödet till utveckling av drogfria mötesplatser kom att gälla ungdomar 
i åldern 15-20 år. Man beslutade också att ge stöd till mötesplatser som 
etableras i redan existerande lokaler eller utveckling av pågående öppen ung-
domsverksamhet. de som hade rätt att söka var kommuner, kommunförbund 
och ideella organisationer och ungefär 15 miljoner kom att fördelas perioden 
2006-2007. Som krav på de projekt som fick pengar för att utveckla drogfria 
mötesplatser, ställdes att projektet skulle pågå under minst ett år. Ett specifikt 
krav var också att projekt som fick pengar skall sträva efter att utveckla frågor 
om målgrupp, metodik, huvudmannaskap och samverkan.

Stödet till kompetens- och kvalitetsutveckling för yrkesgrupper som 
arbetar med förebyggande och främjande ungdomsarbete kunde sökas av 
kommuner, kommunförbund och ideella organisationer och omkring 80 
miljoner fördelades 2006-2007. de beviljade projekten skulle pågå under 
minst ett år. Som exempel på stöd som på satsningar som kunde beviljas 
medel angavs utbildningar om yrkesrollen och värdegrundsfrågor, men även 
nätverksverksarbete i olika former. Man beskrev också att satsningar mellan 
olika yrkesgrupper prioriterades och att stödet särskilt skulle användas för 
att arbeta med uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheten.

det stod snart klart att ett flertal verksamheter i Göteborgsregionen var 
tidigt ute och formulerade olika utvecklingsprojekt. det är ett antal av dessa 
projekt som denna studie baseras på. Genom stöd från Ungdomsstyrelsen 
kunde en samlad studie göras av satsningarna för att på ett mer generellt 
plan diskutera frågor om det främjande och förebyggande arbetets karaktär 
och idéinnehåll. Studien har därför mer karaktären av undersökande studie 
än en traditionell utvärdering, även om studieobjekten till allra största delen 
är verksamheter som fått medel inom satsningen. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att beskriva och analysera vad främjande och förebyg-
gande arbete på ungas fritid innebär i form av grundläggande perspektiv 
och värderingar och läroprocesser för ungdomar. därutöver syftar studien 
till att diskutera relevans och innehåll i de satsningar som särskilt tydligt 
försökt att omsätta intentioner i Ungdomsstyrelsens satsning Förebyggande 
och Främjande. 

hur förstår yrkesverksamma vad det innebär att arbeta främjande 1. 
och förebyggande på ungas fritid?
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Vilka former av läroprocesser sker i mötet mellan ungdomar och 2. 
anställda inom ramen för en förebyggande/främjande verksamhet. 
hur ser det aktuella forskningsläget för arbetet som ungas fritid med 3. 
främjande och förebyggande verksamhet?

Fritidsgården – en verksamhet i blåsväder
Förebyggande och Främjande syftade till att nå många olika yrkesgrupper och 
verksamheter som vänder sig till ungdomar på deras fritid. Nyckelgruppen i 
satsningen är ändå fritidsledare och fritidsgården kärnverksamheten. det är 
därför värt att säga något om dessa i inledningen. det finns olika lösningar på 
hur en fritidsverksamhet kan se ut. I en del fall kallas inte det fysiska rummet 
alls för fritidsgård, utan kanske för mötesplatser, träffpunkter, kulturhus med 
flera (för översikt och exempel se holmgren & Ungdomsstyrelsen, 2008a). 
Man kan finna verksamheter där fritidsledaren heller inte alls utgår från en 
fast lokal eller är integrerad i annan verksamhet (ofta i skolan), inte har gått 
fritidsledarutbildning, även om denna kan ha annan kvalificerad utbildning. 
Exempel på sådana verksamheter och yrkesverksamma kommer att speglas 
i denna studie. 

Under 1990-talet förändrades fritidsgårdsarbetet tämligen dramatiskt. 
alltfler äldre ungdomar kom att utgöra målgrupp för arbetet och samtidigt 
kom många fritidsgårdar att samlokaliseras med skolan. Kommunala bespa-
ringar slog också hårt mot fritidssektorn: en sjättedel av landets fritidsgårdar 
lades ner och en dryg fjärdedel av fritidsledarna fick sluta (Blom & Ungdoms-
styrelsen, 2005).

Samtidigt ställer samhället nya krav på fritidsgårdarna och arbetet som 
bedrivs där. I debattskriften Verksamhet utan avsikt? från Svenska Kom-
munförbundet (Gunnarsson & Svenska kommunförbundet, 2002) lyfter 
författarna fram behovet av en övergång till ett medborgarperspektiv, att nya 
mötesplatser och att informella lärandemiljöer behöver utvecklas, jämställd-
het, folkhälsa, demokratisk skolning och integration främjas, kvalitetsutveck-
ling, kvalitetssäkring och målstyrning behöver utvecklas och systematiseras. 
Sammantaget innebär, menar man, dessa förändrade krav en nyorientering 
för fritidssektorn. Kursändringen, från problemfokus till att arbetet skall 
bedrivas främjande tillsammans med betoningen av kvalitet och styrning, 
utgör en kontext till både det arbete som rapportens informanter beskriver 
och till föreliggande rapport.

När det gäller vilka som besöker fritidsgården och vad fritidsgården 
har för betydelse för besökarna finns mycket lite forskning. Tidigare studier 
talar dock för att det finns en uppdelning mellan verksamheten på vardagar 
där man finner en förhållandevis stor andel ungdomar i svårigheter och ar-
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rangemangsverksamhet på helger som når en bredare målgrupp (Blomdahl 
et al, 1989). Liknande resultat framkom i en studie av Stattin med kollegor 
(2004; 2001) som även uppmärksammade sambandet mellan att besöka 
fritidsgården och social problematik. Ett resultat av deras forskningsprojekt 
som fått mycket stor uppmärksamhet var att de visat att fritidsgårdar i värsta 
fall kan ha en motsatt effekt i förhållande till deras syfte. Istället för att vara 
en förebyggande och främjande verksamhet kan den ha en negativ effekt då 
ungdomar i sociala svårigheter kan förstärka varandras negativa beteenden. 
När de jämförde fritidsgårdar som bedrev en välstrukturerade verksamhet 
med sådana med lägre grad av struktur fann de hos de förra dock inte denna 
negativa förstärkningseffekt. Med god struktur avsågs här att verksamheterna 
hade tydliga mål, det fanns en klar uppfattning om hur de skulle arbeta för att 
uppnå målen (inte minst vad gäller normsättning) och det fanns en trygghet 
i personalgruppen vad gäller anställningsförhållanden och annat. andreas 
Persson, som använde sig av delvis samma material fann att det saknades 
könsskillnader rörande normbrytande bland besökarna, alltså även flickor 
med normbrytande beteende sökte sig i högre grad till fritidsgårdsverksam-
heten. Persson menar att impulsiva och spänningssökande ungdomar med 
familjeproblem dras till kamratorienterade och ostrukturerade sammanhang 
(Persson, 2006b). 

Bland aktiva inom fritidsgårdsverksamheterna speglar frågan om mål-
grupp och inriktning ett klassiskt dilemma. Skall man försöka nå en bred 
målgrupp med aktiviteter som stärker deras resurser och ger möjligheter till 
positiva erfarenheter, eller skall man rikta in sig på ett arbete med en grupp 
i sociala svårigheter med kompensatoriskt arbete? För denna diskussion se 
ardström och Fritidsforum (2001), Laxvik och Laxvik och Rosén (2001; 1993) 
eller Sarnecki och Ekman (1978). Satsningen förebyggande och främjande 
lägger sig mitt i detta dilemma då den avser att med det främjande arbetet 
utveckla metoder för att nå utsatta ungdomar för att finna vägar för hur deras 
positiva kvaliteter kan utvecklas. 

de ändå relativt begränsade studierna har i flera fall fått stort genomslag 
inom fältet. En förklaring till detta är sannolikt just bristen på forskning, 
 vilket innebär att den forskning som ändå bedrivs kan få stor uppmärksamhet. 
Forskningsresultat har också använts som ett redskap i debatten om fritid-
gårdarnas funktion. På senare år har ibland en tämligen negativ bild målats 
upp, där fritidsgården beskrivits som alltför ostrukturerad och löslig. det är 
samtidigt viktigt att påpeka att inget forskningsresultat ger hela bilden, och 
inte heller (hela) sanningen. För att en allsidig diskussion om den offentliga 
verksamheten på ungdomars fritid skall kunna föras är det därför viktigt att 
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fler studier görs som från olika vinklar kan närma sig frågorna (se exempelvis 
Olofsson & Berggren, 1995). 

Fritidsledare – en liten och brokig skara
Låt oss inledningsvis definiera yrkesgruppen vi talar om som ”personal 
verksam vid fritids- och ungdomsgårdar eller liknande och med målgruppen 
ungdomar i åldersspannet 13-20 år”. I fortsättningen kallar vi yrkesgruppen 
för enkelhetens skull för fritidsledare.

I uppgifter från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting hade 
Sveriges kommuner 3732 anställda fritidsledare 20062. Ungefär hälften av 
dessa var anställda inom fritid och kultur medan resten återfanns huvudsak-
ligen inom förskola/skolbarnomsorg och grundskolan. Jämfört med andra 
professioner är fritidsledarprofessionen liten. det är till exempel värt att notera 
att kategorin bibliotekspersonal uppgår till nästan 4 000, fritidspedagogerna 
till drygt 12 000 samt socialsekreterare till nästan 13 000. I den kommunala 
professionsfloran intar således fritidsledaryrket en liten del. Fritidsledare är 
i allmänhet relativt unga och många av dem är timanställda eller vikarierar 
(Thorn Wollnert & Svenska kommunförbundet, 2003). Bland de fast anställda 
tycks en snittålder vara omkring 35 år.3 Könsfördelningen är ganska jämn 
(claesson Nordin, 2006). 

Generellt sett har fritidsområdet en relativt hög personalomsättning. 
Många yngre fritidsledare väljer efter några år i yrket att utbilda sig vidare eller 
söka sig till andra områden. Säkerligen spelar både den låga lönen, en relativt 
låg status samt arbetsvillkoren med mycket kvällsarbete, små och skiftande 
arbetsgrupper, många timanställda ledare roll för denna omsättning (Thorn 
Wollnert & Svenska kommunförbundet, 2003). Ytterligare bör nämnas de 
begränsade möjligheterna till karriär eller kvalificerad vidareutbildning inom 
yrket (Blom & Ungdomsstyrelsen, 2005) Jämfört med andra yrken arbetar 
fritidsledare förhållandevis ofta deltid.4

2  I Sveriges kommuner och landstings (SKL) statistik återfinns en stor post, övr. fritid/kultur 
omfattande 11 640 personer huvudsakligen anställda inom fritid/kultur. det är nog rimligt att 
anta att ett stort antal ”ungdomsarbetare” anställda som fritidassistenter etc. också återfinns 
inom denna kategori. (SKL, 2006)

3  KEKS-enkät visade att yrkesgruppen har en relativt god åldersspridning (27 procent under 
30 år, 36 procent 31-40 år, 30 procent 41-50 år samt 8 procent över 50 år). Möjligen kan 
här noteras att för att uppnå en helt jämn ålderfördelning bör den övre ålderskategorin vara 
betydligt större. Enkäten dras med ett stort bortfall och sannolikt återfinns exempelvis fler 
vikarier i gruppen som inte besvarat enkäten.

4  En uppseendeväckande stor del av respondenterna arbetade deltid, 36 procent, och 15 procent 
mindre än 50 procent enligt FoU Västernorrland. Ungefär samma resultat erhålles från KEKS 
som konstaterar att 71 procent arbetar 36 timmar/vecka eller mer medan 11 procent arbetar 
mindre än halvtid. (även här troligen bortfallspåverkan på båda kartläggningarna.)
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När det gäller utbildning uppvisar fritidsledare en ganska brokig bak-
grund. det saknas heltäckande kartläggningar men med stöd av de få som finns 
blir en kvalificerad uppskattning att knappt hälften av Sveriges fritidsledare 
har en tvåårig fritidsledarutbildning.5 Sannolikt är de regionala variationerna 
relativt stora och det bör också noteras att de övriga utbildningar fritidsledare 
har är allt från en ”kortkurs” för fritidsledare arrangerad av Fritidsforum 
till akademiska studier. En mindre grupp fritidsledare saknar helt formell 
utbildning.

I en rapport från Ungdomsstyrelsen (Blom & Ungdomsstyrelsen, 2005) 
konstateras att kvaliteten är ojämn på fritidsledarutbildningarna. det finns 
också ett vikande underlag för rekrytering till utbildningen och så gott som 
alla sökande till landets fritidsledarutbildningar antas. allt färre tas därför in 
på fritidsledarutbildningen men samtidigt blir det allt fler som inte fullföljer 
utbildningen. Sammantaget förmedlar rapporten en oro över en utbildning 
som inte motsvarar kommunernas krav och som inte heller förmår rekrytera 
och behålla elever i önskad utsträckning. En central fråga som reses rör 
utbildningens framtid. Många av fritidsledarnas systerprofessioner (social-
pedagoger, sjuksköterskor, fritidspedagoger, poliser med flera) har under de 
senaste decennierna inlemmats i ett akademiskt system med därtill hörande 
statushöjning, möjlighet till vidareutbildning, forskning med mera. Utbild-
ningen av fritidsledare bedrivs på folkhögskola och man har valt att betona 
kopplingen till folkrörelser och föreningar starkt. Parallellt har några eldsjälar 
sökt introducera fritidsfrågorna inom högskola och universitet (till exempel 
Malmö högskola). På frågan om även fritidsledarutbildningen i framtiden 
bör integreras i universitetssystemet är rapportens respondenter delade i två 
grupper; en som önskar en sådan utveckling, och en som hellre betonar vikten 
av en kvalitetshöjning inom ramen för nuvarande organisation. arbetsgivarna 
uttrycker dock i rapporten önskemål om, eller krav på, kompletterande utbild-
ning på högskolenivå. annars råder delade meningar om utbildningen framtida 
status, även om många pekar på problem och svårigheter. Fortbildning och 
forskning saknas helt inom fritidsledarfältet för närvarande. Kommunerna 
önskar vidare en inriktning på öppen verksamhet, relationer, samtalsmetodik 
och vardagligt arbete i stället för inriktning på musik, friluftsliv eller media.

KEKS är ett nätverk som består av kommuner och verksamheter inom 
fritidsområdet. Målet är att utveckla kvalitet och kompetens inom området. 
det är ett av de projekt som fått medel inom förebyggande och främjande och 
diskuteras senare i denna rapport. KEKS-nätverket har bland annat genom-

5  I Västernorrland uppges 30 procent av de anställda fritidsledarna ha en ett eller tvåårig fri-
tidsledarutbildning och åtta procent ”Fritidsforums kortkurs”. Från KEKS erhålles siffran 53 
procent med fritidsledarutbildning (kartläggningen dras med stort bortfall).



22

fört en större kartläggning med hjälp av en enkät som gått ut till cirka 300 
fritidsledare (eller andra anställda). I denna användes tre begrepp för att diffe-
rentiera mellan olika former och nivåer av fritidsledares upplevda kompetens: 
personliga egenskaper, färdigheter och kunskap. då respondenterna ombads 
bedöma sin kompetens gav de högst värden för ”personliga egenskaper” (5,4 
av 7 möjliga poäng) och lägst för ”kunskaper” (4,1). ”Färdigheter” hamnar 
däremellan (4,8). Totalt skattar man sin kompetens till 5,2 på en sjugradig 
skala. de svarande fritidsledarna ser vidare mer brister i utomliggande faktorer 
än i egna kunskaper och färdigheter.

När dåvarande Svenska kommunförbundet (nuvarande SKL) skissade 
på kommunernas behov i framtiden lyfte de fram fritidssektorns förändrade 
förutsättningar, ökade krav på ”omvärldsspaning” och analys kopplad till 
teoretiska kunskaper. den ideale fritidsledaren har både teoretisk kunskap och 
personlig mognad/lämplighet. dokumentation och kvalitetssäkring kommer 
att bli centralt i framtiden, menade man. 

Metod och urval
Under arbetets gång har empiri insamlats löpande. Vi har genomfört nio 
gruppintervjuer med ungdomsarbetare anställda på fritidsgårdar i Göte-
borgregionen, intervjuat grupper av ungdomar och enskilda, genomfört ett 
flertal deltagande observationer både på fritidsgårdar, i samband med speci-
ella verksamheter, nätverksmöten, utbildningar, ledningsgrupper med mera. 
Vidare har vi intervjuat anställda, chefer, processledare, projektansvariga 
och samarbetspartners. även en enkätstudie har genomförts där besökare på 
Meeths och KulturaTOM tillfrågas om sin upplevelse av verksamheterna. 
även en stor mängd dokument i olika former har studerats. det har varit 
hemsidor, protokoll, projektplaner, egna utvärderingar och mycket annat. 
Ytterligare redovisning av metod och empiri återkommer senare i de olika 
kapitlen i rapporten. 

Fritidsledare för intervjustudien har valts ut i syfte att få spridning och 
variation i svaren. Vi avsåg att fånga variationen genom att identifiera i vilken 
mån verksamheterna utgick från egna lokaler, om de bedrivs i samarbete med 
annan eller inte alls hade fasta egna lokaler. Vi valde också ut verksamheter 
efter i den mån de artikulerat någon form av aktivitets- eller skapande inrikt-
ning eller om de verkade betona mer av sociala målsättningar. de verksamheter 
eller kommuner som valdes ut var i Göteborg: verksamheterna Mix-gården 
i hammarkullen, activ fritid i centrum, Kulturatom i angered, fritidsledare 
i stadsdelarna Lundby på hisingen, Tynnered i väster och fritidsledare i 
grannkommunerna: Öckerö, härryda, Kungälv och Partille. Utöver detta har 
vi studerat enskilda metodutvecklingsprojekt då de på olika sätt närmade sig 
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centrala delar i vad ett utvecklingsarbete inom området kan handla om. Vi 
har studerat Öppna skolan och ungdomsforum i härryda, digital storytel-
ling och Go ahead på Meeths, KEKS-nätverket, Ungdom Utanför Plattform 
Kulturatom. 

de olika kapitlen i rapporten tar sin utgångspunkt i olika former av empiri. 
Gemensamt är att de empiriska materialen har dokumenterats (ofta genom 
att spelas in för att sedan skrivas ut) och analyserats i flera steg. Inlednings-
vis har materialet sorterats efter teman och i senare skeden har dessa teman 
brutits ned då analysen fortskridit. centralt i analysarbetet har varit att finna 
linjer, spår och logiska kopplingar mellan de begrepp vi menar är centrala 
och användbara. Vi har kontinuerligt diskuterat de olika skrivningarna i 
projektgruppen för att kritisera, testa hållfastheten och ge varandra hjälp i 
processen. Vilka våra begrepp är framkommer i respektive kapitel. dessutom 
finns vissa centrala begrepp definierade i en ”ordlista” i inledningen. 

Vid redovisning av citat och intervjuer har vi valt att använda talstreck 
där både fråga och svar förekommer samt vilken verksamhet eller kommun en 
person är anställd i. Frågorna är kursiverade. I och med att vi inte analyserar 
resultatet på individnivå har vi valt att i de flesta fall undvikt att ersätta riktiga 
namn, utan skriver istället anställd, deltagare eller liknande. I skrivningen om 
några metodutvecklingsprojekt har vi dock valt använda ersättningsnamn på 
några ställen i och med att det underlättar läsningen. Beteckningen på var 
den intervjuade är anställd varierar något mellan kommun eller en särskild 
verksamhet. I de fall vi träffat anställda enbart i en verksamhet och det funnits 
risk för sammanblandning med annan har vi valt att skriva ut detta namn, 
exempelvis activ fritid. I andra fall där vi träffat en grupp anställda i olika 
verksamheter eller där det enbart finns en grupp i kommunen har vi använt 
kommunnamn, exempelvis Öckerö. 

Vi är tre författare till denna rapport; Torbjörn Forkby, helena Johan-
son och Susanne Liljeholm-hansson. Empiriinsamling, rapportstruktur och 
genom gående teman har arbetats fram gemensamt även om vi tagit huvudan-
svar för olika delar. I projektet var i ett initialt skede också anna Fredriksson 
anställd för att genomföra en förstudie.

Begreppsbestämning 
I detta avsnitt anges hur vi använder några centrala begrepp för  området. 
Inspiration till begreppsbestämningarna har i huvudsak kommit från forsk-
ningsöversikterna Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga 
(Ferrer-Wreder et al, 2006) och Normbrytande beteende i barndomen (an-
dershed & andershed, 2005). huvudbegreppen i studien förebyggande res-
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pektive främjande arbete förekommer inte i nedanstående begreppsbestämning 
eftersom det just är ett syfte med skriften att reda ut vad dessa handlar om, 
vilket kräver väsentligt mer utrymme. 

Prevention (förebyggande arbete) innebär att identifiera risker och agera 
innan skadan skett eller har hunnit bli alltför stor. det handlar om att bygga 
upp en buffert mot oönskade framtida konsekvenser. 

Promotion (främjande arbete) är den positiva formen av ordet prevention 
och handlar om att främja en positiv utveckling. I ett ungdomsarbete riktas 
vanligen denna typ av insatser mot god hälsa samt optimering av tillgångar 
och styrkor i utvecklingen.

I vissa sammanhang skiljer man på olika typer av förebyggande arbete 
(prevention) och främjande arbete (promotion). att skapa sådana under-
grupper kan vara bra när man vill ta hänsyn till den grad av skydd eller risk 
som en person eller grupp är utsatt för. Man kan till exempel skilja mellan 
universell, selektiv och indikerad prevention beroende på vilka grupper man 
vänder sig till. 

Universell prevention och promotion riktar sig till alla, och inga hänsyn 
tas till skillnader mellan hög- och lågriskgrupper. den universella preventio-
nen syftar till att minska risk- och öka skyddsfaktorer och promotionen till 
att främja välmående. 

Selektiv prevention inriktas på speciella undergrupper som är särskilt ut-
satta för en eller flera riskfaktorer. Precis som vid den universella preventionen 
identifieras inte enskilda individer – det är gruppen som anses befinna sig i 
riskzonen. det främsta målet för selektiva preventionsprogram är att styra 
bort ungdomsgruppen från kroniskt negativ eller ökad negativ anpassning.

Indikerad prevention innebär att man identifierar individer i riskzonen. 
I indikerade program har ungdomarna oftast redan haft kontakt med social-
tjänsten eller rättsväsendet. det går dock en viktig skiljelinje mellan indikerad 
prevention och behandling och rehabilitering. I det förebyggande arbetet 
handlar det främst om att styra bort unga människor från livsvägar som kan 
leda till framtida anpassningssvårigheter, som till exempel kronisk arbetslös-
het, kontakter med rättssystemet eller psykisk och fysisk ohälsa. 

Normbrytande beteende kallas ibland problembeteende, vilket kan defi-
nieras som att ungdomen bryter mot rådande normer och regler i den miljö 
han eller hon befinner sig (andershed och andershed 2005, s.17). det kan 
röra sig både om aggressivt utagerande mot andra människor och djur och 
om icke-aggressivt beteende, som till exempel att bryta mot föräldrars reg-
ler, missbruk, att stjäla saker och att vandalisera. det finns inget enkelt svar 
på varför vissa ungdomar utvecklar ett normbrytande beteende och andra 
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inte. Troligen är flera faktorer inblandade och sannolikt finns många olika 
utvecklingsvägar för ett sådant beteende. 

Riskfaktorer har allmänt definierats som de karakteristika och variabler 
som, om de finns hos en individ, ökar sannolikheten för att den individen 
istället för några andra ur den utvalda populationen kommer att utveckla 
en störning eller ett problembeteende (Nollan i andreassen, 2003, s. 30). En 
riskfaktor är en egenskap, en händelse, ett förhållande eller en process som 
ökar risken för att ungdomen skall drabbas negativt senare i livet, med det inte 
nödvändigtvis detsamma som en orsak till beteendet. Riskfaktorer kan återfin-
nas såväl inom individen (individuella aspekter) som utanför (miljömässiga 
aspekter) och kan anta många olika former – dysfunktion i familjen, brist på 
makt över sitt eget liv, dålig självkänsla, dålig organisation i skola och när-
samhälle, exponering för våld och missbruk i eller utanför hemmet. då dessa 
faktorer uppträder samtidigt löper individen ökad risk att utveckla problem 
och så småningom kanske även anpassningssvårigheter i vuxen ålder. 

Skyddsfaktorer eller protektiva faktorer som de också kallas, kan de-
finieras som faktorer som hindrar eller dämpar effekten av riskfaktorerna, 
med minskat problembeteende som följd (andreassen, 2003, s 34). de fung-
erar som en sköld eller buffert gentemot konsekvenserna av att befinna sig 
i riskzonen och kan hjälpa ungdomen att dra nytta av de möjligheter som 
ges även i en svår livssituation. På så vis ökar de sannolikheten för att risk-
ungdomar inte skall utveckla problembeteenden och anpassningssvårigheter 
i vuxen ålder. Viktiga skyddande faktorer runt en ungdom är till exempel 
gott familjeklimat, social kompetens, stabila emotioner, gott självförtroende, 
god intellektuell kapacitet, god problemlösningsförmåga, positivt och aktivt 
deltagande i skolarbetet, en upplevelse av att kunna styra det som sker runt 
omkring en, optimism, nyfikenhet samt att undvika umgänge med kamrater 
med normbrytande beteende. För att ett förhållande skall betecknas som en 
protektiv faktor måste individen samtidigt vara utsatt för en hög grad av risk. 
Faktorer som har positiva effekter på individens liv oavsett grad av risk kallas 
snarare resursfaktorer eller kompenserande processer. 

Resilience är ett annat användbart begrepp inom preventionsforskningen 
som kan översättas till motståndskraft eller härdighet. det betyder att en 
person klarar sig ganska bra och behåller en normal eller hög funktionsnivå, 
trots stora påfrestningar. I Sverige används ofta begreppet maskrosbarn för 
detta fenomen. denna kapacitet är själva hjärtat i många interventioner där 
målet är att förstärka de skyddande faktorer som gör det möjligt att även 
under riskfyllda omständigheter fungera väl. 
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Läsanvisning
Rapporten har fyra delar. I den första anger vi de teoretiska ingångar och 
resonemang vi finner relevanta för att ta till sig texten och för att förstå under-
sökningsområdet. Vi inleder med en diskussion om kompetensutvecklingsbe-
greppet för att sedan försöka ringa in vad som avses med förebyggande och 
främjande arbete samt hur man kan förstå sig på vad ett behov är. därefter 
kommer en presentation av den forskning vi funnit relevant. Vi redovisar olika 
syn på ungdomar och ungdomars fritid, dels en kortare historisk exposé och 
dels några positioner som man kan finna. Vi avslutar denna del genom att 
peka på några hållpunkter i hur ett fungerande främjande arbete skulle kunna 
byggas upp. I denna sista del tar vi särskilt stöd i den så kallade resilience-
forskningen som sett till hur människors resurser kan användas för att stärka 
positiva motståndskrafter. 

I nästa del presenteras våra resultat från intervjuundersökningen. här kan 
man bland annat läsa om de grundläggande perspektiv vi tyckte oss finna: det 
skyddande, det socialiserande, det rättviseorienterade och det möjliggörande 
perspektivet. även om man inte alltid är medveten om dem själv så ger man i 
sitt arbete uttryck för vissa perspektiv som påverkar det faktiska arbetet och 
vad man finner intressant att utveckla. Vår ambition är att artikulera dem så 
att man kan se på dem tydligare. I denna del presenteras och diskuteras också 
nätverket KEKS och vad som visat sig vara särskilt värdefullt med detta. 

Yrkesroller kan dels förstås i förhållande till dess innehåll, vilket vi för-
söker visa med hjälp av grundperspektiven. de kan dels också tydliggöras 
i förhållande till dess gränser till andra. Vi diskuterar sådana gränser inled-
ningsvis i hur fritidsledare uppfattar sin roll i förhållande till andra grupper 
och avslutar med ett exempel på konkret gränsarbete, samverkan genom den 
öppna skolan i härryda. 

den tredje delen fokuserar på mötet mellan ungdomar och ledare. Vi 
inleder med att analysera vad digital storytelling kan innebära i mötet med 
utsatta ungdomar genom främjande metoder och fortsätter med att fokusera 
på hur arbetet med att stärka ungdomars kapacitet som arrangörer gick till 
inom projektet ”Go ahead”. I det senare blir också genusfrågan intressant 
att belysa, då Go ahead ibland kunde beskrivas som ett ”tjejprojekt”. Men 
vad är då ett sådant och vad händer när man använder sådana beteckningar? 
det sista konkreta exemplet på metodutveckling vi fördjupar oss inom är ett 
arbete för att stärka ungdomars delaktighet i samhället. I härryda kommun 
driver man sedan några år tillbaka ”Ungdomsforum” vilken är en verksamhet 
som innebär möten mellan ungdomar och centrala politiker. Samtliga dessa 
perspektiv är associerade till att man önskar att ungdomarna skall genomgå 
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olika läroprocesser med stöd av verksamheten. det har dock sällan varit klart 
vilka former av läroprocesser man avser. Vi definierar här med att definiera 
olika former om läroprocesser. 

I sista delen sammanför vi våra synpunkter, slutsatser och diskuterar vilka 
utvecklingsbehov som finns inom området. Vi tar också fasta på de delreso-
nemang som vi för i slutet av rapportens olika delar i syfte att tillämpa de 
tankespår och begrepp vi utvecklat. 
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1. 
Den fria tiden 

och samhällets insatser 
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I detta kapitel redovisar vi den tidigare forskning som vi uppfattar är rele-
vant för studien. Vi inleder med en kortare skrivning om ungdomstiden 

i historien. Vi vill visa att det sätt som vi idag vanligen förstår ungdomar 
och ungdomstiden är historiskt och kulturellt bundet. därefter går vi vidare 
och anger några hållpunkter för hur den moderna västerländska bilden av 
ungdomstiden ser ut. denna rapport handlar ju primärt om arbete med ung-
domar, och i synnerhet den offentligt finansierade verksamheten. Vi lyfter 
därför frågor om vad denna verksamhet kan ha för betydelse för ungdomar; 
när fungerar den väl och kan den rent av vara skadlig i vissa fall? Som av-
slutning relaterar vi en forskning som ligger nära det främjande perspektivet: 
resilienceforskningen. 

Tiden utanför skolan vill faktiskt ungdomar engagera sig i aktiviteter som tar 
deras hjärta, hjärna och kropp i anspråk och de vill kunna bidra till samhället. 
de vill också ha roligt. (Morrissey & Werner-Wilson, 2005, s. 4)

det kan faktiskt sägas så enkelt. För även om citatet utelämnar mycket, ex-
empelvis att det finns skillnader mellan könen, att fritiden ser olika ut i olika 
länder och så vidare, är det klargörande i sin enkelhet. För det verkar faktiskt 
vara så att ungdomar vill ha en stimulerande fritid på vilken de kan engagera 
sig på olika sätt, kunna känna mening, bli tagna i anspråk och faktiskt också 
ha roligt. Med detta är de som de flesta andra grupper i samhället – och tro-
ligen inte helt olika dig och mig. Men det finns naturligtvis mer att säga när 
man fördjupar sig inom området. 

Ungdomstiden som den presenteras nedan utgår från en västerländsk syn. 
det är lätt att man tänker att de egna referensramarna gäller överallt. det 
är ju långt ifrån så, inte ens om man överhuvudtaget kan tala om en fritid 
för ungdomar och i vilken mån den skall ha ett självständigt, utvecklande 

Ungdomarna och den fria 
tiden
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värde. det är emellertid svårt att göra jämförelser mellan länder, exempelvis 
för att säga hur mycket fritid som ungdomar har. det har mycket att göra 
med skolans organisering, om fritidsaktiviteter ordnas inom skolans ram 
och hur mycket skolarbete som måste göras utanför skoltid. det är vanligt 
att ungdomar i Sydostasien och Kina lägger mycket tid på extrakurser och 
särskild handledning i olika skolämnen på sin fritid. För dessa ungdomar 
kvarstår inte mycket tid till någon egentlig fri tid, i vilket fall inte i någon 
organiserad form, varför denna tid används i huvudsak till ostrukturerade 
aktiviteter. denna form kan tänkas fylla en viktig funktion i att koppla av 
från en i övrigt intecknad och stressande tillvaro. Samtidigt kan man tänka 
sig att de förlorar möjligheten till andra former av utveckling. det kan handla 
om läroprocesser i form av planering, ömsesidighet och vägledning som kan 
finnas i olika sport- och kulturaktiviteter. I förhållande till dem har europe-
iska och nordamerikanska ungdomar mycket större möjligheter att uppnå 
en balans såväl mellan (skol-) arbete och fritid som mellan strukturerad och 
ostrukturerad fritid (Silberereisen, 2003). I en jämförelse av ungdomars fri-
tid i åldrarna 13–16 år mellan tolv europeiska länder (dock ej Sverige) hade 
norska ungdomar längst fritid, i genomsnitt fem och en halv timme per dag. 
den mesta fritiden ägnade ungdomarna till elektronisk medieanvändning (tv, 
data, Internet, musik), i genomsnitt en timme och 45 minuter, därefter kom 
att vara ute och träffa vänner, i genomsnitt 45 minuter (Flammer & Schaffner, 
2003). Tid som tillbringas på fritidsgårdar eller liknande registrerades tyvärr 
inte i denna studie. 

Kort historik om ungdomstiden
I synen på ungdomars fritid möts olika ideal och idéer om människans  varande 
och utveckling. Om man går långt tillbaka i historien kan man finna aristoteles 
som menade att fritiden är varandets krona (Widmer & Ellis, 1996). då ges 
nämligen möjlighet till intellektuella aktiviteter för att vinna i kunskap och 
vishet. Fritiden tillåter konstnärligt utövande och lärande på alla de sätt som 
människor kan lära sig på. det handlar om ett lärande som har ett högre syfte 
än den rena överlevnaden, om att fördjupa meningsfulla relationer och att 
utveckla ett moraliskt handlande. Larson och Seepersad (2003) söker sig längre 
fram i historien till brytpunkten för det så kallade  moderna samhället, alltså 
1800-talets Europa. de finner där en spänning mellan en romantisk syn och 
en protestantisk etik som de menar har relevans även för synen på fritiden. 
den romantiska synen betraktar ungdomstiden som ett moratorium där de 
unga i relativ frihet mellan barndom och vuxenhet kan odla sin personlighet. 
den protestantiska etiken bygger däremot på värden som strävsamhet, plikt 
och arbete och att belöning skall komma först som en frukt av hårt och idogt 
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värv. Fritiden skall därför inte förslösas utan användas till karaktärsdaning 
genom olika aktiviteter och prestationer. den romantiska idén framhåller 
sådant som ungdomars behov av frihet från vuxna, ungdomars självständiga 
identitetssökande och deras utprövande av sin sexualitet. att ”bara vara” 
tillsammans med vänner, att festa tillsammans med jämnåriga och att ”hänga 
ute” ses inte som ett potentiellt riskbeteende, utan som fria aktiviteter som 
svarar mot djupt liggande behov. den protestantiska etiken betonar istäl-
let vuxennärvaro i ungdomars rum, samspel mellan förebild och adept och 
strukturerade aktiviteter genom vilka ungdomarna successivt får utveckla 
sina talanger och förmågor. 

Vem är det då egentligen som bär ansvar för att fostra de unga på ett 
bra sätt? Idag är uppfattningen att det är föräldrarna som är huvudfostrare 
av de egna ungdomarna så allmänt utbredd att den nästan ses som en själv-
klarhet. Om en ungdom inte uppför sig på ett socialt acceptabelt sätt, är den 
absolut vanligaste förklaringen att det är föräldrarna som har brustit i sitt 
vuxenansvar. 

detta förhållande har dock på intet sätt varit en självklarhet under his-
torien gång. I det gamla tjänstehjonssystemet var till exempel husbonden 
ansvarig för sina pigor och drängar, mästaren för sina lärlingar och i de övre 
samhällsskikten var det vanligt att man skickade iväg barnen till internatsko-
lor. den ökade betydelsen för kärnfamiljen påverkade också ungdomstiden 
under 1800-talet och nådde på 1950-talet sin höjdpunkt. Bidragande orsaker 
var bland annat inrättandet av dagskolor, vilket innebar att barnen i högre 
grad bodde hemma hos sina föräldrar. Pigväsendet var på tillbakagång vilket 
innebär att barnet inte längre fostrades i annan familj. därtill ökade medel-
livslängd vilket innebar att föräldrarna i högre utsträckning fortfarande var 
i livet när barnet nådde ungdomsåren. I en undersökning av tyska staden 
Trier visade det sig exempelvis att under första delen av 1800-talet fick enbart 
omkring hälften av föräldrarna fick uppleva sina barns giftermål. I de lägre 
samhällsklasserna var siffran ännu lägre, endast 30 procent (Mitterauer, 1991, 
s. 118). den då så korta medellivslängden var ett livsvillkor som alla sam-
hällsklasser levde med, men som särskilt drabbade de undre skikten. Senare 
tillkom andra faktorer som bidrog till den ökade betydelsen för kärnfamiljen, 
som till exempel möjligheterna till barnbegränsning som kom under 1900-talet 
och en förbättring av bostadsstandarden (ibid).

Vuxnas ansvar att skydda barn och unga har förmodligen alltid varit 
en viktig norm i varje samhälle, men i svåra tider, som till exempel när det 
råder krig och svält och i brytningstider mellan olika samhällsformer, har 
detta skydd en tendens att försvagas. En sådan försämring skedde till följd 
av kapitalismens genombrott under 1800-talet. det gamla bondesamhällets 
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uppfostringsmönster fungerade inte längre och för arbetarklassens barn med-
förde samhällsförändringen att den sociala nöden i många fall blev mycket stor 
(Fornäs et al, 1984). Berättelserna är många om förvildade barngäng som vid 
denna tid strök omkring på städernas gator. Socialt engagerade krafter, ofta 
understödda av de styrande grupperna, började då på en bredare front råda 
bot på situationen genom att försöka organisera de unga och deras fria tid. 
Ett av de mest kända exemplen på en sådan organisation är scoutrörelsen som 
kunde beskrivas som: ”en kontrollerande och omhändertagande verksamhet 
där vuxna strävar att lotsa unga, framförallt från arbetarklassen, in i ett socialt 
accepterat beteende” (ibid. s.11). Vid sekelskiftet ser man också framväxten 
av så kallade hemgårdar som kan ses som föregångare till fritidsgårdarna. 
den första svenska hemgården Birkagården startade under Natanael Beskows 
ledning i Stockholm 1912 (Olson, 1982).

den svenska ungdomspolitiken började ta form på 1930- och 40-talet. 
Bjurström (1994) menar att den vilar på fyra, för detta politikområde specifika, 
grundstenar: utbildning och fritidspolitik, vetenskapliggörande av ungdomen, 
socialisationen av barn/unga har i högre utsträckning blivit till en angelägenhet 
för samhället samt en allians mellan stat och civilsamhälle mot marknaden. 
Utbildningen och fritidspolitiken bildar en del av samhällets socialisation. 
Tillsammans med framväxten av flera andra välfärdsområden, som till exempel 
barnavården och föräldrastödet, är tanken att dessa institutioner skall bilda 
en väv av välfärdsorgan som utgör en grundläggande trygghet för landets 
medborgare. Om farorna som påkallade uppmärksamhet vid förra sekelskiftet 
framför allt utgjordes av ”gatuhörnshängande” pojkar som lämnades vid 
för våg av hårt arbetande föräldrar, mycket dåliga bostäder, barnarbete med 
mera, har den mer nutida bilden kompletterats och ersatts med faror i form av 
narkotika, marknadskrafter och media. att skolan och senare fritidspolitiken 
haft som en viktig ambition att socialisera de ungdomar som uppfattas som 
hotande mot samhället och det bestående, är tämligen klart. 

Tiden efter andra världskriget fram till idag är en annan period som 
inneburit stora förändringar av ungdomars livsvillkor. det ökande materiella 
välståndet kombinerat med en allt längre skoltid har medfört att ungdomsti-
den har förlängts även för arbetarklassens barn. de är inte längre ansvariga 
för att försörja familjen och därför påminner deras ungdomstid idag mer om 
den som borgarklassens ungdomar kunnat njuta sedan svunna tider. En följd 
har blivit att föräldrarna idag inte har samma möjlighet att kontrollera sina 
ungdomar som de hade tidigare (andersson, 1985). 

Under efterkrigstiden har vi också kunnat se en ökad kommunalisering 
av ungdomarnas fritid. Under 1950- och 1960-talen byggdes fritidsgårdsverk-
samheten ut, vilket kan ses mot bakgrund av familjens minskande betydelse. 
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Skola, fritids- och socialförvaltning liksom polis har tagit över allt mer av 
kontrollen. Perioden har också kantats av att olika ungdomssociala problem 
dryftats inte minst i medierna och lett till olika mer eller mindre genomtänkta 
eller panikartade åtgärder. Under 1960-talet blev till exempel drogfrågan 
aktuell (mellanöl och narkotika) och under 1970-talet tillkom arbetslöshets-
problem. Under 1980-talet blev också ungdomsvåldet en allt större fråga 
(Estrada, 1999; Lars B. Ohlsson & Swärd, 1994). 

det har även skett en stark utveckling av ungdomars egna livsstilar – med 
egen musik, eget språk och andra uttrycksmedel, ofta med en viss kritik  riktad 
mot vuxensamhället. dessa ”ungdomstidens egna stilar” har också i stor 
utsträckning blivit kommersialiserade. En tonårsindustri har vuxit fram med 
inriktning på kläder, nöjen och prylar. Ungdomarna är emellertid inte (bara) 
passiva mottagare av olika budskap, utan kan aktivt använda material som 
erbjuds till deras identitetsarbete (Fornäs et al, 1998; hebdige, 1988).

Slutligen, ytterligare en viktig faktor som påverkat ungdomar under efter-
krigstiden är en ökad medvetenhet om hotfulla scenarier som till exempel 
kalla kriget, rädsla för atombomber, energikriser, aidsepidemi, globalisering, 
miljöförstöring och klimathot. I opposition mot vuxenvärldens, som man 
tycker galenskap och pessimism, organiserar sig många unga i freds-, antiglo-
baliserings-, djurrätts-, miljörörelser eller liknande (Beck, 1986).

Synen på ungdomstiden
Ungdom och ungdomstiden är alltså något som måste förstås i sitt historiska 
och sociala sammanhang. Under efterkrigstiden skedde en närmast explosions-
artad utveckling av vad ungdomlighet innebar, det fanns då en ålderkategori 
som helt plötsligt hade egna medel att konsumera för, egen tid att använda 
för sig själva och en medieindustri som hjälpte till att föreslå olika stilar och 
möjligheter. Bjurström identifierar tre diskurser, alltså övergripande synsätt/
tankemönster, som har präglat synen på ungdomar och samhällets uppgift i 
förhållande till ungdomars fritid. även om dessa diskurser tydliggjordes under 
efterkrigstiden kan de spåras betydligt längre tillbaka i historien (Bjurström, 
1994). 

Ungdomstiden är något kvalitativt annorlunda från både barndom 1. 
och vuxenliv – en avvikelse från vuxenlivet
det finns en (växande) klyfta mellan generationer, och särskilt mellan 2. 
ungdomar och vuxna. 
Ungdomstiden är en känslig fas, en transitionsperiod, i livscykeln där 3. 
brott kan ske i identitetsutvecklingen och samhällssocialisationen
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1. Ungdomstiden som något kvalitativt annorlunda
En av de viktigare utvecklingsprocesserna under ungdomstiden är att frigöra 
sig från sina föräldrar och klara sig på egen hand. Enligt Mitterauer (1986) är 
autonomiprocessen ett historiskt konfliktområde mellan ungdom och fostrare 
(förälder, husbonde, mästare). dock har det under senare tid tilltagit avsevärt 
i styrka i takt med att ungdomars möjligheter till fri tid har ökat. Traditio-
nellt sattes snävare ramar för flickor än för pojkar. Oron för flickorna har 
till stor del handlat om att de skulle råka illa ut sexuellt, medan farhågorna 
kring pojkarna främst varit om att de skulle göra av med för mycket pengar, 
slåss eller dricka för mycket alkohol. dessa könsspecifika skillnader har idag 
utjämnats en hel del, även om de till viss del fortfarande existerar – kanske 
mer än vi tror.

I den utvecklingspsykologiska diskursen menas att de kroppsliga föränd-
ringarna under den tidiga pubertetsutvecklingen väcker ångest hos barnet och 
aktiverar tidigare konflikter. Till följd av detta behöver det definiera om sig 
själv i förhållande till sina föräldrar. Barnet vill inte längre kallas för barn, 
men klarar heller inte av att vara vuxen. Under perioden förändras oftast at-
tityden mot föräldrarna ganska dramatiskt. Familjefriden störs av att barnet 
hävdar sin autonomi och tar avstånd från föräldrarna. Som en hjälp på traven 
ökar också aggressiviteten, som i grunden handlar om att barnet vill separera 
från föräldrarna och utveckla sin egen identitet. Vanliga konfliktområden är 
till exempel rätten att få vistas utanför hemmet, bestämma över sin fria tid 
och välja sitt umgänge fritt. Under den här perioden spelar ofta kompisar 
en viktig roll. Kamratskapet kan fungera som ett substitut när stödet från 
föräldrarna minskar och ibland kan det vara lättare att tillhöra ett ”vi” inför 
svårigheterna att bli ”jag”. Ofta är det i denna ålder rent avgörande för det 
egna välbefinnandet att bli accepterad och vara populär bland jämnåriga. 
Genom kompisarna kan barnet upptäcka sig själv och uppleva trygghet, inte 
bara genom att tillhöra samma grupp och dela på värderingar utan också 
genom att man kan dela på skuld.

2. Ungdomstiden som en konfliktfylld klyfta 
att den yngre generationen är latare, bekvämare och uppkäftigare än vad den 
vuxna generationen själv anser att de varit under ungdomen, är förmodligen 
något som i alla tider uttryckts. Förmågan att kunna föra sig i sociala sam-
manhang, förstå sociala koder och reagera på andras beteende på ett socialt 
kompetent sätt är en färdighet som erövras stegvis under uppväxten. Under 
ungdomsåren höjs successivt omgivningens krav på ett gott uppförande och 
i den senare delen av adolescensen förväntas ungdomen bete sig på ett vuxet 
sätt. 
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Enligt Mitterauer (1986) har man i det civiliserade samhället alltid sett 
lärandet av självkontroll via social disciplinering, som en av ungdomsperiodens 
viktigaste uppgifter. Traditionellt har denna civilisationsprocess handlat om 
att behärska goda umgängesformer och kontrollera sina drifter och affekter. 
dock har det omgivande sammanhanget och de åtgärder och metoder man 
ifrån vuxenvärlden tagit till för att försäkra sig om att ungdomen beter sig 
på ett kulturellt korrekt sätt, skiftat under historiens gång. 

I det nutida samhället ser till exempel de flesta auktoritär fostran och 
krav på lydnad, som en föråldrad uppfostringsmetod, i alla fall när det gäller 
relativt välintegrerade barn och ungdomar. Som god vuxen skall man istället 
lyssna på dem, lyfta fram deras fina sidor och saker som de är duktiga på. 
Enligt Erik Larsen (2005) är en huvudinriktning i den nutida konstruktionen 
av barn och barndom att barnet i grunden är socialt och relationssökande. 
Med trygga ramar och stöttande och tillvaratagande relationer, kan barnet 
socialisera sig själv. de tänks mer eller mindre själva lära sig vad som är rätt 
eller fel, nyttigt eller onyttigt samt klokt eller oklokt. 

När det däremot handlar om barn och ungdomar som inte gör som 
de vuxna säger, som stökar och bär sig illa åt, tar sig friheter och beter sig 
lättjefullt, är vi inte lika övertygade och enade om att denna ”mjuka väg” är 
rätt strategi. Larsen menar att det för de här barnen finns en annan typ av 
konstruktion, där barnet istället ses som i grunden asocialt, och fortsätter med 
att utveckla vad detta innebär för syn på barnet: ”dess glupskhet, orimlighet 
och egocentricitet måste stoppas och begränsas, så att detta inte förstör för 
barnet och omgivningen. därför måste barnet socialiseras av vuxna” [vår 

översättning] (s.30). Medan den första konstruktionen blir alltmer utbredd 
i förhållande till barn och ungdom i allmänhet, förefaller det enligt Larsen, 
som att den andra konstruktionen fortfarande är rådande i förhållande till 
dåligt integrerade barn och ungdomar. 

Vad kan man då som vuxen göra för att socialisera de bråkiga och stö-
kiga ungdomarna? Ett flertal av de recept som presenterats under de senaste 
decenniernas debatt har gått i vad som brukar kallas nymoralisk anda, det 
vill säga att lösningen av dagens problem ligger i att restaurera gamla normer 
och återge dem sin plats i samhällsstrukturen. Ett av de senare tillskotten till 
denna debatt är begreppen curlingförälder och servicebarn, som epitet på 
dagens överkompenserande föräldrar och deras superkrävande barn. även 
i detta sammanhang resoneras om att återerövra tidigare uppfostringsidéer, 
vilka gått förlorade i nutidens stressade samhälle. Konceptet dök upp i Sverige 
2004. Svenska dagbladet publicerade då en artikel i om den danske psyko-
logen Bent hougaards iakttagelser kring dagens, som han menar, överdrivet 
omtänksamma föräldrar. Uppfattningen fick stor genomslagskraft och intog 
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snabbt en ganska självklar plats i den allmänna förståelsen av relationen mel-
lan barn och föräldrar. hougaard förklarar fenomenet curlingsförälder som: 
”Många föräldrar verkar känna sig pressade i sin föräldraroll. Med tanke på 
hur många timmar barn och föräldrar är skilda åt under vardagarna så gör 
föräldrarna sitt yttersta för att göra det så bra som möjligt för sina barn – och 
sitt eget dåliga samvete. ’Nog arbetar vi för mycket, men när vi väl är tillsam-
mans, så skall barnen ha det som gulan i ägget. Ingen skall kunna anklaga 
oss för att inte vara goda föräldrar’ verkar drivkraften vara” (carling, 2004). 
Enligt hougaard får barnen betala ett högt pris till följd av att föräldrarna i 
för hög grad förbereder vägen för dem. att bara njuta och låta lusten styra 
allt innebär inte lycka. Eftersom de inte blir utsläppta i livet, inte får möta 
motstånd, gränser och konsekvenser av sina handlingar, förlorar de respekten 
för sina föräldrar och medmänniskor. hougaards recept till dagens föräldrar 
är att hitta tillbaka till vad han kallar ”förnuftets barnuppfostran”, där vi inte 
backar för konflikter, utan lär dem att det är de vuxna som bestämmer, slutar 
upp med att erbjuda en mångfald av alternativ och med att förhandla om 
allting. Budskapet från hougaard är att vuxna måste våga sätta gränser och 
kanske viktigast av allt – att de är konsekventa i förhållande till sina barn.

3. Ungdomstiden som en känslig utvecklingsfas
Inom den psykoanalytiska teorin avser adolescensen individens psykologiska 
utveckling från barn till vuxen. Med pubertet menas de anatomiska och 
fysiologiska förändringar som sker under samma tid (carlberg, 1994). För 
den enskilde individen betyder inträdet i adolescensen slutet på den vanligen 
betydligt mer harmoniska latensåldern. Perioden betyder genomgående för-
ändringar, inte bara inställningen till det egna jaget och den egna kroppen 
utan också till föräldrar och jämnåriga. I kampen för att klara av alla dessa 
förändringar beter sig ungdomen ibland på ett sätt som under andra livsfa-
ser skulle ha betecknats som avvikande eller onormalt. det rör sig ofta om 
revolt och tvära kast. Ömsom hatas föräldrarna och ömsom älskas de. Ena 
stunden kan den unge bete sig egoistiskt och beräknande, för att i nästa vara 
mer generös och osjälvisk än någonsin. adolescensen är på många sätt en 
punkt i utvecklingen där det inte finns någon väg tillbaka och kan därför ses 
som en krisperiod i livscykeln. 

Vid slutet av adolescensen tänks en psykologisk stabilitet och en vuxen 
identitet ha etablerats (Erikson, 1969; Schwartz, 2001). den unge har då 
utvecklat en vuxen syn på sina föräldrar och kan själv bli vårdare och 
normgivare för nästa generation. Innan så kan ske måste dock en hel del 
angelägna uppgifter och konflikter lösas på ett tillräckligt bra sätt. I följande 
avsnitt kommer vi att titta närmare på två av de viktigare utvecklingsom-
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rådena. det ena handlar om att frigörelsen från föräldrarna och om att bli 
självständig, här kallad autonomiprocessen och det andra om att utveckla 
en vuxen identitet. 

Enligt Erikson (1969) är identitetsutvecklingen ungdomstidens viktigaste 
bidrag till personlighetens tillväxt. han definierar jagidentitet som förmågan 
att uppleva och vidmakthålla en inre enhet och kontinuitet som någorlunda 
motsvarar andras uppfattning av en själv. I förlängningen av denna utveckling 
ligger förmåga till uthållighet och trofasthet mot människor och ideal. 

Efter den uppluckring av försvar och ifrågasättande av identiteten som 
sker under preadolescensen kommer ungdomen i regel någon gång i 14- till 
18-årsåldern att börja ställa sig frågor som: ”Vem är jag?” och ”Vad är 
meningen med livet?” (Kaplan, 1986). Många gånger talas om denna period 
som en vändpunkt. Fortfarande är den unge upptagen av den smärtsamma 
processen med frigörelse och uppbrott från föräldrarna, men samtidigt riktas 
blicken alltmer framåt. Under denna livsfas är det också vanligt att fantasilivet 
blir rikare samt att kreativiteten och skaparlusten får en rejäl skjuts och blir 
särskilt intensiv. Eftersom mycket av energin är uppbunden kring funderingar 
runt den egna personen och tjejer eller killar man känner sig förälskad i eller 
attraherad av, är det inte ovanligt att skolarbetet blir lidande. Kraven från de 
vuxna kan därför mötas med passivitet och skolk. I sökandet efter den egna 
identiteten finns ett sug efter identifikationsfigurer och eftersom föräldrarna 
inte längre ”håller måttet”, är det många ungdomar som söker sina förebil-
der bland till exempel idrottsstjärnor, musiker, ungdomsledare, lärare samt 
politiska eller religiösa ledare.

I nästa fas, som vanligen infaller mellan 18 och 23 år, handlar identitetsut-
vecklingen om att konsolidera personligheten. Psykologiskt är nu blicken ännu 
mer vänd framåt än i den tidigare utvecklingsfasen. det handlar inte längre så 
mycket om att frigöra sig från det gamla utan istället om att skapa det nya. I 
tomrummet efter föräldrarna och på vägen ut i livet är mottagligheten stor för 
nya värderingar och moraliska ståndpunkter. I sökandet efter en vuxen roll 
och normer och attityder finns ett stort behov av att experimentera. Erikson 
(1979) talar om att adolescensen behöver ett psykosocialt moratorium, det vill 
säga en tid att pröva sig fram och hitta en identitet. Så småningom blir den 
unge mogen att hitta en yrkesroll och att gå in i faders- eller modersrollen. 
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Fritidsgårdars betydelse för ungdomar
Synen på vad ungdomar bör göra på sin fritid, har självklart konsekvenser 
för synen på samhällets uppgift på ungdomars fritid. Olson (1982) menar att 
perspektivet under 1900-talet växlat mellan å ena sidan kontroll och behand-
ling å den andra sidan utveckling och frigörelse6. Kontrollperspektivet var 
dock länge betraktat som mest seriöst (se också Lars B Ohlsson, 1997). detta 
perspektiv har kunnat luta sig mot den problemsökartradition som dominerat 
forskningen om barns och ungas utveckling. Utgångspunkten har varit att 
förklara det avvikande beteendet för att kunna utveckla förebyggande och 
behandlande insatser. Sämre har det varit ställt med kunskapsutvecklingen 
om vad som skyddar och främjar hälsa och välbefinnande. att söka efter 
problemfaktorer är gott och väl om syftet är att öka förståelsen för vad som 
ökar risken för att ungdomar blir kriminella eller missbrukar droger och för 
att utveckla olika stödinsatser. Problemet är att kunskapsutvecklingen ofta 
varit enögd. Tragiskt nog har man varit blind för de faktorer som skyddar 
och motverkar en ogynnsam utveckling. Man har missat att uppmärksamma 
de resurser som ger positiv livskraft. alltså de faktorer som är viktiga i ett 
främjande arbetet, även för barn och unga som har det trassligt (Brendtro & 
Larson, 2005; claezon, 1996). Skyddsfaktorerna, såväl individuella som i 
omgivningen, kan nämligen också balansera och motverka destruktiva förhål-
landen som annars skulle avspegla sig i en negativ utveckling (Benard, 2004; 
Stevenson & Zimmerman, 2005; Sundell & Forster, 2005). Ibland behäftas 
dock även det främjande perspektivet med samma sorts enögdhet, med skill-
naden att här ser man enbart till de positiva resurserna och inte till problemen 
alls. att fokusera på resurser och de positiva krafterna innebär dock inte att 
barn och unga måste eller ens blir starka av att växa upp bekymmersfritt. Om 
unga aldrig får möta och övervinna olika svårigheter går de illa förberedda ut 
i livet (Pittman & Irby, 1998). Själva kampen att övervinna en svårighet kan 
faktiskt också vara stärkande (antonovsky, 1991; Gilligan, 2000). Ungdomar 
kan få ökad tro på sin egen förmåga att bemästra svårigheter, samtidigt som 
de rent konkret får kunskaper om hur problem kan hanteras. det finns idag 
ett allt mer övertygande stöd för att satsningar på att ge barn och unga goda 
utvecklingsbetingelser måste utgå från en helhetssyn på livssituationen och 
integrera både främjande och förebyggande insatser (catalano et al, 2004). 
det handlar om utveckla multidimensionella insatser för att stärka skydds-
faktorerna och motverka riskfaktorerna, på allt från individuell nivå till den 
totala sociala omgivningen. 

6  Intressant nog finns andra uppdelningar inom socialt arbete. Ett klassiskt dilemma som man 
brukar tala om är mellan kontroll och behandling/stöd/frigörelse (se exempelvis Billquist, 
1999) 
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När man ser till de spänningar som finns i synen på ungdomars fritid 
och hur samhällets insatser skall utformas, kan man förvänta sig att finna 
motsvarande i syn på fritidsgårdarna (eller mötesplatserna). Skall gårdarna 
exempelvis vara forum för demokratifostran där ungdomarna genom gårds-
råd och stormöten får träning i vad det innebär att formulera och kämpa för 
sina intressen, skall de vara aktivitetscentra med en mängd olika erbjudanden 
eller skall de vara utrymmen för kravlös social samvaro? Mer övergripande 
formulerat: skall de vara institutioner för preventiva insatser, utrymmen där 
ungdomar utvecklar sina intressen och talanger eller är de egentligen i första 
hand ett uttryck för en fördelningspolitik där ungdomar i utsatta områden 
får del av samhällets resurser (Ungdomsstyrelsen, 2001, s. 42)? 

de beteckningar som används på målgruppen för mötesplatserna säger en 
hel del om vad som ses som normalt och önskvärt. Ibland är det visserligen den 
breda ungdomsgruppen man vill nå, men oftast finns vissa särskilt prioriterade 
grupper. En välkänd beteckning för en sådan prioriterad grupp är ”förenings-
lös” ungdom. Själva epitetet ”lös” signalerar en brist. det finns alltså något 
som dessa ungdomar saknar och som de följaktligen bör kompenseras för, i 
de fall de inte kan slussas in i föreningar (Bjurström, 1998). Enligt ett sådant 
synsätt uppstår behov av fritidsgårdar på grund av att alla ungdomar inte 
attraheras av föreningsverksamheten. En annan vanlig beteckning bygger på 
en uppdelning mellan så kallade expressiva och instrumentella ungdomar 
(Blomdahl et al, 1989). här står det expressiva för ungdomar som uttrycker sin 
identitet via stil och kreativa former och som söker mer näraliggande kickar, 
och som ofta kan ha svårt för det disciplinerade arbete skolan kräver (cohen 
& Taylor, 1992). de instrumentella ungdomarna är på motsvarande sätt de 
som erövrat och inordnat sig i skolans ordning, alltså vad man med stöd av 
ovanstående kan sägas ha inordnat sig inom den protestantiska pliktetiken. 
Vanligen har fritidsgårdarna i högre grad attraherat expressiva ungdomar, och 
däribland även ungdomar med riskbeteende (Mahoney & Stattin, 2000). För 
de särskilt prioriterade grupperna tilldelas fritidsgårdarna sociala mål där de 
syftar till att kompensera för bristande stöd och möjligheter i deras övriga 
sammanhang, även det samtidigt finns en målsättning att nå en bredare ung-
domsgrupp. Vilka ungdomar som besöker mötesplatser för äldre ungdomar 
och vad som lockar dem finns än så länge ganska lite kunskap om. 

På senare år har håkan Stattins forskargrupp i Örebro haft stort infly-
tande när gäller synen på ungdomars utveckling och fritid i stort, och även 
när det handlar om vilka som besöker fritidsgårdar och i vilken mån dessa 
verksamheter verkligen är förebyggande (Mahoney et al, 2004; Mahoney et al, 
2001; Persson, 2006a). de visar till exempel att pojkar med multipla problem 
(aggressivitet, hyperaktivitet, dåliga skolresultat och stökiga kompisar) går på 
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fritidsgården signifikant oftare än andra pojkar. att gå på fritidsgården (när 
man är 13 år) har också samband med brottslighet påbörjad under tonåren och 
fortsätter ofta under vuxenåren (22 procent av dem som gick på gården som 
13-åringar hade pågående brottslighet som vuxna). av forskningsresultaten 
kan man också lyfta fram att fritidsgårdar med en lös struktur, låg grad av 
vuxenstyrning och oklara normer, istället för att ha att ha en förebyggande 
effekt, sätter extra fart på en påbörjad negativ utveckling. Principen är enkel. 
Ungdomar, som andra, vill umgås med vänner som liknar dem. Sportintres-
serade söker sig till likasinnade och så gör också ungdomar i riskzon. När 
de börjar gå på fritidsgårdar träffar de snart andra ungdomar som också har 
det bekymmersamt. Tillsammans utforskar och överskrider de normer och 
gränser och söker alternativa identiteter som kan kompensera för en känsla 
av misslyckande på andra arenor. Ungdomarna ger varandra impulser till och 
förstärker varandras idéer om olika former av så kallat avvikande beteende. 
det etableras snart en avståndstagande kultur till sådant som skola, normer 
och vuxenvärld. det sammanhållande kittet består av känslor av tillkortakom-
manden som uppstår genom att inte räcka till i konkurrensen med andra, eller 
ha varit utsatta för vuxnas bristande omsorg, förståelse eller gränssättning 
(dodge et al, 2006). 

andreas Persson använder sig delvis av samma material som Stattin med 
flera ovan och finner att normbrytande beteende är lika kopplat till båda 
könen bland besökare på fritidsgård. Ett annat resultat är att impulsiva och 
spänningssökande ungdomar med familjeproblem dras till kamratorienterade 
och ostrukturerade sammanhang (Persson, 2006b).

det finns en hel del forskning som på samma sätt understryker betydelsen 
av en strukturerad fritid när det handlar om att förebygga asocialitet, depres-
sioner och främja ökad livskvalitet. Larson och Seepersad (2003) tillbakavisar, 
i en studie om amerikanska ungdomar, exempelvis hypotesen att ungdomar är 
överaktiverade på sin fritid och behöver få större andrum. Tvärtom visar de 
att ungdomar som har en strukturerad fritid löper mindre risk för att utsättas 
för lockelser från droger, kriminalitet et cetera. Samma sak konstateras i en 
studie av 703 svenska ungdomar av Mahoney och Stattin (2000). Morrissey 
och Werner-Wilson (2005) visar på liknande sätt att ungdomar som deltog 
i strukturerade fritidsaktiviteter i högre grad hade en positiv inställning till 
sin omgivning och samhället och var i högre grad aktiva i pro-sociala akti-
viteter, såsom att vilja dela med sig, beredskap att vilja hjälpa andra och ge 
tröst när det krävs. Persson, Kerr och Stattin (2007) undersöker också varför 
ungdomar slutar i strukturerade fritidsaktiviteter och fann två förklaringar. 
För det första lockade samvaro med kamrater som inte hade en strukture-
rad fritid och för det andra var stämningen i hemmet och relationerna till 
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föräldrarna viktiga. de ungdomar som uppfattade föräldern som hård och 
kontrollerande, utan vilja till lyssnande och dialog, som förlöjligande eller 
på annat sätt hade en nedsättande attityd, drog sig undan vuxenkontrollerad 
aktivitet även på fritiden. 
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det förebyggande och främjandeperspektivet hänger nära samman. I 
ungdomsarbetet beskrivs ofta målet för dem båda handlar som att ge 

unga människor möjlighet till att ta tillvara sina resurser, utveckla positiva 
livssammanhang och undvika missbruk, kriminalitet et cetera. det ena kan 
ofta ses som en konsekvens av det andra. Exempelvis menar man att ett 
gott främjande arbete i sin förlängning bör innebära att mindre önskvärda 
företeelser förebyggs. Man kan också tänkas arbeta utifrån ett förebyggande 
syfte, men använda sig av en främjande metod och så vidare. I flera av våra 
gruppintervjuer med fritidsledare framkom också en svårighet att dra en 
gräns mellan de båda. 

Jag tycker alltid det är svårt att dra en gräns mellan vad som är förebyggande och 
vad som är främjande. Främjande arbete är ju förebyggande arbete många gånger. 
Men man försöker ju ha en främjande inställning i alla fall – att man inte bemöts 
med en probleminställning istället för en möjlighetsinställning (activ Fritid)

Jag tycker att vi jobbar både och. Och ibland kan det vara svårt. det är svårt 
att sätta fingret på att just det är förebyggande eller att just det är det andra. 
(Öckerö)

En avgränsning mellan de båda är att det förebyggande arbetet har ett problem, 
exempelvis olika slag av normbrytande beteende, som skall undvikas i fokus, 
medan det främjande utgår från de positiva resurserna, och att tillgodose 
olika behov. Man kan också säga att det förebyggande arbetet tar riktning 
mot framtiden – resultatet av arbetet mäts i princip i förhållande till om man 
lyckas undvika ett problem som kunde uppstå. det främjande har däremot 
i högre grad blicken riktad mot nuet. Om man lyckas med att ge ungdomar 
förutsättningar att utveckla sina kapaciteter, så har också ett främjande arbete 

Samhällets insatser – att 
förebygga eller främja?
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lyckas. Om det därefter innebär att ungdomarna senare kan klara sig bättre 
i livet, så är det snarast en sidoeffekt, om än en viktig sådan. 

Att förebygga problembeteende
även om ordet problembeteende i och för sig hjälper till att förstå vad det är 
man som ungdomsarbetare tänker sig att man skall förebygga, är det inte ett 
helt enkelt ord. det är beroende av en social kontext och måste ha definierats 
som icke önskvärt inom ett givet samhälles kultur. I vårt samhälle brukar man 
till exempel dela in unga människors problembeteende i områden som (Jessor 
1998 i Ferrer-Wreder m.fl. 2005):

våld och kriminalitet•	
alkohol- och droganvändning/missbruk•	
tonårsgraviditet och riskabla sexuella beteenden•	
misslyckade skolprestationer•	

Normbrytande beteende kan tänkas bero på en mängd olika saker. Några 
förklarar uppkomsten av dem framförallt som en konsekvens av orättvisor 
och av problemskapande strukturer i samhället, andra menar att de i huvud-
sak beror på relationsproblem i familjen och ytterligare andra hänvisar till 
kognitiva funktionsnedsättningar i hjärnan. 

Vanligaste synsättet idag är dock förmodligen ett multiperspektiv på pro-
blembeteendes uppkomst, det vill säga att ett problem faktiskt kan bero på en 
mängd olika saker på individuell nivå och i omgivningen. Utmaningen ligger 
i att fånga vad som händer i mötet mellan dessa olika dynamiska system. En 
teoretiker som fått ett stort genomslag vad det gäller att förstå uppkomsten av 
problembeteende är Urie Bronfenbrenner (1979). I sin teori om den mänskliga 
utvecklingens ekologi, beskriver han individens omgivning som ett system 
av sammanvävda strukturer där varje miljö är delvis inbäddad i nästa miljö. 
Individen är invävd i dessa miljöer och den personliga utvecklingen formas 
av deras samband med varandra.

För att verkligen förstå mänsklig utveckling måste man således enligt 
Bronfenbrenner titta på helheten. Problembeteenden påverkas av många olika 
faktorer och avvikelserna från normala anpassningsmönster kan vara större 
eller mindre. dels kan vägen till ett specifikt problembeteende se väldigt olika 
ut, och dels kan personer med samma utgångspunkt kan ha mycket olika livs-
situationer tio år senare. dessutom kan negativa faktorer förekomma samtidigt 
runt en individ och på så sätt bidra till att förvärra situationen. I forskning 
har man funnit starka belägg för att en anhopning av problembeteenden hos 
ungdomar är en viktig faktor för att kunna förutsäga deras brist på anpassning 
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i vuxen ålder. I det så kallade ekologiska arbetssättet riktar man in sig på 
multipla riskfaktorer för ett specifikt problembeteende, men används också 
för att förstärka skyddande faktorer som främjar en positiv utveckling. På 
senare tid har man betonat vikten av att utveckla program som intervenerar 
i flera miljöer samtidigt (Garbarino, 2000; henggeler, 1998). 

Preventionsforskningen inriktar sig på vad som kan göras för att föregripa 
problem innan de egentligen har inträffat eller blivit alltför omfattande. För att 
inte missa tidiga tecken på att något inte är som det ska, är det därför viktigt 
att få reda på vilka omständigheter som kan förutsäga att en grupp eller en 
individ kommer att utveckla ett normbrytande beteende. Förhållanden runt 
ett barn som kan innebära en ökad risk för att utveckla ett normbrytande 
beteende kallar man för riskfaktorer och omständigheter som skyddar från 
en sådan utveckling benämns som skyddande eller protektiva faktorer (an-
dershed & andershed, 2005). 

En fråga som inte sällan ställs när det handlar om förebyggande arbete 
är om det lönar sig, och inte minst hur man då skall kunna visa det även 
ekonomiskt riktiga i olika satsningar. Ett par forskare med erfarenhet av 
samhällsekonomiska beräkningar i sociala projekt, kooperativ och liknande 
försökte besvara just sådana frågor (Nilsson & Wadeskog, 2008). alla sådana 
beräkningar utgår från ett antal antaganden. Ett sådant är vad ett utanförskap 
kostar samhället i ökad välfärdskonsumtion och i minskat produktionsbort-
fall. Beroende på art av utanförskap skiljer sig kostnaderna radikalt. allra 
störst blir kostnaden om en ung människa lockas in i en kriminell karriär. 
här handlar det om miljontals kronor per år. En beräkning forskarna landar 
är att satsade medel har en avkastning på 20 till 30 gånger pengarna, alltså 
en krona på förebyggande/främjande innebär 20 till 30 kronor i minskade 
kostnader/ökade intäkter för samhället. det kan alltså räcka med att man 
lyckas med några få procent för att satsningarna skall vara även ekonomiskt 
lönande. Låt vara då att beräkningarna utgår från att satsningarna inte förvär-
rar utgångsläget, utan på det hela har en viss positiv effekt. Man kan alltså 
med stort fog anta att väl planerade och genomförda preventiva insatser har 
även ett stort ekonomiskt värde för samhället mot bakgrund av denna studie 
(se även Skolverket et al, 2004 när det handlar om förebyggande insatser för 
barns psykiska hälsa). 

Att främja behovstillfredsställelse
Fritidsledarna i gruppintervjuerna menade att deras arbete i första hand var 
främjande och i andra hand förebyggande. Flera menade att det främjande 
arbetet tog utgångspunkt i vad som är ungdomarnas behov. Innan vi tittar 
närmare på det främjande arbetet är det därför värt att stanna upp lite och 



48

reflektera över vad ett behov egentligen är. är det till exempel någon skillnad 
på behov och önskemål? Och är behov alltid individuella? Eller finns det så-
dana som är mer allmänmänskliga? En sökning på Google ger sammanlagt 
21 800 000 träffar, vilket vittnar om att behov är ett ord som används flitigt 
i vårt språk. det ligger i betydelsen nära krav, anspråk, önskan, längtan, 
behövlighet, nödtorft, nödvändighet och nödvändighetsvara. även om be-
greppet behov i det vardagliga livet används som beteckning för alla sorters 
mindre eller större önskningar, verkar våra djupast liggande behov handla 
om omständigheter som är nödvändiga för vår överlevnad. 

I utbildningssammanhang, speciellt om de handlar om motivationspsy-
kologi och management, kommer nästan ofelbart Maslows behovshierarki 
(se exempelvis wikipedia.org/wikio/Behovshierarki) upp, ofta beskriven som 
en trappa, men nedan ritad som en triangel. 

Själv-
förverkligande

Respekt

Gemenskap och status

Trygghet och stabilitet

Fysiologiska behov

Moral, kreativitet, spontanitet, problemlösning, 
fördomsfrihet, realitetsanpassning, inspiration

Självkänsla, självförtroende, 
respekt från andra och för andra

Vänskap, familj, intimitet, 
känna sig behövd

Säkerhet rörande arbete,
hälsa, egendom m.m.

Mat, vatten, 
vila, sex

Figur 1 Maslows behovshierarki

I Maslows teori listas olika typer av behovsgrupper som sägs gälla för alla 
människor. Modellens primära idé är att behoven på en lägre nivå måste 
vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. det är detta 
som behovstrappan åskådliggör – första steget måste tillgodoses innan de 
ovanstående kan komma ifråga. Enligt Maslow kan det visserligen finnas flera 
otillfredsställda behov samtidigt, men individen prioriterar alltid något av 
dem. Behovsteorin har fått ta emot en hel del kritik, särskilt när det handlar 
om ”trappan” och hierarkitänkandet (se till exempel hanley & abell, 2002; 
hornquist, 1982). Tveksamheterna har inte så mycket handlat om de angivna 
behoven skulle vara fel, utan idén om att behoven måste tillfredsställas i en 
viss ordning. En sådan tolkning får till exempel märkliga konsekvenser om 
den appliceras på förhållanden i tredje världen. I ett land där människorna 
inte har mat för dagen, är det där lönlöst att satsa på utbildning? Eller har 
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man inte behov av att få uttrycka sin kreativitet i krigsdrabbade länder för 
att säkerheten kring den egna personen och familjen är liten? Eller för den 
delen mer näraliggande: personer som drabbas av arbetslöshet kan känna 
minskad trygghet i den egna situationen, men de kan självklart ändå behov 
av respekt, gemenskap och så vidare. 

Ett annat sätt att åskådliggöra behoven är cirkelformen. Vi kopplar med 
nedanstående bild koppla samman behoven till dess andra sida – alltså vad 
som kan bli följden av om behoven blir frustrerade. I en sådan bild blir behov 
och hotbilderna olika delar av samma bild, och därmed också det främjande 
och det förebyggande arbetet. Om det främjande arbetets fokus exempelvis 
ligger i att öka ungas möjlighet till respekt för sin person och känna ett värde, 
är det förebyggande motsvarighet att minska och undvika kränkningar och 
så vidare. 

Respekt
Gemenskap
och status

Själv-
förverkligande

Trygghet och
stabilitet

Fysiologiska
behov

Figur 2 Människans grundläggande behov och de främsta hoten mot behoven.

den tanke som åskådliggörs i figuren länkar mellan ett risk- och skyddsfak-
tortänkande. de faktorer som skyddar människan och gör henne stark är 
sådant som gynnar ”boxarnas framsida” alltså tillgodoseendet av fysiologiska 
behov, trygghet, stabilitet och så vidare. På motsvarande sätt är det som utgör 
risker sådant som skapar kaos, splittring, förnekelse, kränkningar, utanför-
skap och bristtillstånd. Ingen enskild faktor förklarar hur utvecklingen blir, 
men varje del har betydelse, liksom att samspelet mellan olika faktorer kan 
innebära kraftigt förhöjda eller minskade risker. Som tidigare påpekats är det 
samtidigt viktigt att framhålla att människan inte blir stark om han eller hon 
skyddas från alla hot och risker – även själva övervinnandet av en brist, eller 
att man faktiskt tagit sig ur ett problem med egna resurser och andras stöd 
kan i sig vara stärkande (antonovsky, 1991). det kan ge en ökad tilltro till 
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att man faktiskt har förmåga att hantera olika svårigheter som man kommer 
att möta i livet. 

Fungerande främjande arbete
att koncentrera sig på positiva krafter och resurser så principen är i det 
främjande arbetet kan låta tilltalande och positivt, men det kan också låta 
lättviktigt i förhållande till att arbeta med problemen. I sin mest lättviktiga 
form kan det främjande perspektivet låta som en form av den sorts tänka 
positivt ideologi som spreds i början av 90-talet och som kritiserats för att 
bortse från verkliga problem. Ett fungerande främjande arbete är annorlunda 
än detta. det handlar inte att enbart se till det friska, utan om en genomtänkt 
strategi som tillvaratar styrkor på många olika nivåer. 

Quinn (1999) sammanfattar i några punkter vad som är viktigt att ta 
hänsyn till vid utformning av olika ungdomssatsningar. Man kan åtminstone 
få en indikation på om en viss ungdomssatsning har goda effekter genom att 
besvara några frågeställningar, menar han. När man arbetar med ungdom i 
riskzon måste man ta hänsyn till att förändringsprocesser av identiteter och 
livsstilar tar tid. Programmen som fungerar är därför ofta relativt omfattande 
och allsidiga. Tillbringas då tillräcklig tid i programmet? Bygger aktiviteterna 
på att ta tillvara ungdomarnas kraft och resurser? är aktiviteterna utmanande 
tillräckligt för att locka ungdomar att delta och innefattar programmen kon-
takt med positiva förebilder? Samt: finns handledning för personalen och är 
verksamhetsstrukturen tydlig på olika nivåer? I mycket verkar dessa frågor 
kunna besvaras positivt av verksamheter som liknar föreningsidrotten. dessa 
aktiviteter innehåller samtidigt vissa faror. Silbereisen (2003, s. 96) påpekar 
exempelvis att de värden som finns i de strukturerade aktiviteterna såsom öv-
ning i planeringsförmåga och beslutsfattande som kan finnas i sport, kan mot-
verkas genom det konkurrenstänkande och hierarkisering som ofta är inbyggt 
i idrottsaktiviteter. I en stor översikt över såväl promotiva som preventiva 
program lyfter Eccles och Templeton (2002) fram ett antal generella faktorer 
verkar lovande. de summerar faktorerna i åtta punkter (ibid, s. 131). 

anpassat skydd och säkerhet av såväl fysisk och psykisk art•	
Utvecklingsanpassad grad av struktur och vuxentillsyn – minskad •	
grad av struktur med ökande ålder och mognad
Starkt socialt stöd från vuxna och kamrater•	
Inkluderande sociala nätverk och strukturer – offensivt och ibland •	
uppsökande arbete för att få ungdomarna att komma till verksam-
heten
Starka sociala normer för positivt beteende•	
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Utbildningserfarenheter som utformas så att sådana färdigheter •	
tränas som är viktiga för att lyckas i ordinarie sociala sammanhang 
som skola och arbete 
Stöd till att ungdomarna utvecklar en motivation för och kontroll •	
över det egna livet 
Möjligheter att göra nytta och vara meningsfull för andra. att få •	
utöva ledarskap, bli tagen i anspråk och att vara behövd

alla punkter måste naturligtvis inte finnas i samma utsträckning i alla lyckade 
program, men forskningen är ändå tämligen samstämmig i att ovanstående 
komponenter är viktiga delar att utgå från. Kritiska läsare kanske menar att 
sådana slutsatser sammanställer självklarheter. att konstatera att de ungdomar 
som har positiva attityder och engagerar sig för andra i lägre grad riskerar en 
ogynnsam utveckling, eller att de som exempelvis har vänner som begår brott 
i högre utsträckning än andra själv tenderar att begå kriminella handlingar 
är knappast uppseendeväckande. det finns ändå ett värde i att teckna ned 
sådana punkter, då de kan tjäna som utgångspunkt för reflektion över den egna 
verksamheten. de är också viktiga för att använda för att kunna argumentera 
mot den tradition av löslig struktur, oklart ledarskap och oklara normer, som 
man ibland fortfarande kan finna exempel på inom fritidsgårdarna. 

Inom preventionsforskningen har man funnit belägg för att de olika 
faktorernas betydelse förändras över tid i en människas liv. Ett viktigt hän-
synstagande i det förebyggande arbetet är därför att koppla olika typer av 
kända risk- och skyddsfaktorer till barns specifika utvecklingsfaser. Preven-
tionsprogrammen bör, enligt forskarna, inriktas på risk- och skyddsfaktorer 
som är tids- och utvecklingsmässigt lämpliga och där förändringspotentialen 
är stor. Om de förebyggande interventionerna inte samordnas på ett sådant 
sätt, finns en fara för att man missar möjligheten att ingripa tidigt. Viktigt är 
alltså att tidsmässigt förlägga insatserna till tiden för den vanliga debutåldern 
för ett visst problem (catalano m.fl. 2002, Sloboda & david 1997 i Ferrer 
Wreder, 2005). 

det finns en relativt stor samstämmighet i resilience-forskningen om 
vad som gynnar en välfungerande ungdomsverksamhet. det handlar om att 
fokusera på ungdomars kraft och positiva tillgångar, ge dem möjligheter att 
utveckla sina färdigheter så att ungdomar får möjlighet att växa in i ett allt 
större kunnande. Man bör också tillgodose behovet av möten med goda iden-
tifikationsobjekt, ha höga förväntningar på dem såväl att lyckas som att bidra 
till andra samt arbeta brett i lokalsamhället med ett långsiktigt perspektiv. då 
finns det goda förutsättningar till att unga människor blir motståndskraftiga 
mot svårigheter och att därigenom stärka ”resilience” (amodeo & collins, 
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2007; Benard, 2004). Resilienceforskningen är bred och omfattar allt från 
individuella faktorer till samhälleliga. Tanken är att olika delar samspelar med 
varandra, varför insatser också bör utvecklas för att agera på olika nivåer i 
samhället. Med hjälp av nedanstående figur sammanfattar Benard (2004, s 
108) viktiga aspekter av ett arbete som kan göra barn och ungdomar härdiga 
att möta livets svårigheter och se framtiden an så positivt som möjligt. 

Figur 3 Modell för hur ett främjande arbete kan stärka motståndskraft. (Källa: Benard, 2004, s. 108, vår 
översättning från engelska).

Modellen startar i hur så kallade skyddsfaktorer (bestående av goda om-
sorgs-/ansvarstagande relationer, höga förväntningar och möjligheter till 
deltagande) möter ungdomars grundläggande behov. detta stärker i sin tur 
motståndskraften hos individen, och även hos grupper. Motståndskraft kan 
exempelvis handla om en god utvecklad social kompetens. detta leder till att 
barn och ungdomar erbjuds bättre uppväxtbetingelser i stort vilket innebär 
en rad positiva effekter. Modellen summerar de mest centrala aspekterna av 
vad till exempel individuell motståndskraft innebär, men för att få mer ut-
vecklade resonemang hänvisas till andra delar av boken Resilience – what we 
have learned (Benard, 2004). där finns också hänvisningar till olika program 
som visat positiva effekter vilka är intressanta att ta del av när man utvecklar 
lokala strategier.
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2. 
Yrkesroll och perspektiv
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Satsningen Förebyggande och Främjande, som denna studie är en del av, 
handlar till stor del om att stimulera till kompetensutveckling för yrkes-

verksamma inom fältet. även om det kan vara frågan om ett flertal olika 
yrkesgrupper är fritidsledare en nyckelgrupp och fritidsgårdar och liknande 
arrangemang för ungdomar kärnverksamheter. Kompetensutvecklingen in-
troduceras till ett yrkesfält där traditioner, synsätt, utbildningsbakgrunder 
och resursmässiga förutsättningar bildar basen för hur arbetet bedrivs. I 
utvärderingsstudien har vi velat bidra till att artikulera hur denna bas ser ut 
för att därigenom kunna diskutera relevansen och behovet av kompetensut-
veckling. Vare sig fritidsledaryrket eller den praktiska verksamheten är nu 
några entydiga företeelser, utan det finns ett flertal sätt att uppfatta yrkesrol-
len och arbetsmetoderna. denna mångfald går bland annat tillbaka på olika 
värderingar rörande ungdomstiden, samhället och professionell utveckling. 
I det vardagliga arbetet tänker man oftast inte på att ens uppfattningar och 
värderingar kommer från något särskilt perspektiv, utan agerar i och tänker 
på sitt arbete i praktiska termer och som naturliga sätt att agera och tänka 
på. Fritidsledaryrket har heller inte något professionellt inmutat område eller 
en särskild kunskapsmassa som är exklusiv för den egna gruppen, särskilt 
inte när man jämför med mer klassiska professioner som läkare. En oklar 
kunskapsmassa behöver dock inte enbart uppfattas som ett problem, utan 
det kan också underlätta av att man tar intryck från olika områden och att 
yrkesrollen kan bli föremål för en dynamisk utvecklingsprocess. Ett viktigt steg 
i en sådan process är att artikulera den aktuella yrkesrollen och perspektiven. 
detta kapitel skall uppfattas som ett bidrag till en sådan artikulering. det utgår 
i huvudsak från de gruppintervjuer vi genomförde med anställda i nio verk-
samheter. Vi inleder med att lyfta upp frågor som rör de anställdas utbildning 

Kompetens under utveckling
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och syn på denna formella kompetens i förhållande till annan. därefter går vi 
vidare och diskuterar en mer praktiskt verksam kompetens som utgår från hur 
de anställda själva ser på vad som behövs för yrket. I denna del diskuterar vi 
fyra grundläggande perspektiv som de anställda gav uttryck för. Påföljande 
avsnitt handlar om hur man kan arbeta med att artikulera sitt yrkesområde 
på ett systematiskt sätt. där beskrivs en omfattande satsning på att utveckla 
kompetens och kvalitet inom förebyggande och främjande ungdomsarbete 
genom det så kallade KEKS-nätverket (Kvalitet och Kompetens i Samverkan). 
detta är en mycket konkret satsning på att skapa strukturer och rutiner för 
löpande reflektion, uppföljning, kvalitets- och kompetensutveckling. avslut-
ningsvis tittar vi på fritidsledarrollen i förhållande till andra professioner, 
verksamheter och organisationer – hur samverkar man samt vilken roll och 
status uppfattar man sig ha i förhållande till de andra? I avsnittet finns även 
två verksamhetsexempel. det första handlar företrädelsevis om att samverkan 
med frivilliga och det andra om att samverka med professionella aktörer.

Fritidsledares utbildning 
Under de senaste åren har ett samtal förts mellan bland annat Svenska kom-
munförbundet, folkhögskolorna och intresseorganisationer i syfte att granska 
fritidsledarutbildningen samt diskutera dess framtid. (se kapitlet om tidigare 
kapitlet Forskning om fritid för några av resultaten). Regeringen uttrycker 
också i den ungdomspolitiska propositionen (Makt att bestämma – rätt till 
välfärd, 2005) en oro, dels över att fritidsledarna i allmänhet har en relativt 
låg utbildningsnivå och att möjligheterna till teoretisk vidareutbildning är 
små, och dels att elevunderlaget vid folkhögskolornas fritidsledarutbildningar 
minskar samtidigt som behovet av utbildade fritidsledare ökar inom både 
inom kommunala verksamheter och andra sektorer. 

Fritidsledarutbildningen återfinns sedan 1969 på landets folkhögskolor. 
antalet skolor som erbjuder utbildningen har minskat och den återfinns nu 
på 25 orter. de olika skolorna har en gemensam kursplan, men olika profiler. 
Norr om Jämtland saknas helt fritidsledarutbildning. En skiktning har skett 
mellan olika utbildningar där några bedöms hålla god kvalitet och har högre 
status och fler sökande än andra. Flera kommunrepresentanter uppfattar att 
det bildats ett a- respektive B-lag (Blom & Ungdomsstyrelsen 2005). Skolorna 
har på senare tid försökt utveckla ett gemensamt kvalitetssäkringssystem 
(Fritidsledarskolorna 2008). I takt med att universitet och högskolor startas 
och expanderar på flera områden söker sannolikt också många blivande stu-
denter in på utbildning inom folkhälsa, friskvård, idrott eller andra näralig-
gande områden. att välja fritidsledarutbildningen kan då uppfattas som ett 
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risktagande med både lägre status och lön som färdigutbildad. Informanterna 
reflekterar också över detta.

Vad jag kan tycka också, på en del skolor där man haft svårt att fylla sina platser, 
där tar man in på reserv. alla skolor gör ju inte det. Men det finns en del som 
gör det, för att man skall få bra ekonomi. Och redan där kan jag ju tycka att det 
borde ställas någon slags grundkrav som faktiskt finns, att det skall man hålla. 
För det underminerar ju också. det skulle man ju aldrig drömma om att göra på 
till exempel läkarutbildningen eller socionomutbildningen. (Kungälv)

Ungdomsstyrelsen (2007) har sammanställt ett tiotal kartläggningar av 
befintlig kompetens och kompetensutvecklingsbehov bland fritidsledare/
ungdomsledare. här konstateras bland annat att anställningsformerna utgör 
ett allvarligt problem i relation till en önskad kompetensutveckling. Många 
fritidsledare är deltidsanställda eller timanställda. det framkommer också att 
relativt många besväras av en relativt låg status och menar att yrkesrollen är 
oklar. Skillnaderna i utbildning inom yrkesgruppen är också stor. En kärngrupp 
av yrkesgruppen har visserligen både fritidsledarutbildning och är anställda 
som fritidsledare, men många fritidsledare är anställda som något annat; 
ungdomsledare, fritidsassistenter, projektledare och liknande. Ytterligare en 
stor grupp saknar fritidsledarutbildning eller har en annan utbildning men 
är anställda som fritidsledare. här återfinns en stor mängd yrkesbakgrunder; 
socionomer, dramapedagoger, statsvetare, ljudtekniker, folkhälsovetare, mu-
siker, utan eftergymnasial utbildning med flera. 

Förutom att fritidsledarutbildningen är en relativt vanlig utbildningsbak-
grund för fritidsledarna, fyller den också en annan funktion i det praktiska 
arbetet. Vi har vid flera tillfällen i studien fått höra att utbildningen kan an-
vändas som en motiverande faktor i mötet med ungdomarna. När fritidsledare 
talar om framtida utbildningsmöjligheter med ungdomarna kan de föreslå 
den egna utbildningen som en väg även för ungdomarna att välja. detta före-
kommer naturligtvis även inom andra arenor, som till exempel elever som 
ser upp till läraren och har denne som förebild i ett framtida yrkesval, men 
i och med att vi stött på det vid ett flertal tillfällen just i våra intervjuer med 
fritidsledare uppfattar vi att detta är ett åtminstone inte ovanligt drag hos 
fritidsledarprofessionen. Ett exempel på detta följer nedan i form av tankar 
inom projektet Unga Ledare i Göteborg. Så här säger en anställd vid Mixgår-
den: ”Fritidsledarutbildningen är en möjlig utbildning, för en hel del av våra 
ungdomar också, vilket gör att man uppmuntrar dem att söka”. 
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Kompetens för fritidsledaryrket
av de omkring 40 personer vi intervjuade i grupp på nio arbetsplatser var hälf-
ten utbildade till fritidsledare genom den tvååriga folkhögskoleutbildningen, 
ytterligare fem hade gått kortkursen arrangerad av Fritidsforum, fem hade 
en akademisk utbildning mer eller mindre inom det ”människomötande” 
fältet (så som beteendevetare, specialpedagog) och fyra hade annan form av 
akademisk utbildning (konst, journalistik). Övriga hade varken fritidsledar-
utbildning eller annan akademisk utbildning. I de yrkesgrupper där i stort sett 
alla har samma grundutbildning finns ofta ett gemensamt språk, ett gemen-
samt sätt att tänka och förhålla sig på. detta går inte att se lika tydligt inom 
fritidsledaryrket, vilket åtminstone till viss del kan förklaras av de skiftande 
utbildningsbakgrunderna. 

I praktiken använder man sig av olika kunskapsformer i sitt arbete, allt 
från den personliga kunskapen till den formella. I intervjuerna ställde vi 
 frågor till fritidsledarna som berörde hur de själva såg på vilken kunskap och 
kompetens som är viktig för att kunna arbeta på ett bra sätt. det var särskilt 
tre aspekter som lyftes fram; utbildning, personliga egenskaper och livserfa-
renhet. även om de lade betoning vid olika delar var det relativt få som lade 
störst betoning vid utbildningen. Istället lyftes den personliga lämpligheten 
och livserfarenheten fram. hårddraget kan man säga att utbildning var något 
som de i och för sig uppskattade, men som de skulle kunna klara sig utan 
i arbetet, vilket man inte skulle göra utan de rätta personliga egenskaperna 
och sin livserfarenhet.

(det är) viktigt att ha med sig verkligheten in i det här jobbet. annars är man 
helt naken liksom när man ställs inför en konflikt eller vad som helst. Jag tror 
att även om det hade varit en fritidsledarprofessor som hade sökt det här jobbet, 
som hade noll kontakt med verkligheten, så hade de... Man kan ju inte anställa 
honom ändå, eller henne. Man måste ha ett ben i det riktiga livet för att kunna 
vara med. (activ Fritid) 

Utbildning i sig gör inte automatiskt en bra fritidsledare. (Partille)

Man kan ju inte lära sig att bli en förebild, i skolan liksom... det är något man 
har eller inte. 
(activ Fritid) 

Utbildning, hur mycket det än må vara, framställs inte som något som i sig 
utgör en förutsättning för arbetet. Livserfarenheten eller personligheten be-
skrivs som viktigare. det beskrivs också som viktigt att vara motiverad, att 
ha en personlig drivkraft. denna ges två gestalter: å ena sidan att kunna bli en 
viktig person för den unge, att betyda något och att vara en schysst vuxen som 
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sett och lyssnat på den unge, å andra sidan ilska över samhälleliga orättvisor 
och en vilja att delta i ett strukturellt förändringsarbete. 

För mig räcker det med att jag betytt något för en enda per skola, som säger att 
det hade betydelse det vi gjorde. För mig räcker det att det finns en som jag vet 
att jag haft jättemycket betydelse för. att man är den där vuxna som inte är lärare 
och inte förälder som man kan faktiskt ha pratat med och orkat ta sig igenom 
kanske en lite... ett högstadium med den klassiska, både klassiska och individuella 
problematiken. att man har gjort en skillnad i varje fall. (activ Fritid) 

– Grunden är väl en ganska självklar humanism i själva tankesättet.
– Och ingen offermentalitet. Ingen plasthumanism, som man kan stöta på rätt 
mycket, tycker jag. ”dem det är synd om”. det är fan inte synd om. Tycker jag 
synd om, så kan jag inte arbeta. det går inte liksom, utan då kanske drivkraften 
istället blir ilska. För det är vår drivkraft ofta – att man är förbannad liksom – 
heligt förbannad på det här systemet som inte funkar, som inte ger ungdomarna 
vad de behöver, deras familjer som inte ger dem möjligheten. Inte – det är synd 
om familjerna. de har det så jobbigt, utan ”nu jävlar”, liksom. (Mixgården) 

Medan det övre citatet fokuserar individen och det stöd en fritidsledare kan 
vara under en jobbig tid i livet talar det nedre inte i första hand om individer 
utan i stället systemet och dess brister. Vi kan i detta läsa ut både en bestäm-
ning av den nivå där man anser att problemen återfinns, ett perspektiv och 
en metodinriktning. Några bland dem som gått en fritidsledarutbildning ger 
exempel på en form av sådant tankesätt som egentligen handlar mer om ett 
sätt att tänka, än att känna till olika faktakunskaper (jämför avsnittet om 
förståelsegrunder nedan). 

det jag tog med mig är nog tänket. Man får lära sig att tänka på rätt sätt. När 
man själv var tonåring så tyckte man ju att fritidsledare var det schysstaste jobbet 
liksom. de sitter bara och snackar med ungdomar och har det gött så. Men det blir 
ett annat tänk när man väl kommer in i det. Och jag kan inte ta på något speciellt 
liksom, utan det är väl en kombination av livet i stort och den utbildningen. Vissa 
praktiska saker, som jag har hand om mycket musik och sådant och det hade jag 
på utbildningen också, så att... Men samtidigt så måste man ju ha ett slags tänk 
och det fick jag med mig tror jag. Sedan har det ju utvecklats också eftersom jag 
har jobbat i snart tio år efter utbildningen. (Tynnered) 

av dem som gått en fritidsledarutbildning uttrycker sig många positivt om 
denna. Utbildningen beskrivs som bred och som att den ger kunskap inom 
en mängd områden. den ger också möjlighet till fördjupning inom personliga 
intressefält.

För det första så tror jag för att bli fritidsledare så måste man ha en viss personlig-
het eller en viss grundtrygghet i sig. I fritidsledareutbildningen är det lika mycket 
praktiskt som teori. Jag tycker att den utifrån det man har innan, så får man 
möjlighet att utveckla de kompetenser man har i olika teoretiska sammanhang. 
Min input var liksom genusfrågor och kulturverksamhet för ungdomar. det tycker 
jag det fanns möjlighet att utveckla. (activ Fritid) 
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Men bredden och bristen på fördjupning i utbildning beskrivs också som pro-
blematisk. Likaså målas en bild upp av att utbildningen förmedlar kunskap 
som alltmer kommer att vara gammal i relation till hur fritidsledararbetet ser 
ut idag. Vi ser en diskrepans mellan å ena sidan en nutida verklighet och å 
andra en dåtida utbildning, från en gruppintervju med fritidsledare anställda 
i Kungälvs kommun kom sådana uppfattningar fram. 

– Hur tycker ni att utbildningen motsvarar era behov med det jobbet ni gör?

– du menar fritidsledareutbildningen? Inte alls.

– Så som det ser ut idag  – inte något.

– Vi satt och höll på med sådant där – föreningskunskap och folkrörelsekunskap 
och vi höll på med stadgeändringar och... alltså väldigt mycket sådant.

– det har blivit mycket mer socialt skruvat det här yrket, mycket kontakter med 
socialtjänst och polis och sådant där, som man kanske inte kom i närheten av 
förr. Kanske en gång per år kanske. Nu är det ju väldigt, väldigt ofta som man 
har…

– Ja, och nu har vi ju ett samarbete med dem också. 

– Jag har en kompis som går fritidsledareutbildningen nu, och när han berättar vad 
de pratar om där, så känner jag mig som en gammal gubbe alltså, för jag liksom 
bara – jamen sluta där! hoppa av den utbildningen. den ger dig inte ett skit! du 
kanske kan jobba på dagis efter det, för där är det så romantiskt möjligtvis, men 
det är inte så liksom. 

– alltså jag var ju ute på en skola där de har fritidsledareutbildning, för vi skulle 
eventuellt inleda ett samarbete. Och då fick jag se vad de hade för litteratur, hur 
lektionerna var upplagda. Och jag kan ju inte säga att det var någon större skillnad. 
Och då gick jag ju ut 1983. de hade samma... Jag frågade – har ni fortfarande 
cullbergs Kris och utveckling? Jajamän, det hade de.

– Men den är ju skitbra!

– Ja, men det säger ju någonting, det måste ju ha kommit något mer, och någon-
ting som är bättre. 

även några chefer är kritiska till fritidsledarutbildningen och menar att den 
kunskap fritidsledare har inte överensstämmer med verksamheternas behov. 
Samordnare för KEKS-nätverket säger exempelvis med ett ironiskt tonfall: 
”de har en vecka goalball och en dag kommunal organisation.” Med detta 
avses sannolikt en kritik mot underbetoningen av vikten av kunskap om hur 
den kommunala organisation man med stor sannolikhet blir verksam inom 
är utformad och fungerar.

Vad upplever då informanterna att de lärt sig som är relevant och viktigt 
för det arbete de nu bedriver? Flera betonar att de tillägnat sig ett främjande 
tänkande och förhållningssätt under sin utbildning till fritidsledare. andra 
kunskapsområden de nu, ett varierande antal år efter genomgången fritidsle-
darutbildning, lyfter fram som värdefulla är sociologi samt socialpsykologi. På 
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metodområdet nämns social pedagogik, friskvård samt utomhuspedagogik7. 
då vi ber informanterna nämna vad de saknade eller ville ha mera kunskap 
om fick vi betydligt fler svar. dessa rör sig över hela skalan från att önska 
mer och bättre anknytning till praktiken till kunskaper i ekonomihantering, 
ledarskap och breda områden som empowerment, samtalsmetodik, makt-
teorier och systemdito. 

Fritidsledareutbildningen och synen på fritidsledarskap på folkhögskolan är väldigt 
skild från hur det ser ut i verkligheten i att det är lite mer praktiskt – så här ser 
det ut på arbetsplatserna. Förutom praktiken så får man inte så mycket insyn i 
att så här är det, så här ser en arbetsplats ut. det kan vara lite föråldrat i synen 
på vad fritidsledarrollen innebär. Och vilka saker man ställs för som fritidsledare 
och hur man hanterar dem. (activ Fritid) 

På Mixgården i hammarkullen är ingen av de anställda utbildad till fritids-
ledare. I stället återfinns här socionom, naturvetare, socialpedagoger, och 
beteendevetare. anledningen uppger man är att man inte funnit någon med fri-
tidsledarutbildning som motsvarar den kravprofil man formulerat (Mixgården 
speglas mer i P. andersson & Jordan, 2007). För att arbeta med kontinuerligt 
och långsiktigt arbete krävs det en god samhällsanalys, betonar man. det 
handlar om att göra mer än en traditionell inriktning på att anordna olika 
aktiviteter. de ser också kritiskt på den mängd olika projekt som förekommer 
inom ungdomsarbetet: ”Idag säljs projekt och nya arbetsmetoder som om det 
vore nya mediciner”. det finns då en risk att fritidsledaryrket växlar innehåll 
och form alltefter vilka projektmedel som är aktuella. Motvikten till detta 
är mognad och erfarenhet bland fritidsledarna och en djupare reflektion och 
analys som sträcker sig längre än att fråga ungdomarna vad de vill ha: 

Jag tror fritidsledarutbildningen gör ganska mycket med främjande arbete. deras 
utbildning innehåller många olika teorier och metoder, men jag tror det är ganska 
mycket främjande arbete. Främjande arbete är viktigt också, men det finns andra 
aspekter. Om man vill lyckas med det främjande arbetet måste man vara preventiv, 
samhällsorienterad, alla de bitarna. Och det är det vi observerat – att det finns 
en brist hos en del. de som kommit i kontakt med oss det var nyutexaminerade 
ganska unga. de saknade... det är tillräckligt för att göra disco och köra fysiska 
aktiviteter. det finns en kompetens, men de saknar den biten som är väldigt 
viktig. (Mixgården) 

En fråga som aktualiserats och som inte bara är aktuell i ovan refererade 
rapporter och utredningar utan som också kom upp i våra intervjuer var hur 
fritidsledarutbildningens framtid kunde eller borde se ut. En frågeställning 
var om utbildningen även fortsatt bör vara förlagd till folkhögskolorna eller 

7  här beskrivet i termer av gruppdynamik i utomhusmiljö – allt från fjällvandring till kanot, 
klättring och kubb.
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om den skulle istället skulle vinna på att komma in under universitetet. Precis 
som i utredningarna går åsikterna bland våra informanter isär.

Statusen blir högre om utbildningen ligger på högskolan. På folkhögskola där 
går man ju om man inte får någon annan plats. Och man kan inte ha med sig 
poängen till vidare studier på högskolan. Man borde kunna tillgodogöra sig 
poängen ju. (Partille)

Jag tycker den utbildningen har blivit mer akademisk. Och jag tycker det är helt 
fel av dem att driva den utvecklingen. Jag har en kompis som sitter i utbildnings-
rådet för fritidsledarskolor och de pratar väldigt mycket om status, om att höja 
fritidsledarens status i yrket. Och deras sätt att tänka är då att det skall bli mer 
akademiskt, att man skall kunna säga – minsann, jag har åttio poäng hit eller dit, 
vilket är helt skitonödigt när du sitter i en verklighet. det spelar ingen roll om du 
har tusen högskolepoäng liksom. det tycker jag är ett stort problem. (Kungälv)

I det avslutande citatet målas en bild upp av en klyfta mellan å ena sidan 
akademi och å andra verklighet. Vi har sett denna bild tidigare i detta kapitel 
och även på andra ställen i rapporten. hur kommer det sig att tilltron till den 
akademiska kunskapens relevans för det praktiska arbetet är så låg? Ingen av 
dessa frågor kan besvaras på ett faktiskt plan. I stället kan det möjligen förstås 
som uttryck för ett ställningstagande baserat på flera ben; en identifikation 
med en marginaliserad position, ett mycket vardagsnära arbete samt en re-
torik som skapats inom yrkesgruppen. detta ställningstagande kan möjligen 
också förstärkas av den nuvarande placeringen av fritidsledarutbildningen 
inom folkhögskolornas ram. 
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I gruppintervjuerna framstod två dimensioner runt arbetet som fritidsledare 
som särskilt centrala. den ena handlade om det övergripande synsättet kring 

ungdomar och deras behov. hur förklarar man till exempel att ungdomar 
ibland beter sig problematiskt ur ett vuxet perspektiv, eller uppkomsten av 
sociala problem? är detta i första hand något som kan tolkas som en naturlig 
del av ungdomstiden? Rör det sig om brister hos den enskilde ungdomen, 
som till exempel otillräcklig impulskontroll eller en mindre bra och kanske 
omogen omdömesförmåga? Eller handlar det om relationen till föräldrarna, 
att de inte har koll på sin ungdom eller inte är tillräckligt gränssättande? Ett 
annat sätt att se på problematiskt beteende under ungdomstiden är att be-
trakta det som ett symptom, antingen på samhälleliga orättvisor eller på att 
samhället befinner sig i en brytningstid då gamla sanningar och värderingar 
är under upplösning och omarbetning. 

den andra dimensionen handlade om vilka ungdomar man riktar sin 
verksamhet till, det vill säga om man har en generell eller en selektiv mål-
grupp. Visserligen styrs huvudsaklig målgrupp vanligen av politiska beslut, 
men inom dessa ramar ryms i många fall ganska stora möjligheter för fritids-
ledarna att själva göra vissa prioriteringar. Flertalet av de verksamheter vi 
besökt vände sig till i princip alla ungdomar som bor i ett visst område. det 
finns dock också några som främst riktar in sig på en viss grupp, eller som i 
alla fall lägger större betoning på vissa ungdomar inom den större gruppen, 
som till exempel särskilt utsatta eller speciellt svårhanterliga ungdomar. En 
annan ingång är att man försöker attrahera ungdomar med ett visst intresse 
eller sådana som har en egen idé de vill förverkliga. 

I figur 4 nedan har vi utgått från de två dimensionerna vi uppfattade och 
lagt samman dem till en modell. Med modellen vill vi visa att beroende på 
syn på målgrupp och på deras behov/problem får man också olika grundläg-

Fyra grundperspektiv på 
fritidsledaryrket
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gande perspektiv på hur verksamheten skall bedrivas. de förefaller också ha 
betydelse för vad man som fritidsledare ser som huvudsakligt syfte med sitt 
arbete, för kunskapsprocessen i arbetsgruppen, för val av förhållningssätt och 
arbetsmetoder, samt inte minst – vad det är man tänker sig skall främjas. När 
man lägger ihop dessa två variabler, framträder alltså fyra olika perspektiv 
på hur fritidsledaryrket kan förstås. Vi benämner dessa det socialiserande 
perspektivet, det skyddande perspektivet, rättviseperspektivet och det möjlig-
görande perspektivet. I figuren anges vad som betonas som särskilt centralt 
inom respektive perspektiv samt de variabler som gett upphov till modellen, 
som till exempel att arbeta för socialisering av ungdomarna, att erbjuda dem 
skydd och trygghet, att arbeta för rättvisa och empowerment samt att möjlig-
göra och stärka ungdomarnas kapacitet.

Generell
målgrupp

Selektiv
målgrupp

Skydd och trygghet

Socialisering och
gränssättning

Möjliggöra och
stärka kapacitet

Psykologisk förklaring Sociologisk förklaring

Rättvisa och 
empowerment

Figur 4: Grundläggande perspektiv på yrket bland fritidsledare

de olika perspektiven fanns representerade i högre eller lägre grad i samtliga 
verksamheter och även hos enskilda fritidsledare, så man kan inte säga att 
någon fritidsgård exempelvis var renodlat skyddande eller socialiserande, 
även om vi också fann att tyngdpunkter skilde sig åt. Några av perspektiven 
var vanligare och verkade ha större genomslag i vissa verksamheter, och var 
mindre framträdande i andra. I förhållande till begreppen förebyggande och 
främjande finns naturligtvis en del likheter och överlappningar mellan per-
spektiven, där det socialiserande och skydd och trygghet fokuserar på frågor 
som vanligen diskuteras inom förebyggande arbete och de två andra ligger 
närmare det främjande perspektivet. Genom att bryta tankesätt och idéer 
på delvis annorlunda sätt, har vi här strävat efter att ge andra infallsvinklar 
till hur man kan förstå tankesätt än bara utifrån vad begreppen främjande 
och förebyggande medger. Utgångspunkten har varit att det finns flera andra 
potenta diskurser närvarande som påverkar arbetet än de som färgar invanda 
sätt att presentera och förstå sig själv på. Vi diskuterar perspektiven här i 
tur och ordning. 
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Det skyddande perspektivet
Inom det skyddande perspektivet beskrivs ofta ungdomstiden som en farofylld 
väg fram till det betydligt tryggare vuxenlivet. Ungdomar framställs som mer 
skyddslösa än vuxna och det händer oftare att man utsätts för grupptryck 
runt att göra farliga saker som man innerst inne kanske inte vill vara med på. 
Man söker sig också i högre grad själv till nya och alltför riskfyllda miljöer, 
som man inte klarar av att hantera. där kan man lätt frestas till att prova 
alkohol, droger, kriminalitet och riskera att bli utsatt för våld, vilket kan få 
allvarliga negativa konsekvenser för det fortsatta livet. att inte hitta rätt i 
livet, känna sig utanför och ovälkommen, innebär för vissa tonåringar att de 
blir mer utagerande och utsätter sig för ett riskfyllt experimenterande, medan 
andra drar sig tillbaka och kanske till och med ger upp världen utanför. de 
har nästan inga kompisar, lämnar sällan hemmet och gör sig onåbara för 
vuxenvärlden genom att sova hela dagarna. 

Inom detta perspektiv utgår man mycket från det som tidigare beskrivits 
i teoridelen om ungdomsåren som en frigörelseprocess från föräldrarna. 
Tonårstiden uppfattas som en känslig utvecklingsfas där den unge är mer 
sårbar än annars. det sökande efter autonomi och en vuxen identitet som sker 
under perioden är dock en process som omges av en ofantlig mängd faror, 
och enligt perspektivet befinner sig därför alla ungdomar i riskzon – om än 
i skiftande grad. Särskilt tydligt blir detta när det handlar om svårigheterna 
för tonårsföräldern att hålla sitt barn under direkt uppsikt när ungdomen 
börjar vistas alltmer utanför hemmet och bortom de invanda och välkända 
arenorna nära bostaden. Man är kanske ute med kompisar senare på kväl-
larna, åker in till centrum, hänger vid kiosken, är på fritidsgården, går ut på 
klubbar och dansar och så vidare. 

de vuxnas skyldighet gentemot ungdomarna är att erbjuda skydd under 
uppväxten, så att utvecklingen kan pågå under så trygga former som möjligt. 
de metoder som använts för att skydda de unga har visserligen skiftat över 
tid och i olika kulturer, men förmodligen har det alltid varit mer eller mindre 
centralt att sätta gränser, övervaka, guida, berätta sedelärande historier samt 
att själv agera som en god förebild. 

Samhällets uppgift för sina tonåriga medborgare består framförallt i att 
hjälpa föräldrarna att skydda de unga genom att på olika sätt skapa goda och 
trygga mötesplatser. alla ungdomar, var och en efter sina speciella behov, bör 
ha tillgång till en riskfri, utvecklande och meningsfull fritid. Sedan många år 
tillbaka är idén om att erbjuda positiva alternativ bort från riskzon och misär 
i form av organiserade fritidssysselsättningar, en central tankegång.

det var någon som sa: ’men gud vad gör du här och varför är du här?’ då för-
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klarade jag: ’jo men jag har en hemma som är åtta år och än så länge har jag ju 
liksom dökoll på honom. Men den dagen när jag inte orkar med honom och han 
absolut inte vill ha med mig att göra, då hoppas jag att det finns någon som jag 
som fångar upp på andra sidan. Och det är det jag gör här. (härryda)

I gruppintervjuerna kommer det skyddande perspektivet bland annat fram när 
man diskuterar vilken typ av miljö och stämning man vill skapa i den egna 
verksamheten. Framförallt betonas att det skall vara en trygg mötesplats där 
ungdomar kan komma som de är och få hjälp med att coachas in i vuxen-
livet. det skall finnas många vuxna som ser ungdomarna – en plats dit du 
kan komma helt ensam och där det alltid finns någon vuxen att prata med. 
Ingen ungdom skall behöva känna sig rädd och som fritidsledare skall man 
förhindra att någon utsätts för obehagligt grupptryck. det är därför viktigt att 
inte låta ungdomar med negativa och taskiga attityder få vara normgivande 
och få ta alltför stor plats. 

När jag tänker mötesplats i vår öppna verksamhet, för det är ju trots allt det som 
är hjärtat på fritidsgården, tycker vi väl, hoppas jag. Jag tycker det. då tänker jag 
att det framförallt är en trygg mötesplats, alltså inte bara en mötesplats, utan en 
trygg mötesplats, dit du kan komma helt ensam och det finns alltid någon att prata 
med. du behöver inte komma dit med ett gäng liksom, utan man skall skapa ett 
ställe dit vem som helst kan komma, utan att behöva ha en attityd. (Tynnered)

För att kunna skapa en sådan skyddande och bra miljö som det talas om inom 
det skyddande perspektivet, ställs en hel del krav på den enskilde fritidsledaren. 
att ha goda kunskaper om hur människor fungerar och om socialt samspel 
ses som nödvändiga baskunskaper, men eftersom en stor del av jobbet handlar 
om egenskaper och personliga förmågor räcker det dock inte med en formell 
kompetens som fritidsledare eller liknande. I gruppintervjuerna talas till ex-
empel om vikten av att vara en lyhörd, relationsskapande och trygg vuxen 
förebild som inte favoriserar vissa ungdomar utan är tillgänglig för alla. det 
är också viktigt att vara ett stöd i ungdomarnas identitetsskapande och att 
som vuxen vara en glad och trevlig person, så att det inte blir så skrämmande 
för ungdomarna att själva bli vuxna. andra förmågor som krävs är tålamod 
och att kunna uppfatta även små signaler om att en ungdom inte mår bra 
eller utsätter sig själv för fara. För att få ungdomar att känna sig välkomna 
bör fritidsledaren även vara personlig och ha, som någon sade, ”hjärtat med 
sig” i sitt bemötande samt vara beredd att visa stor omsorg och att ”ge så 
mycket kärlek man bara orkar”. 

Man måste ju ha förståelse för människan. det blir ju väldigt luddigt så, men man 
måste ju vara någon form av människokännare också. Man måste ju förstå vad 
som driver och vad som gör folk glada eller ledsna och hur människor fungerar 
ihop, hur de påverkar varandra, socialt samspel och även hur man själv påverkar 
och blir påverkad. (activ Fritid)
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Nödvändigt är dessutom att inte vara rädd för att agera i problematiska sam-
manhang och ha stor förmåga att hantera konflikter. det handlar också mycket 
om att representera vad som kan kallas för en normal vuxenhet, där man 
vågar stå för att man är vuxen och inte backar för att sätta gränser, övervaka 
och höra även det som kanske inte är tänkt för fritidsledarens öron. 

– Jag tycker mitt jobb går ut på att tjuvlyssna väldigt mycket.

– Ja lyssna överhuvudtaget.

– Jamen att också höra det som inte är tänkt att jag skall höra egentligen och sedan 
på något sätt trassla mig in i det. de kan ju till exempel berätta ”han langar sprit 
till oss” och sedan kan de berätta att ”han är inte kvar längre” Och ja vem kan 
det ha varit som har ringt? Jag är ganska säker på att de inte berättar något som 
de inte vill att jag skall höra och inte vill att jag skall göra någonting åt. Och då 
är det ju viktigt att jag vågar göra någonting åt det också. (härryda)

I flera av intervjuerna påtalas vikten av att föra över ”vuxna” normer. Man 
får inte vara ”för mycket ungdom själv” eller ”bli för mycket av en kompis”, 
eftersom det då kan vara svårt att sätta de nödvändiga gränserna. det nämns 
också att det skett en normförskjutning inom yrkesgruppen under de senaste 
decennierna. den bild som förmedlas är att det under 1970-talet var vanligare 
att man som fritidsledare intog rollen som kompis och som ”en i gänget”. Man 
ställde sig helt på ungdomarnas sida och revolterade tillsammans med dem 
mot den förtryckande vuxenvärlden. Idag omnämns detta förhållningssätt i 
stort sett som flum och något man vill ta avstånd ifrån. dagens vuxenhet är 
istället att våga se och våga påtala om man ser att någon beter sig illa. Och att 
behandla någon respektfullt innebär, enligt detta synsätt, inte nödvändigtvis 
att bevara förtroenden. Om skyddet runt den unge är i fara, ses det istället 
som oansvarigt och oprofessionellt att inte röja hemligheten.

Ett dåligt exempel är väl när man är för ung själv och inte har det spannet emellan, 
att man har de här åren emellan och att kunna ta den rollen. Man blir ungdom 
själv, en i gänget, blir för mycket kompis. det tar mycket längre tid, men det är 
då det blir på riktigt, tycker jag. det kan ju ta ett eller två eller tre år. Man blir 
ju inte kompis, men man får förtroendet.” (härryda)

Genom att erbjuda olika typer av insatser är förhoppningen att ungdomarna 
skall välja bort relationer och aktiviteter som kan vara skadliga för dem. 
Speciellt värnas om att få de mest utsatta ungdomarna in i främjande sam-
manhang, såväl de utagerande som de mer inåtvända och ensamma. de skyd-
dande metoder man använder sig av kan vara alltifrån rådgivande, guidande, 
motiverande och lotsande till gränssättande, normgivande, aktiverande och så 
vidare. de skiftar helt enkelt efter vad man bedömer att situationen  kräver. I 
gruppintervjuerna talas till exempel om att man ofta bara diskuterar saken, 
försöker få ungdomen att komma till insikt om det vanskliga i att röka, stjäla, 
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slåss, knarka och så vidare genom att man som vuxen pekar på de negativa 
konsekvenserna. Ungdomsarbetarens roll kan i dessa lägen vara att fungera 
som diskussionspartner – en vuxen att reflektera över vardagen tillsammans 
med.

Sedan har jag också upplevt att det mycket handlar om att kolla av sina värde-
ringar med mig. Jag provocerar ju också naturligtvis och kollar gränserna. Och 
det handlar mycket om hur det är att vara vuxen, om sex, relationer, alkohol, 
festande, våld och så vill de kolla av med mig: ”om jag säger en sådan här sak, hur 
reagerar hon då?” För jag skall ju på något sätt vara moralens väktare här inne, 
upplever de det säkert som. Så vi har många bra diskussioner här. (härryda)

Ibland räcker det dock inte att bara prata. Som ungdomsarbetare har man då 
även möjlighet att ta initiativ till olika typer av positiva, icke-skadliga akti-
viteter, som kan tjäna som ett alternativ till det dåliga. det kan också handla 
om att skapa strukturer eller system som uppmuntrar till ett avståndstagande 
från potentiellt skadligt beteende.

Förebyggande är väl då det här deal card-kortet. Ett drogfritt kort som de kan 
ansöka om. Också lovar de att de inte skall ta några droger eller röka under det 
året som de har det här kortet. Och så får de procent i affärer här ute, så att de 
kan gå och handla godis eller vad det nu är, klippa sig billigare och så. det är ju 
ett kontrakt mellan föräldrarna och barnen och oss, kan man väl säga. är det 
sedan så att vi ser eller hör dem, så klipper vi kortet och får den här diskussionen. 
Plus det så kör vi lite tävlingar, så att de vinner på att inte använda det här. det 
kan till exempel vara ett Lisebergskort eller något sådant. Varje månad är det 
dragning, så har du ett deal-kort, så får du vara med i den här tävlingen. Så det 
är ju bara plus. (Öckerö)

Men allt vi gör är ju egentligen förebyggande i och med att det är drogfria alter-
nativ. allt vi hittar på är ju egentligen för att de inte skall vara ute och göra annat, 
så att säga ... Målet är väl att vi skall ha alternativ för dem som är 13 till 18 år, 
så att de inte bara driver runt på gator och torg. (Öckerö)

Socialisering 
det socialiserande perspektivet har många likheter med det perspektiv som 
ser det som fritidsledarens huvuduppgift att skapa skydd och trygghet som 
beskrivs nedan. I båda fokuseras på psykologiska processer i ungdomars inre 
och på att som fritidsledare finnas med i deras väg genom en (farofylld) ton-
årstid. Men där det skyddande perspektivet förstår ungdomarna lite mer som 
potentiella offer för samhällsutvecklingen, ser man inom det socialiserande per-
spektivet mer på dem som ganska bekväma, egoistiska, lata och initiativlösa. 
Fritidsledarens uppgift blir därför att ge en form av kompletterande fostran. I 
gruppintervjuerna berättas att ungdomarna kommer till fritidsverksamheten 
och förväntar sig att bli servade av personalen, inte bara runt praktiska saker, 



69

som att sätta kaffekoppen i diskmaskinen, utan också i vad de skall ta sig 
för medan de är där. de ses inte i lika stor utsträckning som oskyddade offer 
för en farlig värld. Snarare har de, om än i varierande omfattning, intagit 
rollen som potentiella ”förövare”, eller möjligen som mer långt gångna offer 
och inte enbart möjliga sådana. de betraktas som drifts- och impulsstyrda 
personer, vilka gärna letar efter enkla genvägar för att uppnå egen vinning. 
Och på alldeles egen hand söker de sig till sammanhang som kan innebära 
fara – oavsett vilka konsekvenser detta får för andra människor. 

det är så jävla lata våra ungdomar. de vill inte göra någonting. Så är det faktiskt. 
Just nu känns det så. Och skall de göra något så är det: ”jamen då skall jag ha ledigt 
eller få betalning”. Kompensation av något slag. de skall vara lediga under skoltid. 
Ja, helst skall de få pengar för allt de gör: ”Vad får jag för det?”. (härryda)

Vanliga förklaringar bland fritidspersonalen till varför de här ungdomarna 
beter sig som de gör, påminner mycket om hougaards teori (2005) om curling-
föräldrar – barnen har inte fått med sig rätt normer hemifrån, har inte fått 
tillräckligt tydliga gränser, saknar vuxna förebilder eller har blivit överdrivet 
servade av sina utarbetade föräldrar. antingen är barnen bortskämda eller så 
är föräldrarna för upptagna av egna saker för att finnas till hands, vilket får 
till följd att ungdomarna förlorat stora delar av sin initiativförmåga. 

Men det kanske kommer hemifrån att de inte behöver göra något, att de är bort-
skämda eller har föräldrar som inte har tid att uppmärksamma och göra dem till 
självständiga individer. Och då är ju vårt uppdrag... eller det är ju viktigt att vi 
ställer krav och liksom säger att: ”nej du får göra detta!”. de kommer ju till mig 
och säger att när skall ni måla om caféet, vad blir det för färg? det blir av när ni 
valt färg och följer med och handlar det. då målar vi om. då blir det hur tyst som 
helst. det är ju lite synd, men man får inte ge upp för det. (härryda) 

En del av oron kring de här ungdomarna handlar om att droger, alkohol, 
kriminalitet och våld kan utgöra en lockelse. Men personalen uttrycker även 
en del bekymmer kring att de är så dåligt förberedda på vuxenlivets krav 
och ansvar. På vilket sätt kommer deras negativa beteende att påverka  deras 
framtid som vuxna samhällsmedborgare – kommer de att kunna få och 
 sedan behålla ett jobb? Och längre fram i livet – vilka förutsättningar har de 
för att kunna uppfostra sina barn på ett bra sätt, sköta en egen bostad och 
betala sina räkningar et cetera? Eller är risken stor för att de hamnar i ett liv 
på bidrag? 

Precis som inom skyddande perspektivet utgår man inom det socialise-
rande till en del från utvecklingspsykologiska principer och psykodynamisk 
teori. Några teoretiska nyckelbegrepp i sammanhanget är till exempel omni-
potens, socialisation och gränssättning. även de moraliska frågorna om ont 
– gott, bra – dåligt och så vidare finns med, men istället för att uttrycka en 
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förhoppning om att en god och stödjande omgivning skall innebära att ung-
domen gör ”goda” val i livet, behöver de här ungdomarna realitetsanpassas 
och socialiseras utifrån av vuxna (Larsen, 2004). Inom perspektivet anas spår 
av den industriella epoken och den lutherska arbetsmoralen samt en önskan 
om restaurering av tidigare värderingar och uppfostringsidéer som främjar 
gott uppförande och normalitet. de avvikande ungdomarna skall socialiseras 
på ett sådant sätt att de bättre passar in i sociala sammanhang och kan bli 
goda medborgare som bidrar till samhället på ett positivt sätt. 

det är ju för att de skall kunna gå ut i samhället och bli en bra medborgare 
(härryda)

Verktygen är olika, men slutmålet är detsamma – jag skall få dig att fungera som 
människa i samhället. (Partille)

För att klara av uppgiften som professionell fostrare omtalas bland mycket 
annat att man behöver ha goda ledaregenskaper och pondus. Kanske ännu 
viktigare är att man ”lever som man lär”, det vill säga att man gör det man 
sagt man skall göra, vågar erkänna sina egna misstag och ber om ursäkt för 
dem. Man bör också stå upp för gemensamma regler, behandla ungdomarna 
med respekt och förvänta sig respekt tillbaka. andra viktiga principer är att 
man vågar stå för det man tycker samt att man är rättvis, demokratisk och 
konsekvent. 

Sedan är det väldigt viktigt att jag vågar göra fel och vågar stå för att jag har 
gjort fel och gå fram och be om ursäkt. har jag gjort bort någon offentligt genom 
att jag har gjort fel, då gör jag samma sak offentligt och ber om ursäkt. Och det 
tror jag är väldigt, väldigt viktigt, för då får de ju också lära sig att det inte är 
farligt att göra fel. Jag får göra fel, för det är min enda chans till att våga göra 
rätt. (härryda)

Man måste man nog ha ett visst mått av mod också. det uppstår ju alltid situa-
tioner där man måste våga säga vad man tycker och tänker. Man kan ju inte 
backa. Man måste ju våga stå upp för att vara vuxen. det är ju väldigt viktigt 
tycker jag. (activ Fritid)

den socialiserande ungdomsarbetaren skall heller inte vara rädd för att agera 
i konfliktfyllda situationer utan i alla sammanhang våga påtala när någon 
uppför sig illa. Precis som i det skyddande perspektivet poängteras vikten av 
att ”våga vara vuxen”, att kunna ”stå pall” och att man därför inte bör inta 
rollen som kompis i förhållande till ungdomarna. det är också viktigt att 
ungdomarna bemöts av personer som själva ”agerar vuxet”, det vill säga som 
försöker påverka uppförandet i en mer socialt accepterad riktning. 

Man skall bestämma för sig själv att man alltid skall vara professionell, inte gå 
förbi några stycken som säger: ”jävla hora” och pekar på någon annan. är man 
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så trött på sitt jobb att man inte låtsas om det och bara går man vidare då... Jag 
som jobbar i skolan kan uppleva att lärare kan släppa det, för de är så fokuserade 
på undervisningen. Men den dagen då jag går förbi och inte ställer dem till svars, 
då har jag slutat vara yrkesmässig. (härryda)

För att skola in ungdomarna i självständighet och ansvar bör det i den goda 
socialiserande miljön finnas tillgång till ett flertal bra ungdomsaktiviteter som 
uppmuntrar till att ta egna initiativ. Fritidsledarna är en del av sammanhanget 
och deras uppgift är till stor del att handleda ungdomarna i hur de kan ge-
nomföra saker som de själva kommit på att de vill göra. Fritidsledarna har 
också ansvar för att verksamheten löper på som den är tänkt och att ta tag 
i ungdomar som inte uppför sig som de skall eller i situationer som riskerar 
att gå överstyr. 

I de fall man som ungdomsarbetare uppmärksammar något man känner 
igen som ett beteendeproblem hos en ungdom, ser man det som sin uppgift 
att kompensera för föräldrarnas bristande förmåga. För att kunna vända ett 
negativt beteende bör detta i hög grad gränssättas. Genom att också visa på 
hur man som individ förväntas bete sig i sociala sammanhang, hoppas man 
kunna rusta dem bättre för framtida utmaningar, som till exempel att kunna 
uppföra sig bra på en kommande arbetsplats. 

det är väldigt mycket uppfostran här. de platsar inte någon annanstans, utan dem 
får vi här. Och då är det ju till exempel språket: ”varför säger du så?” Och det 
är: ”man har inte fötterna i soffan, man har inte fötterna på bordet.” hela tiden. 
Och i början är det ju väldigt tjatigt. Vi har kommit fram till att på hösten då sår 
vi. då sätter vi reglerna och på våren så sitter vi bara och rullar tummarna, för 
då skördar vi. Så då är det jättekul att gå till jobbet. (härryda) 

andra händelser där man ser det som sin skyldighet att gripa in, är när en 
ungdom beter sig illa mot någon annan, uttalar sig fördomsfullt och nedsät-
tande eller bryter mot andra vanliga sociala regler. Utöver uppträdandet, vill 
man lära dem om rättvisa, respekt för medmänniskorna samt försöka få dem 
att ompröva sina fördomar.

det skall vara lika för alla. det skall inte vara någon skillnad. det är viktigt att 
man jobbar mycket med det, för att man skall få in det. (Öckerö)

det är väl vår gård som är den mest svenska, om man ser det så, överklassområdet 
då, där vi väl börjat få in mer invandrare. Man försöker få in mer att de skall... 
acceptera varandra helt enkelt. Mina små svenska barn, de är livrädda för alla de 
andra. de är ”JäTTEFaRLIGa och JäTTESTORa och JäTTEhEMSKa”. Och 
det senaste vi gjorde var den här fotbollsturneringen, där mina tyckte att det var 
skithäftigt rent ut sagt och till och med satt och fikade med dem, utan att – ”ahhh! 
de stal ingenting!” Och de gjorde inget konstigt och allt det här andra som man 
annars får stå och slåss emot. det var inte ett snack, utan det var bara skitroligt, 
så att där lyckades vi ju verkligen. (Tynnered)
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För att ungdomarna skall kunna förstå att de gjort något otillåtet, tycker man 
det är viktigt att de får uppleva konsekvenser av sina handlingar. Beroende 
på allvaret i det de ställt till med använder man sig av en rad olika metoder, 
alltifrån vanligt tjat och ställa någon till svars för vad de gjort till att ha 
”nolltolerans mot nedsättande språk” kopplat till avvisning från fritidsgården 
om regeln inte följs. 

Vi hade väldigt mycket sådant förut och då tog vi en raid. de kallade varandra 
för än det ena än det andra och det blev en sådan jargong. då beslutade vi att vi 
inte orkar lyssna på det här mer. Vi mötte dem i dörren och förklarade att nu är 
det så att vi tycker att det har blivit för mycket av det här och vi kommer att ha 
nolltolerans mot det här nu. det var ju några som fick gå hem. Man fick inte vara 
där om man inte dämpade sig. det har blivit bättre tycker jag. Och så satte vi upp 
tavlor där det står att – här kan du slippa könsord och ... det är inte det att, här 
får du inte säga det, utan här kan du slippa höra det. det har gjort jättemycket 
skillnad. Men det är klart att när de blir förbannade så kommer ju det här, men 
det är ändå detta som gäller. (Öckerö)

En annan metod för att motivera ungdomarna att uppföra sig socialt kompe-
tent, är att lyfta fram och berömma dem när de gör bra saker. det är också 
viktigt att inte vara långsint, utan att kunna släppa konflikten så fort det hela 
är över och att visa dem att man tycker lika mycket om dem som tidigare, 
men att man ogillar när de beter sig illa.

Och när jag säger att jag gnäller på dem, så gnäller jag på dem positivt, för jag 
ser ju också när de gör bra saker. Och det är väldigt viktigt, har jag sagt att de 
gör fel, så måste man ju tala om att de gör bra. (härryda) 

Vad det gäller de initiativlösa ungdomarna poängteras att de behöver träna 
sig i att skjuta upp behovstillfredsställelse samt lära sig att ta eget ansvar. I 
hög grad bör man som professionell inta en passiv roll och man bör akta sig 
för att fungera som idéspruta och igångsättare. Initiativet måste komma från 
ungdomarna och sedan kan fritidsledaren finnas med i bakgrunden och hjälpa 
till med tips och råd kring genomförandet. 

För det tycker jag att är man ung och frisk så skall man komma med idéerna själv. 
Vi skall inte servera någonting för dem. (härryda)

Träna i att skjuta upp belöning. Erbjuder man en ungdom en tia idag eller tjugo 
kronor imorgon så väljer ungdomen tian. Och det kan man ju träna sig i. (Partille)
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Det möjliggörande perspektivet
Inom det möjliggörande perspektivet finns, precis som inom det rättvise-
orienterade, många spår av samhällsanalys. En skillnad är dock att man här 
inte fokuserar lika starkt på samhälleliga orättvisor. Istället lyfts fram vad 
som kanske kan kallas för den senmoderna eller postmoderna människans 
livsvillkor. Samhörighet baserad på kulturell entydighet och likhet i tradition 
har ersatts av mångfald, multikultur, föränderlighet och osäkerhet. Tiden då 
lördagens avsnitt av hylands hörna eller Familjen Macahan kunde vara det 
gemensamma samtalsämnet som alla kunde hänga med i på fikarasten, är 
sedan länge förbi. avsaknaden av det gemensamma nuet och den förenande 
utgångspunkten, har gjort vår nutida tillvaro betydligt mer fragmenterad än 
vad den varit för tidigare generationer. Vi lever också i en tid då ingenting 
är givet och allt är möjligt. Valmöjligheterna är, om inte oändliga, så i alla 
fall väldigt omfattande, vilket innebär en stor frihet för individen att forma 
”sitt eget lilla universum”. Baksidorna av detta stora utbud rör sig på en lång 
skala – alltifrån lättare utbrott av beslutångest och oro över att ha valt fel, till 
förlamande självanklagelser kring att som individ inte ha lyckats åstadkomma 
det man borde – fast man bara har sig själv alla skylla för sina tillkortakom-
manden. där tradition, klasstillhörighet och ekonomi förr satte gränser för 
den unga generationens framtidsdrömmar, finns idag inga egentliga hinder 
utöver den egna förmågan och viljan. I kölvattnet efter denna jakt på den 
maximala livskvaliteten följer påfrestningar på den enskilde individen i form 
av självdisciplinering, höga prestationskrav och stress, vilket har medfört att 
den psykiska ohälsan bland unga idag är högre än någonsin tidigare. de till 
synes välartade och toppresterande ungdomarna kan riskera att drunkna i 
de oändliga möjligheternas hav eller hamna i ett utbrändhetstillstånd, och de 
lågpresterande i ett anomiskt tillstånd med självförakt, tristess, destruktivitet 
och en känsla av meningslöshet. att uppfatta sig vara förlorare är således inte 
längre bara en klassfråga – de återfinns på samtliga nivåer i samhället. 

Med denna förståelse av situationen för dagens unga, blir det ur ett möjlig-
görande perspektiv viktigt för samhället och vuxenvärlden att kunna erbjuda 
alla ungdomar befrielse från stress och krav samt en frizon för återhämtning 
och gemenskap under trevliga former. 

Ett viktigt antagande inom det möjliggörande perspektivet är att män-
niskan i högsta grad är föränderlig och konstruerar om sin identitet i mötet 
med andra. Motsatsen till detta kan möjligen beskrivas som ett ”ränder-
går-aldrig-ur-tänkande” eller en ”en-gång-problembarn-alltid-problembarn-
inställning”. Fritidsledarens huvudsakliga roll blir därför att stötta dem i att 
utveckla sina förmågor, se vad var och en gör för bra saker, komma med tips 



74

samt verka för att de mellanmänskliga mötena som sker i verksamheten blir 
en så positiv upplevelse som möjligt. Uppmuntran och bekräftelse är viktiga 
inslag, eftersom detta kan stimulera ungdomar i att tänka bra om sig själva 
och tro på den egna förmågan.

Vi vill inte söka upp problemet och jobba med problemet, utan vill jobba med 
det som ungdomarna är duktiga på och höja det. Och då tror vi att det andra 
kommer med automatiskt liksom. det är väl så vi tänker. (Tynnered)

arbeta med det ungdomarna vill göra och deras önskemål, att vi skall vara ett 
verktyg för dem, för att de skall kunna genomföra det de vill göra själva”. (activ 
Fritid)

Genom att ta fasta på det friska eller det fungerande hos varje individ och 
förstärka dessa sidor, vill man få ungdomen att känna sig mer delaktig i det 
egna livet. det kan handla om att steg för steg redovisa olika valmöjligheter 
– vad väljer du nu? Och sedan så kommer nästa situation där man återigen 
visar på ytterligare valmöjligheter.

Jag tror det mer och mer blir sättet att arbeta, att få med dem, att de känner sig 
delaktiga. För de är jävligt styrda i skolan liksom av alla vuxna med järnhand. 
Så om vi kan få dem att känna sig lite delaktiga, så tror jag att vi vunnit ganska 
mycket. Vi försöker väl leda dem, inte styra dem. Och att de själva får vara del-
aktiga och ta ansvar för vissa bitar. (activ Fritid)

det salutogena synsättet har fått stort genomslag bland de fritidsledare vi 
intervjuat, och speciellt väl stämmer detta förhållningssätt överens med tan-
karna inom det möjliggörande perspektivet. Man säger att man jobbar med 
”det friska” hos ungdomarna, man vill erbjuda ”en frisk miljö”. Med en 
sådan inställning till sitt arbete ligger det nära till hands att försöka nå fram 
till ungdomen genom att leta efter saker han eller hon är duktig på samt att 
tona ned det som är problematiskt.

Om man förväntar sig av mig att jag är problematisk – då blir jag ju det! det är 
ju stämplingsteorin. Man måste tänka bort problemen och se varje ung människa 
som ett oskrivet blad. det gäller att ha tid för dem, bygga relationer och möta dem 
på ett konstruktivt sätt. Man måste våga vara nyfiken och fördomsfri, inte döma 
och inte stämpla i pannan. det är samma Kalle det handlar om. Jag kan inte döma 
dem. det är inte mitt jobb. det är här och nu som gäller. (Kulturatom)

I flera av de fritidsverksamheter vi besökt handlar den frizon man vill forma till 
stor del om att erbjuda olika typer skapande aktiviteter eller andra saker som 
ungdomarna verkligen vill syssla med för sin egen skull. På detta sätt vill man 
öppna möjligheter för ungdomarna att hitta nya sätt att uttrycka sig på och till 
en annan typ av identitetsutveckling än den som sker i skolan eller i andra mer 
tvingande verksamheter. Fritidsledarnas fungerar i detta sammanhang till stor 
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del som handledare eller pedagoger inom till exempel dans, musik eller teater. 
andra områden är till exempel att lära ungdomarna att göra radioprogram, 
trycka tröjor eller att arrangera olika typer av evenemang. det handlar om 
att få ungdomarna att vilja testa olika aktiviteter och roller och om att lära 
dem saker som de sedan kan göra själva. Utgångspunkten är ungdomarnas 
intressen, önskemål, engagemang, och visioner, och fritidsledaren roll är att 
vara möjliggöraren. Förutom att förbättra ungdomarnas kunnande inom 
området, fungerar ledarna också som positiva förebilder som har till uppgift 
att stärka ungdomarnas självförtroende genom att tala om för dem när de är 
duktiga på något eller gör andra bra saker. 

handledarna ser och bekräftar och ger tips på hur man kan dansa. Sedan är 
det ju så, vi har två lärare i breakdance. Bägge ingår i samma crew och de har 
vunnit en massa tävlingar och är jätteduktiga, så de har ju status i sig, vilket ju 
skapar att alla vill vara och dansa där de är, och det är ju ett vinnande koncept. 
(Kulturatom)

Målet är att grupperna skall vara självgående, att de flaggar vid problem. Ledarna 
skall syssla med coachning, stöd och feedback. det gäller att hitta vem som behöver 
bekräftelse just nu. (Kulturatom)

Jag själv jobbar ju med att ungdomarna skall lära sig spela och lära andra att spela, 
är mitt syfte med musiken, att de skall hitta musiken som en tillfällig stimulans i 
livet. Sedan behöver ju inte det bli något mer, men glädjen i att göra musik, och 
sedan så har det ingen betydelse vad man gör.” (Öckerö)

Inom andra verksamheter, som visas exempel på i citatet nedan, är man inte 
i lika hög utsträckning inställd på att det är genom strukturerade aktiviteter 
som befrielsen från krav och stress blir som störst. här vill man i första hand 
erbjuda trevliga mötesplatser för ungdomarna där aktiviteten är underordnad 
gemenskapen – det som på fritidsgårdar benämns som öppen verksamhet. 

Just att vara, som jag känner det, att vara en vuxen förebild, att finnas till hands 
när någon behöver en och... ja att finnas till hands för dem som kommer hit och 
kunna erbjuda vissa saker, och kunna vara till hjälp om någon frågar, om någon 
ungdom vill ha hjälp med något. Eller att vara den som lyssnar, att ha tid, att 
de skall få... Ja, jag vet inte, men så känner jag i alla fall. hit skall man kunna 
komma och inte ha för höga krav, utan kanske bara... ja-a, sitta och prata med 
oss eller umgås med sina kompisar. Jag tror att många behöver det, att inte alltid 
ha krav. (Partille)

För att vara en bra möjliggörande fritidsledare krävs till viss del andra 
egenskaper och kvalifikationer än inom de övriga tre perspektiven. Exem-
pelvis poängteras inte betydelsen av att vara vuxen och gränssättande alls 
på samma sätt. Tvärtom kan det här till och med ibland ses som en fördel 
att inte vara alltför fast i en traditionell vuxenroll, utan istället våga vara 
lite gränsöverskridande (om än inte normöverskridande) och till och med 
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lite galen. Betydligt mer än att begränsa, skydda och uppfostra handlar det 
om att vara optimist, tro på att alla kan, på att alla är bra på något, om att 
kunna peka på möjligheter, hjälpa ungdomarna att hitta vägar för att göra 
det de vill, kunna bolla idéer och hitta lösningar. även om ett gott ledarskap 
är centralt även inom det möjliggörande perspektivet, fokuseras här mer på 
att lyfta fram ungdomarna, utgå från vad de vill och ställa sig själv lite mer i 
bakgrunden. det handlar också om att vara flexibel, att kunna färdas mellan 
olika sammanhang och ha förmåga att snabbt kunna ställa om sitt bemötande 
beroende på ungdomarnas sinnesstämning.

Som ledare måste jag visa intresse för mitt område. det är det som är mitt verk-
tyg. Man måste kunna pendla mellan att vara en förmanande vuxen och busig 
kompis. det är det gemensamma intresset som förenar oss. här är det klart för 
alla att man inte kan bete sig på vissa sätt. det är naturligt. Ungdomarna har 
tagit till sig den här läroprocessen. det sitter i väggarna. det är väldigt sällan vi 
kör ut folk. de testar ibland, men om vi inte kör ut dem så händer det något an-
nat – vi avväpnar dem. det handlar om vilken attityd vi har gentemot dem, vårt 
bemötande. Maktpositionen finns, men den utnyttjas inte. Många fritidsledare 
utgår från hjälplöshetsprincipen, att de är hjälpare. den principen finns inte här. 
här blandas ungdomar från angered med andra. de känner inte varandra, och de 
måste uppföra sig om de vill vara populära. det är osynliga koder som de själva 
också har byggt – inget skall hända här, det här är vårt hus! här stjäls ingenting, 
vi har kameror och sådant stående här, någon gång mobiler. det har legat en 
Mp3-spelare i kaféet länge men den ligger kvar. (Kulturatom)

Man skall vara en professionell möjliggörare, att man inte bara lyssnar, utan 
också hjälper dem att hitta vägen. Vissa behöver inte ens ha moraliskt stöd och 
stöttning. de vet vad de vill göra, men de kan fortfarande inte komma någonvart. 
de behöver den hjälpen att hitta vägen till målet liksom. Jag menar att styra un-
derifrån, att man inte alltid måste synas själv som den store framträdande ledaren 
längst fram, utan att man jobbar fram dem som är drivande och får dem att stå 
som ledare, så att de får växa. alltså att inte alltid vara den som står längst fram, 
utan att man står längst bak och stöttar dem som har bra saker, att man bollar 
alla framåt hela tiden om man säger så, det är en viktig egenskap som är svår att 
hantera. (härryda)

Rättviseperspektivet
Inom rättviseperspektivet fokuseras i första hand på de ungdomar man som 
yrkesverksam anser är missgynnade, bortglömda och försummade i samhället, 
som till exempel fattiga barn, barn som växer upp i utsatta bostadsområden 
och de med ursprung i andra länder. även flickor i allmänhet sägs ibland 
tillhöra denna grupp. anledningen till att man valt denna inriktning är stånd-
punkten att det är bland dessa grupper behoven av samhälleligt stöd är som 
allra störst. Ur vissa aspekter skiljer sig och påminner rättviseperspektivet om 
de två föregående perspektiven. Precis som inom det skyddande perspektivet, 
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menar man att unga människor behöver ha stabila vuxna i sin närhet för att 
kunna ta sig igenom ungdomstiden på ett säkert sätt. den stora skillnaden är 
att man inom det skyddande perspektivet vänder sig till ungdomar i allmänhet, 
eftersom man menar att ungdomstiden i sig själv är en riskfylld livsfas, medan 
rättviseperspektivet riktar in sig på de allra mest utsatta ungdomarna, som 
ju också är de som i allra högsta grad behöver beskydd.

En annan olikhet är hur man förklarar uppkomsten av sociala problem. 
Inom det skyddande och det socialiserande perspektivet tenderar man i hö-
gre grad att använda sig av psykologiska förklaringsmodeller med individen 
och familjen i centrum, som exempelvis otillräcklig övervakning och gräns-
sättning från föräldrarnas sida alternativt bristande impulskontroll eller 
omdömesförmåga hos ungdomen. Inom rättviseperspektivet betonas istället 
det samhälleliga ansvaret och mer sociologiska förklaringsmodeller. att växa 
upp under ogynnsamma förhållanden leder till en känsla av utanförskap hos 
både föräldrar och barn. detta föder hopplöshets- och mindervärdeskänslor, 
vilka kan leda till drogmissbruk, kriminalitet, våld och psykisk ohälsa.

– det kommer exempel på metoder utifrån där man tar en individ, alltså nästan det 
här att man avprogrammerar. Man bryter först ned dem och bygger sedan upp en 
ny individ och har någon idé om att det funkar, för att anpassa dem till samhället, 
istället för att man jobbar med hela samhället och försöker få det mer rättvist

– Sedan finns det ju en fast kärna, en grupp av ungdomar som inte har någon-
ting annat än fritidsgården. Och där har vi ju... vi pratar om socioekonomiska 
strukturer, vi har ju trångboddhet som ett gigantiskt problem i hammarkullen. 
Man tycker det är så fint när man kommer hit på kvällarna och alla barnen är 
ute – men de får ju inte plats inomhus! då är det ju inte så jävla konstigt att man 
går ut. (Mixgården)

det är väl ofta så att man vet vem som inte mår bra, vem som inte har stödet 
med sig hemifrån, som man ser att där kanske vi behöver lägga in extra resurser 
utifrån det som vi vill göra. (Partille)

att vissa grupper i samhället lever under betydligt sämre förhållanden än 
övriga medborgare, och dessutom ibland själva lastas för de konsekvenser 
som uppstår av sådana levnadsvillkor, upplever man inom perspektivet som 
en djup orättvisa. För att motverka denna situation räcker det inte med att 
bara skydda de ungdomar man kommer i kontakt med eller att, som inom det 
socialiserande perspektivet, uppfostra dem till att bättre passa in. Man måste 
också påverka samhället så att ungdomarna och deras familjer får samma 
tillgång till goda levnadsvillkor och möjligheter som alla andra. det handlar 
om att främja rättvisa, respekt och jämlikhet i samhället.

I förhållande till ungdomarna handlar det främjande arbetet framförallt 
om att tillgodose deras behov av att bli hörda och synliggjorda i samhället, 
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uppmuntra dem att kräva sin plats och sina rättigheter, göra sin röst hörd och 
få dem att känna framtidshopp. det kan också vara att man vill kompensera 
ungdomarna och erbjuda dem tillfällen att få andra upplevelser, som kanske 
andra ungdomar har tillsammans med sina familjer.

det man vill uppnå är väl det här att de skall få en bra vecka när det gäller friluftsliv, 
och kunna göra sådana här saker och få komma bort. de är många som kanske 
kommer bort ifrån sina vardagliga saker. Vissa kanske aldrig kommer bort. Jag 
tror det mycket kan bero på vilket område du jobbar i. alla har inte allting här. 
Jag tror att det är så i alla fall. (Partille)

den verksamhet som i den här studien i störst utsträckning kan ses som en 
förespråkare för det rättviseorienterade perspektivet är Mixgården i ham-
markullen i Göteborg. här benämner man sig själv som områdesarbetare eller 
samhällsarbetare snarare än som fritidsledare. Främsta syftet är att bekämpa 
samhälleliga orättvisor och främja delaktighet, rättvisa, solidaritet, integra-
tion, jämlikhet samt goda levnadsvillkor för alla. För att beskriva den egna 
yrkesfunktionen talar man om att man har en Nexusroll (se citat nedan), det 
vill säga att man tolkar samhället och förorten och fungerar som en länk eller 
brobyggare mellan samhället och ungdomar med behov av stöd. En sida av 
Nexusrollen är att ”få övriga samhället in i förorten”, det vill säga att väcka 
intresse och skapa debatt för dessa frågor samt att visa på positiva saker i 
förorten för övriga samhället. 

På en mer individuell nivå handlar Nexusrollen ofta om att sammanföra 
ungdomen med en myndighetsperson som kan hjälpa till, och ibland om att 
vara ungdomens språkrör eller advokat och föra hans eller hennes talan i 
olika sammanhang. I förhållande till enskilda ungdomar är en viktig hörnsten 
i arbetet att uppmuntra dem till att ta ansvar. det är också angeläget att stärka 
positiva ungdomar till att fungera som förebilder.

– det är ganska ofta man blir ungdomarnas advokat eller för deras talan ... 
Språkrör, hjälpa dem med det de inte klarar av.

– När de andra inte lyssnar, så lyssnar förhoppningsvis vi och sedan kan vi för-
medla det de försöker säga.

– Och inte lyssna: ”lägga-huvudet-på-sned-lyssna”, utan där man aktivt går in – 
detta är vad vi behöver göra. Thomas här är jävligt duktig på de här frågorna, vi 
går till honom. han har kontakt med arbetsförmedlingen. det blir ju Nexus.” 
(Mixgården)

För att kunna arbeta som områdesarbetare med en Nexusroll behövs, en-
ligt personalen på Mixgården, en omfattande helhetssyn. Individorienterat 
arbete finns det många andra yrkesgrupper som riktar in sig på, och därför 
ser man det som områdesarbetarens uppgift att se till ett större sammanhang 
än bara till enskilda individer och familjer. Ett sådant synsätt fordrar att det 
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i arbetsgruppen finns stor kunskap om samhället på strukturell nivå, socio-
ekonomiska förhållanden och sociala problem. För att våga stå upp för de 
svaga i samhället och gå emot strömmen, krävs också mod och hög moral. 
det poängteras att områdesarbetet i högsta grad är ett politiskt arbete som 
kräver en kritisk hållning, både mot sig själv och mot omvärlden, och att 
man vågar ta ställning. 

Precis som inom de övriga perspektiven pratar man inom det rättvi-
seorienterade perspektivet om att utgå från behoven hos ungdomarna när 
man formar verksamheten. Givetvis handlar det även här att ta reda på vad 
enskilda ungdomar är vill syssla med, men framförallt riktar man in sig på 
gruppnivå – vad är det som är problematiskt för ungdomarna i vårt område 
och vad är det de behöver? Information samlas in från flera håll, även från 
forskningen, och därefter sätter sig personalen tillsammans och analyserar 
och reflekterar över materialet. Man talar om att ”utgå från teorin och agera 
i praktiken”.
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I detta kapitel diskuteras fritidsledarrollen i relation till andra grupper och 
särskilt vad som kännetecknar samverkan med andra verksamheter och 

yrkesgrupper. Bland annat belyses vem man vanligen samarbetar med, gräns-
dragningar i förhållande till andra professioner och organisationer, yrkets 
status i andras och i fritidsledarnas egna ögon, vad som kännetecknar ett gott 
samarbete samt problem som kan uppstå i samverkanssituationer. avslutnings-
vis finns två verksamhetsexempel. I det första, Plattform Kulturatom i SdF 
Gunnared i Göteborg, har fritidsverksamheten utvidgats till ett område som 
vanligen brukar omfattas av socialtjänsten och arbetsförmedlingen. det andra 
exemplet är hämtat från härryda där man för några år sedan stängde de två 
fritidsgårdarna i kommunen. Fritidsverksamheten för högstadieungdomar 
bedrivs nu istället på högstadieskolorna i samverkan mellan fritidspersonal, 
skolpersonal och föräldrar. 

det finns omfattande forskning om samverkan, inte minst när det handlar 
om projektverksamhet. det är nämligen ett närmast ofrånkomligt drag när 
verksamheter skall utvecklas att man skall utveckla samverkan. detta har av 
vissa forskare benämnts som ”välfärdsstatens nya arbetsform” (danermark 
& Kullberg, 1999). Samverkan framstår ofta som något oomtvistat gott och 
som skall kunna vara en del av lösningen på de flesta problem som är svåra 
att hantera inom ordinarie organisationer. Lika ofrånkomligt som att sam-
verkan nämns när projektsansökningar skrivs är dock olika konstateranden 
om att det är ofta mycket svårt att hitta rätt till en fungerande sådan (Forkby, 
2001; huxham & Vangen, 2005). det finns därför all anledning att varna 
för övertro på vad en utvecklad samverkan kan vara en lösning på. det gäl-
ler att noggrant att ta ställning till i vilka frågor, till vad och hur samverkan 
organiseras för att inte olika försök skall leda till nya besvikelser (Forkby, 
2007; huxham, 1996).

Samverkan och samspel – att 
vingla, balansera eller sätta 
agendan?
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Samverkanspartners
allra vanligast är att fritidsledarna samverkar med socialtjänst samt, när det 
rör sig om yngre ungdomar, med grundskolan. det är också relativt vanligt att 
man på olika sätt samarbetar med föräldrar och polis. Som samarbetspartners 
nämns i en del fall också andra fritidsgårdar, olika kulturverksamheter, kyrkan, 
boende i området, föreningar, universitet samt arbetsförmedling. 

På skolorna har man som fritidsledare främst kontakt med skolvärdar 
och kuratorer och till viss del även med rektorer, lärare och skolpsykologer. 
I de fall hela eller delar av fritidsverksamheten är förlagd till skolorna på 
dagtid, som till exempel på Öckerö, i SdF centrum och i Partille, berättas 
att fritidsledarna till stor del har en stabiliserande funktion och i några fall 
står för ”ordning och reda” i skolan. 

Vi är fruktansvärt engagerade i skolan. Vi har ju en stor roll för skolan. Vi väger 
ganska tungt i skolans verksamhet dagtid. Utan oss så kan det bli lite turbulens 
i skolan. Vi är ganska trygga personer just i skolan och skolan har egentligen 
ingenting med oss att göra, mer än att vi är där. (Öckerö)

På de ställen där det finns fältsekreterare eller liknande funktioner, omnämns 
dessa som de personer inom socialtjänsten som fritidsledarna har allra mest 
kontakt med. det är också relativt vanligt att man samarbetar med myn-
dighetsutövande socialsekreterare, speciellt runt vissa enskilda ungdomar 
som det finns en oro kring, och som kan behöva extra uppmärksamhet från 
personalens sida.

Fritid – en jämbördig part?
Många av de fritidsledare vi intervjuat pratar om sin yrkesroll som en slags 
”luddig mittemellanposition” som är beroende av ett bra samarbete med en 
mängd andra aktörer. I flera fall berättas om utomståendes förmodade nid-
bilder av fritidsledaren som den ”flummige, obstinate, oprofessionelle pingis-
racksutlämnaren med nyckelknippa runt halsen” eller som ”den sprudlande, 
kreative, aktivitetsivrande lekfarbrodern/tanten”. det är också många som 
vittnar om att fritidsledaryrket inte alltid ses som en självständig profession 
med ett eget viktigt uppdrag. Man betraktas mer som en mindre kvalificerad 
förlängning av andra professioner eller som en extra resurs som kan användas 
till lite allt möjligt, som till exempel rastvakt, polis, lärarvikarie, kontaktper-
son, elevassistent, vaktmästare eller festfixare. I de fall fritidsverksamheten 
inte har egna lokaler, utan är inkvarterad hos någon annan (vanligen skolan) 
verkar denna känsla förstärkas ytterligare.

Fritidssektorn har under alla år vinglat fram och tillbaka via olika förhållningssätt 
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och olika sätt att definiera sig själv – jag är morsa, jag är polis, socialsekreterare, 
boxningstränare, fan vet vad. (Projektledare KEKS)

I några andra intervjuer framkommer en i det närmaste motsatt bild. där är 
det i första hand fritidspersonalen som riktar kritik mot andra yrkesgrupper, 
som man menar inte klarar av att sköta sitt uppdrag på ett tillräckligt bra 
sätt. Eftersom fritidsledarna anser att det är ungdomarna i området som då 
blir drabbade, väljer de att själva kliva in och agera på dessa andra yrkes-
gruppers arenor. 

det här kanske är lite kontroversiellt, men nu har vi ju ändå kompetens i den här 
arbetsgruppen och tycker att vi kan gå in och jobba med den problematiken vi 
ser. Så då blir det väl också så att vi gör det. andra gårdar kanske säger – vi har 
inte den kompetensen, vi kan inte göra det liksom. Men när vi ser... jag menar, 
socialtjänsten håller ju på att kollapsa totalt där ute. då kan man ju inte bara 
säga: ”men det var ju synd, för det var ju faktiskt deras uppgift”. När ungdomar 
kommer hit och mår dåligt, då måste vi ju göra vad vi kan liksom. det är vår 
förbannade skyldighet att göra det. Och då kliver man in på andras områden och 
det är ju ganska kontroversiellt. (Mixgården)

det finns också flera exempel där fritidsledarna talar om samarbetet med 
övriga professionella ungdomsarbetare som att man är en jämbördig part 
i ett offensivt, betydelsefullt och välfungerande nätverk runt ungdomarna i 
området. Utgångspunkten är i dessa fall att samtliga inblandade har viktig 
kunskap att bidra med i det gemensamma arbetet för ungdomarnas bästa. 
Utmärkande för ett sådant samarbete är bland annat att man vet vem man 
skall vända sig till med olika frågor samt att kontaktvägarna är informella och 
korta. Man kan också lita på att den man kontaktar agerar relativt snabbt när 
så behövs. det är också vanligt att samverkansparterna bjuder in varandra till 
olika forum av gemensamt intresse. dialogen mellan parterna kännetecknas 
av ömsesidighet, respekt och tillit. det är heller inte ovanligt att det finns for-
maliserade tvärprofessionella samverkansgrupper som träffas kontinuerligt, 
som till exempel LUS-gruppen (Lundbys Ungdomsarbetare i Samverkan) och 
FRISKU (Fritid, Skola, Kultur) i Tynnered. Känslan av att vara en jämbördig 
del av ett större och välfungerande nätverk runt ungdomarna sammanfaller 
så gott som undantagslöst med en uppfattning om att fritidsledaryrket har 
hög status i övriga professionellas ögon. Vid diskussioner i gruppintervjuerna 
ställde vi frågor om hur de såg på fritidsledarnas status i förhållande till andra 
yrkesgrupper. Vi kunde då få svar som talade om en hög status för den egna 
gruppen. Svar som alltså till viss del motsäger bilden av en yrkesgrupp med 
dåligt självförtroende och bristande anseende. 

– hög status. här i Kungälv framförallt.

– Mycket hög status.
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– Ja, faktiskt.

– det är jätteofta så att man säger att vi gör det bara om fritid är med. I Kungälv 
är detta inget problem. (Kungälv)

även i de fall där man menade att man hade fått en viktig position i organi-
sationen där man åtnjöt respekt för sitt kunnande, gav man exempel på att 
detta inte gällde överallt. På detta sätt uppfattades att ett lågt anseende var 
ett problem för yrkesgruppen som sådan, även om det inte gällde dem själva 
eller den egna verksamheten. 

Fritidsledare generellt är jag inte så säker på har så hög status. När man snackar 
med andra fritidsledare som jobbar på andra ställen är det många säger att de inte 
tycker de blir lyssnade på. Jag vet sådana som inte jobbar under socialtjänsten, så 
som vi gör. de är ju inte vatten värda. Ringer de och frågar något så är det: ”Jaha, 
och vem är du? Nej, det vet inte jag om jag kan svara på.” Så kan det låta. När vi 
ringer så är det litegrann: ”amen, jag är lite orolig för henne. Vad tycker du jag 
skall göra? det är lugnt liksom. det är coolt. det är bra. (Lundby)

I förhållande till den egna verksamheten kan dessa berättelser fungera som ett 
underlag för upptäckter av betydelsefulla skillnader, det vill säga förklaringar 
till varför man inte själv befinner sig i en liknande svår situation, vad det är 
som skänkt den egna verksamheten hög legitimitet samt vilka faktorer som 
verkat i denna positiva riktning. I intervjuerna nämndes ett flertal sådana 
viktiga omständigheter och ställningstaganden. Punkterna överstämmer i hög 
grad med liknande sammanställningar av framgångsfaktorer som återfinns i 
litteraturen (danermark & Kullberg, 1999; Sundell & colbiörnsen, 1999):

Ett avgränsat och väldefinierat uppdrag •	
Gemensamma och tydliga mål•	
Tydliga överenskommelser och rollmarkeringar•	
Stark organisationstillhörighet•	
Gemensamt synsätt, alternativt hög grad av förståelse för olika •	
synsätt
Proaktivt synsätt och förmåga till självkritik istället för offermen-•	
talitet
Personliga kontakter•	
Tillitsfull och jämbördig dialog•	
Marknadsföring•	
Stabil personalsituation•	

För att kunna marknadsföra fritidsverksamheten till sina samarbetspartners 
som en angelägen del av det samlade ungdomsarbetet, ses det av många som 
nödvändigt att arbetsgruppen artikulerar vad det är man faktiskt gör som 
fritidsledare samt varför verksamheten behövs. Utifrån det uppdrag man 
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fått måste man också formulera meningsfulla gemensamma mål och visioner 
kring vart man är på väg, var någonstans man vill nå samt vilka åtgärder 
man kommer att vidta för att det skall bli som man tänkt sig. det är också 
nödvändigt att ha ett gemensamt språk och välavgränsade ansvarsområden. 
dessutom behövs ett genomtänkt förhållningssätt som står i komplementärt 
förhållande till övriga samarbetspartners. det bör vara så pass likt de övrigas 
synsätt att det finns en bra grund för en konstruktiv dialog, men samtidigt 
tillräckligt olikt för att nya tankar skall uppstå i förståelseprocessen. När så 
är fallet kan fritidsledarnas (oftast) främjande perspektiv med tyngdpunkt 
på styrkor och förmågor bli ett viktigt arbetsredskap för att nyansera annars 
alltför ensidigt problemtyngda beskrivningar av enskilda ungdomar och grup-
per. det kan också, som någon uttryckte, vara frågan om en process över 
tid, att lära sig varandras perspektiv, starka sidor och finna ut var man kan 
komplettera varandra. 

de tre första åren var det helvetiskt att gå in i lärarrummet, men nu är det inga 
problem. Nu får man springa från soffa till soffa för alla vill prata. Ofta handlar 
det om barn som råkat illa ut. de vet att jag ser barnet på ett annat sätt, och så 
undrar de vad jag har sett ur mitt perspektiv. Tidigare fick vi tjata oss in i skolan, 
men nuförtiden blir vi inbjudna. (Tynnered) 

I intervjuerna berättas inte sällan om artikulationsprocessen kring fritidsledar-
rollen som att den innehållit en vändpunkt. Från att tidigare ha lärt sig yrket 
på ett ganska ”hantverksmässigt” sätt, där verksamhetsmålen ”fanns i vars 
och ens huvud” och där yrkeskunnandet fördes över på ett sätt liknande det 
mellan mästare och gesäll, har man gått över till ett mer målorienterat och 
till viss del även teoribaserat arbetssätt. I Kungälv var till exempel startskot-
tet att fritidsverksamheten utsattes för ett yttre hot om neddragningar. detta 
medförde att personalgruppen formerade sig och i en gemensam beskrivning 
nedtecknade värdet av sin verksamhet samt tänkbara konsekvenser för Kung-
älvsungdomarna om hotet skulle bli verklighet. Flera av de verksamheter 
som ingår i KEKS-nätverket (se påföljande avsnitt), nämner det målformu-
leringsarbete man gjort där som en nydanande och utvecklande vändpunkt 
för artikulationsprocessen och synen på den egna yrkesrollen.

Vi blev duktiga på att formulera vad vi gjorde. det var någon förändring som 
skulle ske. Jag tror det var ni på Kullen som började med att vi skulle göra en 
konsekvensbeskrivning. det var några stycken som skulle få gå, tyckte nämnden 
och då bestämdes att vi skulle göra en konsekvensbeskrivning. Och då någonstans 
väcktes väl... och när vi fick respons på den. Och de bara – Åh! hoppsan! Sedan 
blev vi av med den tjänsten ändå, men det märktes ju att de hajade till ändå. Och 
sedan nu när vi har jobbat med måldokumentet [i KEKS] och när man har visat 
på det... det är ju andra arbetsgrupper som liksom – vi skall göra som Fritid! Jag 
känner att det är de senaste åren som det verkligen har tagit fart. det har varit en 
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väldig höjning på medvetandegrad och på status ute i samhället. Och det är nog 
tack vare att vi har blivit bättre på att formulera oss. (Kungälv)

I intervjuerna berättar många om hur lätt det är att som fritidsledare sugas in 
i andra verksamheter, speciellt i skolans värld. När det kommer en förfrågan 
om någon typ av tjänst som någon vill få utförd är man, i alla fall som ny 
fritidsledare, ofta mån om att tillgodose denna önskan. Man vill uppfattas 
som framåt och nytänkande och inte bli betraktad som en nej-sägare. därför 
ställer man ganska självklart upp. Efter en tid ses dock hjälpen inte längre 
som en tjänst, utan snarare som en självklarhet. 

de suger upp en. det är lite vårt eget fel också. Jag som ganska ny fritidsledare 
tänkte – det är klart vi skall ha en fritidsledare i skolan. Skitbra! Tror du jag fick 
gensvar eller? Ja, du det kan jag lova att jag fick ”Åh, vilken bra idé”, tänkte jag. 
Men sedan kom jag på efter ett tag att det tro fan att de tyckte att det var en bra 
idé: ”Vi kommer fyra dagar i veckan och håller öppet i ert uppehållsrum, som 
inte ni håller öppet för att ni inte har lärarkapacitet. helt plötsligt så blev det: 
”Varför har du inte öppet idag då?” Men då sa jag: ”Vi har öppet när vi kan.” 
hade man inte öppet någon dag så blev det folkstorm, lärarstorm. Insugen blir 
man. (Lundby)

Man kan ofta känna att när man pratar samverkan mellan skola och fritid, så 
uppfattas det gärna som att fritid skall hjälpa skolan. Vi skall gå in och rastvakta, 
vi skall gå in och gärna hålla lektioner och så, men det är inte samverkan på lika 
nivå. Och det är väl det man kan känna att man ibland blir så trött, att man er-
bjuder och erbjuder och erbjuder, men det blir inte på samma nivå. (Tynnered)

För att inte hamna i denna eller andra liknande underlägespositioner påtalas 
i intervjuerna vikten av att redan tidigt i en samverkanssituation markera sin 
yrkesroll, definiera uppdraget samt att klargöra samtliga inblandades förvänt-
ningar. Mellan jämbördiga parter handlar det inte så mycket om att bara den 
ene är hjälpreda åt den andra, utan om ömsesidighet. I ett sådant förhållande 
finns större möjlighet för bägge parter att göra tydliga överenskommelser och 
ställa krav. Man måste få till en dialog som gynnar samtliga. 

det handlar också om, tror jag, om att uttrycka sina roller, att markera. Skolan 
säger – kan ni inte komma? Vi behöver lite hjälp här. Nej, säger jag då. det kan 
vi inte, men vi kanske kan samarbeta kring det. då är det på våra villkor också. 
Och det är inte för deras skull utan för ungdomarnas. Jag tror att vi har blivit 
duktiga på att markera på det sättet. (Kungälv)

Jag tror vi håller på att bli bättre på är att redan innan vi går in i ett samarbete 
med andra yrkeskategorier, eller vad det är, att man får klargöra syfte och mål 
med det samarbetet innan man startar samarbetsprocessen. Och att man i det 
tydliggör varandras roller så att man är medveten om vad som förväntas av de 
olika parterna i ett samarbete. För annars så kommer de krockarna förr eller 
senare. (Partille)
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En annan professionsstärkande och statushöjande framgångsfaktor som lyfts 
fram i intervjuerna, är att som fritidsledare ha en proaktiv inställning sig till sitt 
arbete, det vill säga att som arbetsgrupp ligga steget före i planeringsprocessen 
och att komma med egna förslag på utvecklingsområden och förbättringar. 
det berättas att det bland vissa fritidsledare förekommer en inställning som 
kanske kan kallas för en mindre konstruktiv underdog-mentalitet. denna 
innebär att man hellre än att komma med egna idéer om vad man bör syssla 
med, inväntar andras åsikter. Men genom att själv vara drivande, påvisa 
områden som behöver utvecklas och presentera egna idéer om hur detta 
kan gå till, uppstår helt andra möjligheter att påverka sitt arbetsinnehåll i 
en riktning som man själv tror på. Från att vara passiva uppdragstagare blir 
man då istället aktiva ”förslagsgivare”. 

Sedan är det ju ett väldigt fritt jobb. För vår del är det väldigt bra. Vi sitter och 
gör vår verksamhet helt utifrån vad vi tycker är bra. Sedan går jag till chefen och 
säger: ”det här tycker vi är bra för att bla, bla, bla. Läs igenom det, och tycker 
du att det är bra så kör vi. det är skönt för henne, det är skönt för oss. Vi blir 
inte styrda på det sättet att vi måste en massa saker, utan vi ligger hela tiden steget 
före. det är också något vi har lärt oss. Vi ligger steget före hela tiden. chefen 
kan aldrig komma med något och säga: ”Nu tycker jag ni skall göra det.” Utan 
då kan vi säga: ”det har vi redan gjort: det är redan klart.” det är ett väldigt 
fritt jobb om man bara är lite… smart nästan, eller vad man skall säga. Man gör 
uppgiften åt henne. (Lundby)

detta är dock inte alltid en problemfri process. Bland de verksamheter vi 
besökt finns också exempel där man från fritidsledarnas sida anser sig ha 
ansträngt sig för att verka i denna riktning, men där man istället för att skapa 
goda förutsättningar för samarbete hamnat i en låst position i förhållande 
till andra yrkesgrupper.

Jag menar det är viktigt att socialsekreterarna är här ute på gården ibland, eller 
följer med oss på vår sommarverksamhet. När man jobbar på uppdrag av de 
boende, för det är ju ändå det de skall göra, då måste de ju finnas tillgängliga i 
området för de boende. Men istället jobbar de mindre på uppdrag från de boende 
och mer på uppdrag inifrån. alltså, vem sätter agendan? det är det vi diskuterar 
väldigt mycket. Sedan självklart – akuta situationer är akuta situationer, men vad 
händer då? För det är ju som du säger – man tappar förebyggandeperspektivet 
helt i den här djungeln och man säger bara... För de kompetenserna, de rollerna 
behövs. Ungdomarna behöver dem på kvällstid, deras roll som tjänsteman. de 
behövs inte bara mellan åtta och nio på telefontid eller vad det nu är. det är inte 
tillräckligt effektivt. Oftast är ungdomarna inte ens uppe åtta eller nio på mor-
gonen. Istället blir det att man skiter i det. (Mixgården)

En annan värdefull kvalitet ur ett samarbetsperspektiv, som påtalas i intervju-
erna, är god förmåga till självkritik. Fritidsledaryrket har i vissa sammanhang 
haft svårt att hävda sin yrkeskompetens i förhållande till andra yrkesgrupper, 
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och att då av andra i första hand definieras som ”en extrahjälp som kan vara 
bra att ha till hands när man inte själv hinner med sitt viktiga uppdrag”, är 
knappast något som stärker fritidsledarkårens kollektiva självförtroende. När 
man befinner sig i ett sådant underläge kan det ibland ligga nära till hands att 
tillskriva sig själv rollen som offer: ”Ingen lyssnar ju ändå på oss! Ingen bryr 
sig om oss! de vill ju inte ha kontakt med oss! de förstår inte vad vi gör! de 
visar oss ingen respekt!”. Några av de intervjuade fritidsledarna påpekar att 
sådana resonemang och tillskrivningar av den andra parten är förödande ur 
samverkanssynpunkt. de har en tendens att döda förutsättningarna för en 
fortsatt dialog. de menar att man i ett sådant läge bör titta mer på sig själv och 
vara mer självkritisk. Istället för att hitta fel hos motparten bör man arbeta 
ännu mer med att förtydliga sin roll och sin speciella yrkeskunskap.

det kan nog vara ömsesidigt, tänker jag. Vi kan ju också ha ett sätt som inte 
fungerar hos en annan person. det är personligt. det är nog så det är. det kan 
ju grunda sig på att man inte vet vad det är man vill göra. då blir man ju sedd 
som: ”Ja, ja fritidsledare det är sådana med propeller i hatten som sjunger.” Man 
kan ju förmedla en sådan bild, menar jag. Om jag inte kan förklara för dig att 
vi skall vi göra detta ihop och det kommer att gagna det här, varför skall man 
då lyssna? Självklart finns ju alltid sådana som inte lyssnar ändå, men det är ju 
faktiskt ömsesidigt det med. (Partille)

även om flera av de verksamheter vi besökt ingår i formaliserade ungdoms-
arbetarnätverk i sina stadsdelar och kommuner, är denna samverkansform 
dock ingen garanti för att samarbetet fungerar bra. Många av de intervjuade 
poängterar istället förtroendefulla personliga kontakter som den viktigaste 
nyckeln till ett välfungerande samarbete. 

det man lär sig när man jobbar i kommunal verksamhet, det är att allting handlar 
om kontakter, personliga kontakter. Till slut har vi hittat väldigt bra personliga 
kontakter på IFO som vill vara med och som ser nyttan av att samarbeta. Och 
det är nytt, för vi har haft det mycket trögt med IFO innan. det har varit väldigt 
stängda dörrar, men nu har vi hittat några som kan tänka sig att samarbeta. 
(Plattform Kulturatom)

det är helt rimligt att samverkan också har att göra med ”personkemin”. 
det finns dock anledning att varna för att i allt för hög grad lyfta fram denna 
faktor, menar danermark och Kullberg (1999). Svårigheter och möjligheter 
i samverkan konkretiseras visserligen genom personer och ofta i direkta 
relationer, men personerna är bärare av synsätt, hinder, regleringar, organisa-
toriska förhållanden som inte kan reduceras till några personliga egenskaper. 
I konsekvens härmed bör svårigheter i samverkan i första hand övervinnas 
genom att analysera svårigheterna och försöka minska strukturella hinder, 
än om att byta ut personer. 
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Öppna skolan – samverkan med föräldrar 
I härryda har man valt att organisera den kommunala fritidsverksamheten 
för högstadieungdomar, kallad Öppna skolan, på ett något annorlunda 
sätt. Skillnaden handlar till stor del om grad av samverkan. Förutom att få 
fritids- och skolpersonal att samarbeta på ett nytt sätt, skapa verksamheten 
tillsammans och ta ett gemensamt ansvar, vill man också engagera föräldrar 
i avsevärt större omfattning än vad som är vanligt. Tanken är att alla som 
arbetar i Öppna skolan, inklusive föräldrar, skall utgå från en och samma 
plattform. För att skapa denna har det satsats en hel del centrala resurser på 
gemensam team- och kompetensutveckling. 

Öppna skolan är med andra ord ett exempel på en samverkansform där 
fritidsledarna inte agerar som de enda ledarna för fritidsverksamheten, utan 
där även skolpersonal och föräldrar skall spela en viktig roll. Ståndpunkten 
att föräldrar bör involveras mer i ungdomars liv och socialisationsprocess är 
vanlig, kanske särskilt i den politiska diskussionen. Samtidigt är detta inte 
helt enkelt eller en alldeles självklar idé. Tonårstiden innebär ju för det första 
en form av brytningstid i förhållande till de egna föräldrarna. Vad betyder 
det då att man från samhällets sida arrangerar så att vuxna engageras på de 
ungas fritid i just rollen som föräldrar? För det andra är frågan om de an-
ställdas roll i förhållande till föräldrarna viktig att belysa. Å ena sidan skulle 
den avlastning i det enklare och rutinmässiga arbetet, så som att stå i caféet, 
tillhandahålla utrustning till ungdomar som föräldrarna bidrar med, kunna 
innebära att de anställda kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter. Fast å 
andra sidan kan man tänka sig precis tvärtom, att de anställda blir vingklippta 
i att kunna använda sin yrkeskunskap fullt ut när de på detta sätt tvingas in i 
en arbetsledande/vägledande funktion runt rutinuppgifter som frivilliga skall 
utföra, frivilliga som därtill ständigt byts ut. 

Ytterligare en aspekt av samverkan är aktuell för den Öppna skolan, 
nämligen lokalmässig integration. På många håll i Sverige finns exempel 
på att den traditionella fritidsgården har övergivits. Istället för att ha egna 
lokaler inhyses fritidsverksamheten i mer eller mindre väl utformade lokaler 
i skolan (Forkby, 2001, 2003). detta förfarande uppfattas kunna innebära 
ett högre resursutnyttjande, eftersom skolans lokaler står tomma kvällstid. 
dessutom finns där mycket resurser att utnyttja i form av gymnastikhall, 
musik-, bild-, datasal, och så vidare. Ytterligare ett argument som framhålls 
är att skolmiljön lockar en bredare besökargrupp och fritidsgården därmed 
inte blir till ett tillhåll för särskilt utsatta ungdomar.

Personalens gemensamma kompetensutvecklingsprocess samt de besö-
kande ungdomarnas, föräldrarnas och personalens uppfattningar om Öppna 
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skolan utgör fokus i utvärderingen. Information har samlats in via observa-
tioner på tre olika kvällsöppna skolor samt genom intervjuer och andra typer 
av samtal med ungdomar, personal och föräldrar. 

Bakgrund
härryda kommun, som ligger strax öster om Göteborg och Mölndal, är 
ganska vidsträckt och består av flera mindre samhällen, så som Mölnlycke, 
Landvetter, Rävlanda och hindås. Mölnlycke är störst och har alltmer fått 
karaktären av centralort. Majoriteten av de cirka 30 000 invånarna bor i 
villa eller bostadsrätt och kan betecknas som relativt välbeställd medelklass 
av svenskt ursprung. det finns också några mindre bostadsområden som 
framförallt består av hyresrättslägenheter. där är inkomstnivåerna betydligt 
lägre och där bor en större andel invandrare än på orten i övrigt. 

I slutet på 1990-talet fattades ett beslut i kommunen om att stänga de 
båda fritidsgårdarna som funnits sedan många år tillbaka. anledningen var 
dels att gårdarna under en period hade haft relativt få besökare och dels en 
upplevelse bland fritidsledare av att vissa ungdomar tog över gården och gjorde 
den mer eller mindre till sin, med följden att det stora flertalet  ungdomar inte 
vågade sig dit. 

För att kunna nå fler ungdomar och samtidigt kunna erbjuda dem mötes-
platser där de kände sig trygga, letade man efter alternativ. När därför några 
av föräldrarna på djupedalsskolan i härryda (en så kallad senaredelsskola, 
det vill säga årskurs 6-9) tog initiativ till att hålla öppet i skolans lokaler en 
kväll i veckan för eleverna, sågs detta som en intressant verksamhetsform 
som kunde vara värd att utveckla i större skala. 

I visionen om den kvällsöppna skolan fanns således tankar om att skapa 
nya former av mötesplatser för ungdomarna på orten. här skulle de ges möj-
lighet att träffa sina kompisar, fika, få hjälp med läxan, spela spel och delta i 
andra aktiviteter. det skulle dock inte bara vara en mötesplats för ungdomar-
na. Man önskade också ett större vuxenengagemang och det talades om att 
skolan skulle kunna bli en attraktiv mötesplats även för föräldrarna, att de 
till exempel skulle kunna spontant komma in för en fika och få möjlighet 
att träffa andra föräldrar. Skolans personal skulle jobba sida vid sida med 
fritidspersonal och frivilliga föräldrar, och på detta sätt hoppades man att 
Öppna skolan skulle kunna bli en generationsövergripande mötesplats, ett 
slags skolan mitt i byn-tanke, men att huvudsakligt fokus ändå skulle vara 
på ungdomarna.

den kvällsöppna skolan antogs även innebära en ekonomisk vinst för 
kommunen. I skolan fanns stora utrymmen som stod oanvända kvällstid, 
vilka skulle kunna utnyttjas för ett flertal olika aktiviteter. 
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det sågs också som positivt att skolorna ligger relativt centralt i bostads-
områdena, eftersom det tidigare varit ganska långt för vissa ungdomar att ta 
sig till fritidsgårdarna.

Vad är Öppna skolan?
Idag har försöket med kvällsöppen skola spridits till samtliga sex senaredels-
skolor i kommunen. Vissa har hållit på under en längre period och andra 
befinner sig mer eller mindre i uppstartsfasen. Tanken är att en fritidsledare 
och en skolvärd tillsammans med två frivilliga föräldrar driver verksamheten. 
På något ställe har samma föräldrar varit aktiva under en längre period, men 
vanligast är att man skiftas om. Föräldrarna engageras via föräldraförening-
arna, infoblad och föräldramöten. Ytterligare en yrkesgrupp som mer indirekt 
är inblandade i den Öppna skolan är de sex ungdomsarbetarna i kommunen. 
de är anställda gemensamt av skola, fritid och socialtjänst, är knutna till var 
sin skola och har till uppgift att arbeta förebyggande med riskzonsungdomar. 
Ungdomsarbetarnas arbetssätt påminner mycket om fältassistenternas – är 
behovet störst på skolan är de där de befinner sig mest, är det på Öppna 
skolan de behövs kommer de dit. 

Öppna skolan vänder sig till samtliga ungdomar i årskurs sex till nio. 
Merparten kommer endast till den egna skolan, men möjligheten finns att 
även gå till de övriga. Öppettiderna varierar något från skola till skola, men 
vanligast är kl. 18.00 – 21.00.

de aktiviteter som ungdomarna ägnar sig åt på Öppna skulle de i många 
fall kunna ägna sig åt även på en fritidsgård. I övrigt handlar mycket av verk-
samheten om pingis, sjunga karaoke, ”softa” med kompisarna, äta toast samt 
spela olika typer av spel (både TV-spel och vanliga brädspel). En begränsning 
runt vilka aktiviteter som kan komma ifråga är att allt material måste kunna 
plockas undan på ett någorlunda enkelt sätt. Men låt oss nu ta en närmare 
titt på hur det kan se ut en kväll på Båtsmansskolan:

Klockan är strax innan sex på kvällen. Ett par småkillar, i tolv-
årsåldern kretsar kring Båtsmansskolan. Verkar som att de ivrigt 
väntar på att portarna skall slås upp. En liten papperslapp i entrén 
vittnar om att det idag är Öppen skola på Båtsman. Killarna sitter 
och kurar i entrén. 

Från uppehållsrummet på övervåningen hörs musik och en 
spiraltrappa i trä leder dit. Interiören påminner lite om en modern 
kontorslokal med öppen planlösning. Väggarna är i huvudsak 
vitmålade med en och annan röd fondvägg. alla dörrar och lister 
är i ljust trä. Uppehållsrummet är egentligen en bredare del av en 
korridor som tidigare varit en av tre små matsalar, men eftersom 
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det inte fanns något uppehållsrum med i den ursprungliga ritningen, 
byggde man om, satte upp en del skärmar och inredde med en stor 
hörnsoffa och små bord. 

Ett gäng tjejer samlas i soffan. Mobiltelefonerna smattrar och 
två av dem spelar airhockey. En av tjejerna är här för första gången, 
men övriga har varit här flera gånger. Efter ett tag bestämmer de sig 
för att de skall baka, och så svisch är alla borta.

Killarna som tidigare satt och hängde utanför skolan, sitter nu 
framför en TV med Singstar-anläggning och käkar toast. Efter ett 
tag rusar även de iväg. 

I hemkunskapssalen har det bakats kladdkakor. Sedan är det 
dags att städa. Ingen vill. alla tycker sig ha gjort sin del. Fritidsle-
daren hämtar tillbaka dem flera gånger och avslutar sedan med att 
själv ta några tag med trasan.

de två föräldrar som engagerats för kvällen står i kiosken och 
säljer kladdkaka, saft, sockerfria kex och korv med bröd. det dealas 
fram och tillbaka om man inte kan få lite saft gratis för man är så 
törstig, men föräldern är stenhård. 

I soffan sitter en av fritidsledarna och spelar Fyra i rad med två 
killar. den ene av killarna visar sig vara ett riktigt litet ”Fyra-i-rad-
snille”. Total utklassning. Samtidigt river tjejerna i Singstar-hörnan 
av Smoke On The Water. På ett annat ställe sitter ett gäng som spe-
lar Guitar hero (ett TV-spel med en gitarr som man skall trycka in 
olikfärgade knappar på). här sitter bara killar. de har full koll och 
utifrån skådat ser de ut som värsta Richie Blackmoore. 

Samverkansstrategier
I en ansökan till Ungdomsstyrelsen 2007 från härryda kommun anges två 
väsentliga utvecklingspunkter rörande samverkan för den Öppna skolan, dels 
att ”skapa en gemensam plattform och förhållningssätt med alla inblandade 
aktörer” samt dels att ”utveckla metoder som engagerar fler föräldrar och 
säkrar engagemanget långsiktigt”.

För att ro i land en så stor satsning på samverkan som Öppna skolan inne-
bär, krävs ett aktivt och systematiskt arbete, tid samt engagemang. I härryda 
har chefen för Fritid Ungdom och rektorerna vid de olika skolorna haft det 
övergripande strategiska ansvaret för genomförande och implementering.

huvudåtgärden var att i tre olika steg bjuda in samtliga Öppna skolan-
medarbetare till gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Syftet var att skapa 
samhörighet och trygghet samt att få till stånd ett gemensamt ansvarstagande 
för verksamheten. Man ville också skapa nätverk mellan personalgrupperna, 
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få igång diskussioner om ett gemensamt regelverk och ett gemensamt förhåll-
ningssätt för all personal. I den ursprungliga planen var tanken att även för-
äldrarepresentanter skulle vara med vid dessa tillfällen som en jämbördig part, 
men efter visst övervägande bestämde man sig för att personalen behövde mer 
tid på sig att formera sig samt uttrycka sina tankar och idéer om den Öppna 
skolan på egen hand, innan man tog med föräldrarna i diskussionerna.

Utbildningspaketet inleddes med en gemensam halvdag. I steg två åkte 
hela gruppen iväg på ett tvådagarsinternat på Varbergs kurort. Sista delen 
var återigen en gemensam halvdag på Wendelsbergs folkhögskola. Till de 
två första tillfällena hade man anlitat en konsult från organisationsutveck-
lingsföretaget Pilotkonsult som utbildare kring ledarskap, kommunikation 
och utveckling vid en organisationsförändring. Utifrån diskussionerna vid 
utbildningstillfällena skapades mindre arbetsgrupper som bland annat fick 
till uppgift att upprätta ett förslag på gemensamma handlingsplaner för 
hotfulla situationer, marknadsföring, strategier för att engagera föräldrar i 
större skala med mera. 

Vad tycker ungdomarna?
För att få reda på vad ungdomarna tycker om Öppna skolan genomfördes, i 
samband med de tre verksamhetsobservationerna, intervjuer med sammanlagt 
tjugo ungdomar utifrån en strukturerad intervjumall med både öppna och fasta 
svarsalternativ. Enkäten var i stora stycken samma som den som användes 
för en undersökning av mötesplatserna Meeths och Kulturatom (Forkby, 
2008). Beroende på ungdomarnas egna önskemål skedde intervjuerna enskilt 
eller grupp. Vissa av ungdomarna tyckte det var roligt att bli intervjuade och 
i dessa fall blev samtalen mer djupgående. andra ville snabbt iväg till sina 
kompisar och i dessa fall ställdes frågorna något mer övergripande. Utöver 
intervjuerna då vi gick iväg och satte oss i ett avskilt rum, skedde en hel del 
spontana samtal med ungdomar ute i lokalen. även dessa finns i viss mån 
medtagna i redogörelsen nedan. 

de intervjuade ungdomarna var i åldern 12-15 år, men majoriteten gick i 
årskurs sex eller sju. det var sammanlagt tolv killar och åtta tjejer. Sex av dem 
gick på Båtsmansskolan, tio på djupedalsskolan och fyra på Ekdalaskolan. 
En övervägande andel är födda i Sverige och har svenska föräldrar, men det 
fanns också ett mindre antal som själva är födda utomlands, vars föräldrar 
är födda utomlands eller vars ena förälder är född utomlands. Något mer än 
hälften av dem bor med båda sina föräldrar. Övriga bor växelvis hos mam-
man och pappan eller med bara den ene av sina föräldrar. Nästan alla har 
eget rum.

För att få en uppfattning om vilken ungdomsstil eller ungdomsgrupp de 
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främst identifierar sig med innehöll intervjun bland annat frågor om vilken 
typ av musik de gillar och vad de tycker om att syssla med på fritiden. 

de tre musikstilar som flest angav var techno/trance, hip hop och olika 
typer av hårdrock, så som heavy metal och black metal. de vanligaste fritids-
sysselsättningarna utanför Öppna skolan var olika typer av sportaktiviteter 
med innebandy i klar majoritet, dataspel/chatta samt att umgås med kompi-
sar. På frågan om vilka moment en riktigt bra fritidsaktivitet bör innehålla 
uppskattades främst inslag av skapande verksamhet, fysisk ansträngning 
och samarbete med andra. Speciellt killarna tyckte dessutom att spänning 
var en viktig komponent och att verksamheten gärna fick vara strukturerad 
av en ledare. Minst uppskattat var aktiviteter som kräver hög grad av kon-
centration. 

Ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna uppgav att de gick på Öppna 
skolan vid varje eller nästan varje tillfälle den var öppen (en gång i veckan). 
Övriga gick något mer sällan och någon var där för första gången. Ingen hade 
mer än trettio minuters väg dit, och flertalet hade inte besökt Öppna skolan 
vid någon av de andra skolorna. 

Vad är det då som lockar med Öppna skolan? Ganska väntat svarade i 
princip samtliga att man kommer dit i första hand för att umgås med sina 
kompisar, eller ”chilla med polarna”, som någon sa. En annan vanlig anled-
ning var att de inte hade något annat att göra, att de i annat fall bara skulle 
ha ”suttit och hängt framför datorn eller slötittat på TV”. En mindre skara 
angav att de kom dit för att hålla på med sitt intresse och för att det fanns bra 
eller rätt utrustning för detta på skolan. dessa ungdomar upplevde det som 
mycket positivt att ha tillgång till musiksalen eller teckningssalen kvällstid. 

För att få ytterligare kunskap om vilka specifika inslag i den Öppna 
skolan som ungdomarna uppskattar mest, handlade en fråga om vad som 
skulle kunna få dem att sluta komma till Öppna skolan. Återigen är de sociala 
aspekterna av verksamheten de allra viktigaste. Framförallt handlar det om 
relationer med kompisarna och med personalen. 

Om inte mina kompisar eller någon annan skulle komma hit, så att man inte skulle 
ha någon att vara med, och att man inte kunde skaffa nya kompisar.

Om man inte fick vara med kompisar så är det SKIT!

Om alla ledarna slutade och det kom hit en massa otrevliga ledare. det skulle 
vara hemskt!

En del ungdomar pekar på den trygghet man känner så som verksamheten 
ser ut idag som särskilt viktig. Om denna försvann skulle man inte längre 
vilja komma till Öppna skolan.
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Om jag blev mobbad och ingen gjorde någonting åt det. då skulle jag inte vilja 
komma hit mer.

Jag skulle inte gilla om det kom hit en massa kaxiga killar.

även aktiviteterna och kioskförsäljningen var uppskattade. Om det inte fanns 
några roliga saker att göra på Öppna skolan skulle det kännas betydligt mindre 
meningsfullt att komma.

Om pingisborden försvann. Fy, vad trist!

Om vi inte fick spela spel längre, det skulle vara astråkigt!

Om de slutade sälja saker, det skulle jag inte tycka om

För en grupp ungdomar upplevs Öppna skolan som något av det viktigaste i 
deras liv. de kommer varje gång och tycker att det skulle vara helt förödande 
om verksamheten inte längre fick finnas kvar. de uttrycker sig så här:

det är jättekul! Vi typ äLSKaR Öppna skolan! Vi är typ Öppna skolans fan 
club! det är sååå bra! Vi är här varje tisdag. det skulle ha varit öppet minst en 
dag till. Och så kunde de ha öppnat lite tidigare, så man slipper sitta och vänta. 
Personalen är jättebra. Och man får vara med och bestämma om vad det skall 
finnas för grejor här. Man bara säger vad man vill ha och så nästa gång så finns 
det här. Och det är väl bra att det är föräldrar här – bara det inte är ens egna.

av intervjuerna att döma stämmer citatet ovan förmodligen ganska väl överens 
med hur flera av de yngre ungdomarna, de som går i sjätte eller sjunde klass, 
upplever Öppna skolan. de flesta tycker att personalen är ”superbra” och 
de sätter stort värde på den uppmärksamhet de får. de är också måna om att 
personalen gillar dem tillbaka och uppskattar dem som enskilda personer. 
Flertalet är också nöjda med sina möjligheter att påverka verksamheten och 
de känner sig lyssnade på av personalen. att det finns föräldrar med i verk-
samheten gör som sagt ingenting – bara det inte är de egna. Man är i stort 
sett nöjd med de aktiviteter som erbjuds, och tycker bara det är bra att verk-
samheten bedrivs i skolans lokaler. de känner sig trygga där. arenan upplevs 
som deras egen och de behöver inte känna sig rädda för att äldre ungdomar 
skall komma dit och ”ta över”.

På andra ställen är det alltid en massa äldre ungdomar och det är inte bra. Någon 
gång har det kommit hit några nior till Öppna skolan och då blir det inte alls 
lika trevligt. de bara retas och verkar som de äger stället. det är mycket bättre 
när det bara är yngre här.

det är bra med sexan till nian. Om det är för yngre vill inte niorna komma, och 
om det får komma hit äldre, typ artonåringar, då vågar inte de yngre komma. 
de känner sig otrygga då.
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I takt med stigande ålder verkar det dock som att entusiasmen avtar något. de 
äldre ungdomarna, de som går i åttan eller nian, poängterar mer att Öppna 
skolan är ett sätt att få tiden att gå, att de i första hand kommer dit för att 
det är där kompisarna är och att de hellre skulle ha velat ha en mötesplats 
utanför skolans lokaler. Flertalet verkar visserligen uppskatta personalen som 
jobbar där, men att bli omtyckt tillbaka verkar inte spela lika stor roll som 
för de yngre ungdomarna, åtminstone framställer några det så i intervjuerna. 
att få vara med och påverka innehållet i verksamheten är inte heller längre 
lika centralt som för de yngre. Några kommer dit mest för att det finns rätt 
utrustning i skolan, som till exempel trummorna i musiksalen, men flertalet 
säger sig bara komma för att träffa sina kompisar. 

Personalen är okej, vissa är lite för slappa och vissa lite för stränga, men annars 
är de okej. 

det är bra personal här. Jag brukar snacka med dem. Kuratorn och skolvärdinnan 
är bäst att snacka med.

Jag vill inte ha uppmärksamhet. Jag vill helst vara osynlig. de låter mig vara om 
jag ber dem. Stick och brinn, säger jag då.

det finns också en mindre grupp ungdomar som uttrycker att de inte alls 
känner sig välkomna på Öppna skolan, som inte tror att de vuxna uppskattar 
deras närvaro, utan tror att de istället skulle bli glada om de inte kom dit. I 
intervjuerna uttrycker de att de i väldigt liten grad känner sig lyssnade på, men 
också att de önskar att personalen tyckte om och uppskattade dem mer.

det är viktigt att personalen tycker om mig för jag har så stora problem i skolan, 
men de bryr sig inte om mig. ”Nej, nej, nej, nej, lägg av”, säger de bara till mig! 
Personalen bara skäller och tjatar på mig. de lyssnar aldrig på mig. Känns som att 
de är ute efter mig. de anklagar mig för saker som jag inte har gjort. Jag tycker 
de borde lyssna mer på ungdomarna. 

För att få reda på ungdomarnas syn på möjliga utvecklingsområden inom 
Öppna skolan, fick de i en avslutande fråga svara på vad de skulle ha gett för 
tips om de hade träffat på någon som skulle starta en verksamhet liknande 
Öppna skolan. 

Något oväntat var en av de saker som ungdomarna saknar allra mest på 
Öppna skolan att de inte kan köpa godis där. Många påpekar också vikten 
av fräscha, men framförallt mysiga lokaler. Flertalet av ungdomarna tycker 
att Öppna skolan är öppen för sällan. Förslagen runt nya öppettider sträcker 
sig från att öppna lite tidigare, att ha öppet någon mer dag, vara öppen varje 
kväll till att ha öppet dygnet runt. I övrigt handlar mycket av tipsen om förslag 
på olika aktiviteter man skull uppskatta: 
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Gympasalen borde vara öppen. det hade varit jättekul!

det borde finnas även rörliga TV-spel, som Eye Toy. Inte bara kontrollspel. det 
är ganska tråkigt.

det är viktigt att det finns roliga spel

det borde vara mer lekgrejor, roliga saker, som Laserdome.

Biljard skulle jag vilja ha här.

det borde finnas fler ställen för spontanidrott

det borde finnas en simhall här i närheten.

det skulle vara coolt med ett stort LaN-rum med asmånga datorer.

det borde finnas jättemycket skategrejor.

Jag skulle vilja ha en cykelpark med en BMx-bana.

det är bra att kunna få baka. Jag gillar det jättemycket! 

Vad tycker föräldrarna?
Vid de tre observationstillfällena fanns sammanlagt sex föräldrar på plats. 
Eftersom det rör sig om väldigt få föräldrar i förhållande till hur många det 
är som deltar i verksamheten, kan deras åsikter om Öppna skolan inte sägas 
vara representativa för föräldragruppen totalt. Men de är ändå några personer 
som fått tillfälle att göra sin röst hörd i sammanhanget.

Samtliga föräldrar står i kiosken i stort sett hela kvällen. de har själva 
barn på högstadiet, men inte i något fall är deras egna ungdomar närvarande. 
Föräldrarna berättar att deras barn inte vill gå dit när mamma eller pappa 
är där. 

det stora flertalet föräldrar, som jag pratat med, håller med om att Öppna 
skolan i stort är en alldeles utmärkt verksamhet för de yngre ungdomarna. 
det finns inte speciellt mycket att göra för denna åldersgrupp om man inte 
är engagerad i sportaktiviteter, och Öppna skolan är ett bra alternativ där 
ungdomarna verkar känna sig trygga och ha roligt. 

däremot tycker man det är dåligt att det inte erbjuds någon typ av 
fritidsverksamhet till de ungdomar som kommit upp i gymnasieåldern. För 
dem som inte är aktiva i föreningslivet finns i stort sett inga bra mötesplatser 
i kommunen. de kan också se att några av niorna känner sig lite för gamla 
för Öppna skolan. de efterfrågar istället bra träffpunkter utanför den egna 
skolan. Någon uttrycker att det borde finnas ett ställe för dem liknande 
Ungdomssatsningen i Göteborg, som exempelvis Meeths, Kulturatom, Teen 
dream et cetera.
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Runt frågan om vad föräldrarna tycker om härrydas modell med så hög 
grad av föräldramedverkan, framkommer flera olika synpunkter. En pappa 
berättar att man på den skola hans barn går fick sätta upp sig på en lista 
för Öppna skolan i början av terminen, och eftersom det går 250 elever på 
skolan finns det ju 500 föräldrar som kan ställa upp. därför tycker inte han 
att det är särskilt betungande att vara med. dessutom tycker han det är en 
rolig erfarenhet att se hur ungdomarna har det på sin fritid. Pappan tycker det 
vore bättre om man från skolans sida redan vid terminsstarten bara säger att 
så här är det – alla föräldrar måste vara med på Öppna skolan, och så blev 
man tilldelad en kväll. Om man sedan inte har möjlighet att ställa upp, bör 
det ligga på föräldern själv att byta med någon annan. På så vis skulle det inte 
bli särskilt mycket krångel och gå åt en massa tid till att bestämma vem som 
skall vara med. Ett annat förslag är att byta namn på verksamheten. Många 
ungdomar vill inte gå på saker på sin fritid som heter något med skola.

En mamma berättar att hennes egna barn aldrig varit på Öppna skolan 
och inte heller är intresserade av att gå dit. de har fullt upp med andra aktivi-
teter. denna mamma ställer sig kritisk till vad hon upplever som ett märkligt 
ställningstagande och ett ultimatum till föräldrarna från kommunens sida 
– om inte de medverkar vid den Öppna skolan kommer verksamheten att 
läggas ned. hon ställer sig frågande till om det verkligen är rimligt att bygga 
hela fritidsverksamheten på frivilliga insatser, speciellt då det är ungdomarna 
som blir lidande om ingen ställer upp. hur har man kommit fram till denna 
lösning? Och är det verkligen skäligt att ställa sådana krav på föräldrarna? 
Själv har hon varit med vid ett flertal Öppna skolan-tillfällen eftersom det 
varit svårt att engagera andra föräldrar i de klasser hennes barn går. hon har 
då valt att ställa upp eftersom hon, för ungdomarnas skull, tycker det är så 
viktigt att verksamheten får finnas kvar. hennes erfarenhet är dessutom att 
det mycket sällan är föräldrarna till de barn som kommer till Öppna skolan 
som medverkar. deras barn är precis som hennes engagerade i andra verk-
samheter där föräldrarna förväntas ställa upp som ledare, chaufförer, tränare 
et cetera. dessutom finns flera föräldrar som är ensamstående. Kanske har de 
även mindre barn som de måste ordna passning till för att kunna medverka 
vid den Öppna skolan. Återigen – är detta verkligen rimligt? 

En artikel i härrydaposten (2008-02-13) tyder på att mamman ovan inte 
är ensam om sina funderingar kring föräldramedverkan i den Öppna skolan. 
I artikeln intervjuas representanter för föräldraföreningarna vid tre skolor. 
de har skickat en skrivelse där de uppmanar kommunen att ta sitt ansvar för 
fritidsverksamheten, vilket man inte tycker de gör i nuläget. Föräldramed-
verkan ser man i och för sig som något gott, men menar att härrydas modell 
är att dra det hela för långt. det skall nattvandras och det skall medverkas 
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vid Öppen skola. dessutom är många föräldrar engagerade i olika typer av 
idrottsföreningar och liknande. Föräldrarnas önskan är att kommunen öpp-
nar en fritidsgård med utbildad personal för de äldre ungdomarna. ”Öppen 
skola är bra, men den fångar nästan bara upp dem som går i sexan och sjuan. 
Åttorna och niorna går inte dit. Föräldrarna ställer upp så mycket det går, 
men det finns gränser för vad de klarar av”, uttalar sig en förälder. det finns 
också en ganska stor grupp av ungdomar som de som föräldrar inte känner 
sig beredda att klara av. För denna grupp, menar de, måste det finnas utbildad 
personal som är vana att hantera ungdomar.

Vad tycker personalen?
det stora flertalet av den personal som medverkar vid den Öppna skolan deltog 
hösten 2007 i en gruppintervju. Stora delar av de synpunkter som framkom-
mer i texten nedan har hämtats därifrån. Samtal med personalen har även 
ägt rum i ett flertal andra sammanhang som till exempel medan de arbetat i 
verksamheten och vid några av deras gemensamma utbildningsdagar.

Några av medarbetarna har arbetat länge inom härryda kommun och 
har erfarenhet av hur situationen var inom skola och fritid innan införandet 
av Öppna skolan. Flertalet av dem ställer sig mer positiva till att bedriva fri-
tidsverksamhet på skolorna än på fritidsgårdarna. En av de stora fördelarna 
som framförs är att man på detta sätt når en bredare ungdomsgrupp. Man 
tycker sig heller inte ha förlorat de grupper som tidigare sökte sig till fritids-
gården. även de kommer till den Öppna skolan. Man menar till och med att 
Öppna skolan är ett bättre alternativ för utsatta ungdomar, eftersom de inte 
får någon möjlighet att ”ta över”, så som tidigare var fallet. 

Många lyfter också fram att Öppna skolan är ett bra sätt att få olika 
yrkes grupper, så som fritidsledare, skolvärdar och ungdomsarbetare att närma 
sig varandra. alla har olika kompetenser och erfarenheter att bidra med, och 
i slutänden är detta något som kommer ungdomarna till godo. 

det är viktigt att det finns skolpersonal med varje kväll på Öppna skolan. det ger 
trygghet, eftersom de känner ungdomar från skolan. (härryda)

angående föräldramedverkan i den Öppna skolan har personalen blandade 
upplevelser. I de mest positiva berättelserna talas snarare om föräldrasam-
verkan än om föräldramedverkan. I dessa fall handlar det om föräldrar som 
tar egna initiativ, som har ett eget intresse av att delta i verksamheten och 
som således också har en egen drivkraft. När det förhåller sig på detta sätt 
ser personalen många vinster med föräldramedverkan. då innebär den ett 
mervärde som inte går att få tillgång till när verksamheten bara drivs av 
professionella. 
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Jag har ju jobbat i Önnered där det fanns en jättestark föräldramedverkan. 
Vinsten var kontakten mellan oss och föräldrarna. Man fick väldigt bra kontakt 
och visste vad som hände. Man hade grym koll på alla ungdomarna och nådde 
dem på ett helt annat sätt, för föräldrarna har ändå en helt annan ingång än vi 
någonsin kan ha. (härryda)

de negativa erfarenheterna handlar till stor del om att det på de flesta stäl-
lena hela tiden är nya föräldrar som kommer till Öppna skolan. även om 
många fullföljer sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt är flertalet ändå där 
snarare för att det är ett krav från skolans sida än för att de själva vill det. 
dessutom är de med kanske vid bara ett enda tillfälle. detta medför att de 
oftast aldrig kommer längre än till en åskådarposition – de blir aldrig riktigt 
delaktiga i verksamheten. att ha föräldrar som medarbetare ställer dessutom 
stora krav på att personalen vid varje tillfälle tilldelar dem arbetsuppgifter, 
instruerar dem i vad de skall göra samt med jämna mellanrum kontrollerar 
så att de har det bra. I bästa fall är föräldern relativt självgående, men per-
sonalen ger också exempel på tillfällen då föräldrarna varit en belastning i 
arbetet snarare än en hjälp.

Jag tycker det är väldigt dubbelt det här med föräldrar, för det finns inte så många 
yrken där man går till jobbet och så kommer det föräldrar som man skall vara 
jobbarkompisar med helt plötsligt. Jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt, 
men det är väldigt konstigt. För när man kommer dit så skall man träffa dem – hej, 
hej, där är den och den och den. Och så skall man först visa upp att jag gör ett bra 
jobb och att vi har en bra verksamhet. Och så skall man vägleda dem samtidigt 
som man inte ställer för höga krav på dem, Och så skall man instruera, för de är 
väldigt osäkra och vet inte. Och samtidigt så skall de ju vara ett föredöme den 
kvällen. Men om de inte är det då? Vad gör man då? (härryda)

Reflektioner kring samverkan med frivilliga – 
Öppna skolan
det verkar det som att de yngre ungdomarna generellt uppskattar den Öppna 
skolan väldigt mycket. För elever i årskurs sex och sju innebär den ett nytt 
sätt att träffa sina kompisar på, man är inte hemma hos varandra och det är 
inte längre fråga om barnpassning på det sätt som det var när de var mindre 
och gick på fritids. Samtidigt behöver de inte helt lämna den trygghet som 
den egna skolan innebär, och dessutom finns personal med i verksamheten 
som de känner från skolan. I stort sett verkar de också nöjda med det akti-
vitetsutbud som erbjuds. Enda önskemålet som framkommit i intervjuer och 
andra samtal är att de vill ha mer av den Öppna skolan – fler dagar, längre 
öppettider och så vidare. 

Björn andersson (2008) tar hjälp av rumsliga metaforer för att beskriva 
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fritidsgårdens olika rum och aktiviteter. han talar om ”hängställe, aktivitets-
centrum, spegelsal, parlament och uterum”. Vi vill bidra till denna metaforupp-
sättning med att likna den Öppna skolan vid ett utökat vardagsrum. Med 
detta avser vi att besökarna gör ungefär samma saker som de skulle kunna ha 
gjort i det egna vardagsrummet, som till exempel spela spel, fika och umgås 
med sina vänner. Som en del i frigörelseprocessen och identitetsutvecklingen 
söker man sig dock till miljöer utanför hemmet och föräldrarnas omedelbara 
kontroll. Ur ett sådant perspektiv blir fritidspersonalens uppgift framför allt 
att upprätthålla trygghetskänslan genom att skydda och vägleda ungdomarna 
samt upprätthålla ordningen. de håller sig lite i bakgrunden, finns till hands 
om någon skulle behöva lite hjälp och sätter gränser om situationen blir hot-
full och håller på att gå överstyr. de är helt enkelt garanter för att balansen 
mellan trygghet och frihet upprätthålls på ett relativt riskfritt sätt (se kapitlet 
där vi diskuterar olika grundperspektiv bland fritidsledare).

de äldre eleverna är inte fullt lika euforiska över den Öppna skolan som 
de yngre. Kanske handlar det mycket om att de börjar längta bort från det 
lilla sammanhanget i det egna bostadsområdet. de vill träffa kompisar från 
andra skolor och testa nya sociala sammanhang utanför det invanda området. 
de börjar växa ur vardagsrummet och vill i större utsträckning närma sig det 
offentliga rummet ute i samhället (B. andersson, 2002). För att tillgodose 
behoven av denna typ av mötesplatser är förmodligen den Öppna skolan 
inte helt tillräcklig.

att personal från flera olika organisationer samverkar i så hög grad som 
man gör runt den Öppna skolan, förefaller ha många goda effekter. Redo-
görelsen ovan handlar ju främst om skol- och fritidspersonal, men även de 
ungdomsarbetare som finns knuta till de olika skolorna, verkar spela en viktig 
roll i sammanhanget – speciellt för de ungdomar som kan sägas befinna sig i 
riskzonen. Förmodligen utgör de även en trygghet för övriga ungdomar och 
för den personal vars uppdrag mer är riktat till alla ungdomar i området. 
även om de olika parterna (socialtjänst, skola, fritid) har olika uppdrag är inte 
detta något som verkar ha särskilt stor betydelse för ungdomarna. Samtliga 
benämns som ”de som jobbar här”. Och av dessa är ”vissa bättre än andra 
att snacka med” oavsett profession eller organisationstillhörighet. 

denna samverkanskonstellation mellan skola, socialtjänst och fritid verkar 
på många sätt vara en framgångsrik strategi för att överbrygga det dilemma 
som många fritidsledare berättar om i gruppintervjuerna – att prioritera det 
breda uppdraget (att rikta sig till alla ungdomar) eller det selektiva (att rikta 
sig speciellt till särskilt utsatta ungdomar). I mycket av forskningen kring 
riskzonsungdomar framhålls just umgänge med kamrater utan samma typ 
av problematik som de själva, som en av mest betydande skyddsfaktorerna 
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för att ungdomen inte skall utveckla ett allvarligt normbrytande beteende (se 
t.ex. andreassen 2003 och andershed & andershed 2005). En tolkning av 
förhållandena i härryda är att man här har hittat en god organiseringsform 
för det samlade professionella ungdomsarbetet, som inte i sig själv behöver 
medföra ytterligare stigmatisering av riskzonsungdomar eller att de särbe-
handlas på ett sätt som kan få negativa konsekvenser. de ingår på samma 
sätt som alla andra i den stora ungdomsgruppen. Samtidigt finns personal 
avsatt med uppdrag att särskilt uppmärksamma och stödja denna grupp. de 
följer ungdomarna dit de går och inte tvärtom – är det till Öppna skolan de 
beger sig, går även ungdomsarbetaren dit. 

Idag deltar inte ungdomsarbetarna i skol- och fritidspersonalens gemen-
samma metodutvecklingsprocess, vilket ur ett riskzonsperspektiv förmod-
ligen hade varit en vinst. En sådan gemensam kunskapsutvecklingsprocess 
skulle kunna innebära att flera perspektiv – det breda och det selektiva, det 
förebyggande och det främjande – skulle kunna utvecklas. Samtidigt skulle 
riskzonsperspektivet kunna få en stärkt ställning hos samtliga anställda, även 
hos dem som i första hand ingår i det breda uppdraget

På de ställen där föräldrarna själva tagit initiativ till att vara med på 
Öppna skolan finns många positiva berättelser kring detta, som till exempel 
att de intar en annan roll i förhållande till ungdomarna än de anställda, att 
de deltar i ett flertal olika aktiviteter och så vidare. dessutom verkar det som 
att det här i högre grad än på andra ställen är föräldrarna till de barn som 
faktiskt besöker verksamheten emellanåt som är där. 

Förmodligen innebär även föräldramedverkan på de andra ställena många 
bra saker, men de är inte lika uppenbara. Intentionerna från personal och 
förvaltning är många och goda, men det praktiska genomförandet är dock 
kantat av en hel rad svårigheter och dilemman. 

Utifrån den information som framkommit i utvärderingen har ungdo-
marna inga större invändningar mot att det finns föräldrar med (bara det inte 
är de egna), men å andra sidan framför de heller inga fördelar med föräldra-
medverkan. Sannolikt är det ganska oviktigt för dem om det är en förälder 
eller någon annan som står i kiosken. huvudsaken är att den är öppen. 

För personalen innebär den ständiga rekryteringsprocessen ett merarbete. 
Utöver de administrativa procedurerna måste de ständigt arbeta med att 
motivera till medverkan samt handleda när föräldrarna väl är där. det går åt 
en del tid och det krävs en viss arbetsinsats, tid som skulle kunna användas i 
ungdomsverksamheten istället. det har också hänt att personalen hamnat i en 
besvärlig position i förhållande till föräldrarna i de fall dessa inte beter sig på 
ett sådant sätt som de förväntas göra, som till exempel när de tar för mycket 
plats själva i förhållande till ungdomarna eller förhåller sig helt passiva.
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Ur ett föräldraperspektiv är åsikterna om medverkan vid Öppna skolan 
splittrade och bilden ännu mer komplicerad. Vissa föräldrar tycker det är 
intressant att vara med någon kväll för att se hur verksamheten fungerar, men 
positionen som engångsbesökare leder sällan till några djupare samtal med 
ungdomarna. de goda förhållanden som skapats där föräldrarna kommit 
dit som frivilliga eller till och med som initiativtagare, verkar således vara 
svåra att återskapa i de fall föräldrarna känner sig tvingade att vara med. det 
är då de redan engagerade som anmäler sig, inte för att de känner en stark 
önskan att delta, utan för att de tycker synd om ungdomarna om de förlorar 
sin träffpunkt. Föräldrarna till de barn som besöker verksamheten lyser i 
stort sett med sin frånvaro. Om anledningen sedan är att de inte vågar, inte 
vill eller om det är fel rekryteringsstrategier för att få dem att inse värdet av 
sin närvaro, är svårt att uttala sig om. det enda man kan säga säkert är att 
det inte fungerar så som man tänkte sig från början. Om man tror det lig-
ger ett stort värde i att föräldrar till besökargruppen medverkar, behövs det 
förmodligen läggas mer tid och resurser på att utarbeta nya och mer effektiva 
rekryteringsmetoder. 

I ett vidare sammanhang kan man undra om det verkligen är just föräld-
ramedverkan man har idag. Eftersom de medverkande föräldrarna och de 
deltagande ungdomarna i många fall inte har några mer beröringspunkter 
än att de träffas vid ett enda tillfälle på Öppna skolan och råkar bo i samma 
upptagningsområde för en skola, kanske man istället borde kalla det för med-
borgarmedverkan. En sådan tankegång reser i sin tur frågor om det verkligen 
måste vara gruppen tonårsföräldermedborgarna som skall ta ansvaret för den 
Öppna skolan. Just denna skara är dessutom förmodligen en av de samhälls-
grupper som redan innan ställer upp allra mest som frivilliga i andra typer av 
ungdomsverksamheter. den fråga som de intervjuade föräldraföreningsföreträ-
darna och som mamman i redogörelsen ovan ställer – är det verkligen rimligt 
att kräva att man i egenskap av tonårsförälder skall vara ansvarig för att det 
finns fritidsverksamhet för ungdomarna i kommunen? – känns ur ett sådant 
perspektiv, högst relevant. Om man verkligen tror på att ungdomar mår bra 
av att ha många vuxna omkring sig på sin fria tid, vore kanske ett alternativ 
att undersöka om det finns andra vuxna, yngre och äldre, i bostadsområdena 
som skulle vilja ställa upp som volontärer vid den Öppna skolan.

det finns skäl att ägna den del som handlar om föräldramedverkan 
ytter ligare reflektion. Förutom att ta ställning till de tvivel som uttrycks av 
några föräldragrupper, kan verksamhetsformen också ifrågasättas ur ett 
kompetensperspektiv utifrån en strävan efter ökad professionalisering inom 
fritidsledaryrket. Vad innebär det egentligen för den pedagogiska kvaliteten 
i arbetet när volontärer ersätter särskilt utbildad personal? En sak är om 
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volontärerna för egen maskin sköter vissa rutinmässiga sysslor, och på så 
vis frigör tid för den utbildade personalen att arbeta med mer kvalificerade 
uppgifter. Men om tid för att rekrytera volontärer och för att instruera dem 
om hur de skall utföra dessa rutinuppgifter tas från ungdomsverksamheten 
kan man likaväl tala om en deprofessionalisering som en utveckling av det 
professionella arbetet.

Unga utanför – samverkan med andra 
verksamheter 
Kultur och fritidsverksamhet för ungdomar finns i ett sammanhang bland 
andra verksamheter och yrken. För att kunna fungera i ett sådant sam-
manhang måste samverkan på olika nivåer ske. Ibland är den ganska precis 
och begränsad till en viss fråga, ibland byggs närmare kontakter upp med 
högre intensitet. I detta avsnitt skildrar vi kort utvecklingen för satsningen 
”Plattform KulturaTOM, Unga utanför”. här var ambitionen att bygga upp 
en verksamhet för personer i åldersgruppen 16 till 25 år som stod utanför 
arbetsmarknaden och som hotades av långvarigt utanförskap. denna grupp 
har uppmärksammats en del under senare år, bland annat genom en statlig 
utredning. Med Plattform KulturaTOM ville man skapa en dagverksamhet 
som byggde på salutogent tänkande och främjande metodik. det fanns resurser 
i form av lokaler och erfarenheter som man från KulturaTOMs sida ville ta 
tillvara och utveckla även för andra grupper än de som självmant kom till 
verksamheten samt för de som kom, men som man med de traditionella me-
toderna hade svårt att engagera fullt ut. På detta sätt kan man se satsningen 
som ett sätt för en aktör på fritidens arena att söka sig ut för att kunna 
axla ett socialpolitiskt uppdrag. det visade sig dock inte var helt enkelt att 
genomföra. Några förklaringar är av praktisk natur, som att inflyttningen i 
KulturaTOMs nya verksamhetslokaler drog ut på tiden och att verksamheten 
därför låg lågt. andra förklaringar handlar om legitimitet och förtroende från 
andra och förmodligen även om luckor i informations- och kommunikations-
kanalerna inom de organisationer som var tänkta att remittera ungdomar till 
verksamheten. Från KulturaTOMs sida hade man helt enkelt mycket svårt 
att få insteg i den kommunala apparaten och få gehör för sina tankar bland 
de etablerade organisationerna. 

Målgruppen unga utanför
Begreppet Unga utanför användes av en utredning som 2003 på regeringens 
uppdrag kartlade de unga, i det här fallet mellan 16 och 24 år, som varken 
studerar, arbetar eller är arbetssökande. Utredningen konstaterade att ca tre 
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procent av alla ungdomar i denna ålder ”har betydande problem att etablera 
sig i samhället och [...] därför behöver ett ökat stöd från samhällets sida” 
(SOU 2003:92:9). Som ett resultat av utredningen förtydligades kommunernas 
uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år 2005 genom ett tillägg i skol-
lagen (1985 1 kap 18 §) men man startade också olika kommunala satsningar 
för att nå denna grupp och erbjuda sysselsättning och stöd. Ungdomar som 
inte börjar eller inte fullföljer gymnasiestudier och inte heller har eller söker 
arbete uppfattades alltså ut som en bekymmersam grupp. 

Gruppen ”unga utanför” innebär att en ny kategori av personer i behov 
av särskilda stödinsatser urskiljts. En ny definierad kategori kan ses som ett 
mer eller mindre tvingande erbjudande till de personer det är frågan om. det 
är viktigt att uppmärksamma, särskilt när det här handlar om utvecklingen 
av främjande arbete, att sådana identitetserbjudanden är dubbla. det kan 
å ena sidan uppfattas som positivt av de berörda att de blir sedda och får 
möjligheter de annars kanske inte kunnat komma i åtnjutande av, men det 
kan också uppfattas som ett hot mot ens integritet att placeras in i en pro-
blemkategori (Palmblad & Börjesson, 2008). Skapandet av en ny kategori 
kan också ge upphov till nya verksamheter och metoder, som skall avhjälpa 
det definierade behovet hos problemgruppen. Såtillvida är kategoriseringar 
av identiteter och grupper en språngbräda för professionalisering, man kan 
säga att kategoriseringarna möjliggör en professionell expansion och koloni-
sering. dilemmat för en främjande verksamhet kan vara motsättningen mellan 
kategorisering och verksamhet. För att få del av verksamheten måste man 
acceptera det erbjudande om kategori som finns – alltså att definiera in sig som 
del av en problematisk grupp, samtidigt som verksamheten i detta fall bygger 
på att fokusera på resurserna och just på att motverka att de problematiska 
delarna i kategoriseringen stärks. det visar sig också vara svårt för persona-
len som arbetade med Unga utanför att använda kategorin när de talade om 
målgruppen, samtidigt som den förekommer i de dokument som beskriver 
verksamheten, och någon annan benämning av verksamhetens målgrupp har 
visat sig svår att finna. Kategoriseringen låg i satsningens förutsättning. 

För att identifiera verksamhetens målgrupp har Plattform valt att använda 
en redan etablerad definition (inte i arbete, skola eller arbetssökande) och en 
grupp som definierats av socialtjänsten och arbetsförmedlingen genom det 
gemensamma Ungdomscentrum8. 

Argumenten för satsningen 

8  En verksamhet som finns runt om i Sverige och som erbjuder mottagare av försörjningsstöd 
och långvarigt arbetssökande personligt stöd, kurser, praktikplatser et cetera.
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Vi såg, i den vanliga verksamheten här, att det fanns en hel del ungdomar, i 
Gunnared, som inte hade någon vettig sysselsättning på dagarna. de gick i inte 
i skolan och hade inget arbete. de ramlade emellan olika myndigheter. Så vi be-
stämde oss för att göra något för dem. Och så stod ju våra lokaler lediga i stort 
sett hela dagarna och vi tyckte det vore bra om de kunde användas till något 
vettigt. (Plattform Kulturatom)

Vilka var skälen eller motiven för att en verksamhet som Unga utanför skulle 
bedrivas inom KulturaTOM? de personer vi intervjuat uppgav flera motiv 
och tankar om varför satsningen skulle komma till stånd. Fyra argument kan 
urskiljas. det första kan kallas för behovsargumentet och tog fasta på att det 
fanns en grupp ungdomar som ingen riktigt tog ansvar för. Man menade att 
några av dessa ibland rörde sig på KulturaTOM och att man med dåvarande 
metoder och erbjudanden inte nådde dem i den utsträckning man önskade. 
Ingen annan ansågs nå dem heller, speciellt inte socialtjänsten vars brist på 
uppsökande arbete kritiserades. Plattform KulturaTOM skulle således fylla 
ett otillfredsställt behov. den andra argumentationen var av praktisk natur 
och tog utgångspunkt i att det fanns outnyttjade resurser som kunde användas 
för en ny grupp. I KulturaTOMs fall rörde det sig i första hand om lokaler 
och utrustning men även om personella resurser. Man hade nyligen flyttat till 
nya, fina och välutrustade lokaler och menade att dessa genom Unga utanför-
projektet skulle kunna utnyttjas mer. den tredje argumentationen var av 
ideologisk karaktär då man menade att den främjande metod man använder 
sig av inom KulturaTOM också skulle kunna vara lämplig och berikande för 
andra grupper än de i huvudsak aktivitetsinriktade och socialt fungerande 
ungdomar som kommer till den ordinarie verksamheten. därmed inte sagt 
att det bland KulturaTOMs vanliga besökare inte återfanns ungdomar med 
social problematik, men man ville ta ytterligare några steg mot en mer utsatt 
grupp. Slutligen kan ett organisatoriskt stärkande argument skönjas. här 
handlade det om att realisera verksamhet för den grupp unga utanför som 
hade uppmärksammats. Genom att visa hur man kunde närma sig gruppen 
med främjande metoder kunde man också spela en roll på en socialpolitisk 
arena, vilket ofta är fallet när projektmedel riktas till en ny målgrupp. det är 
då ingen som riktigt äger frågan eller som har målgruppen fullt ut som sin. 
Man kan därför beteckna många av projektverksamheter som entreprenörer 
på relativt nyskapade fält som står öppna att tas i anspråk av olika aktörer. 
Skola, socialtjänst och arbetsförmedling kan antas ha vissa anspråk på fältet 
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men även fritidssektorn erbjuds här en möjlighet att utöka arenan för ”sin” 
främjande metod samt vidga sitt verksamhetsområde.9

den verksamhetsansvarige på KulturaTOM berättar om när Göran 
Johansson, dåvarande ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg, besökte 
KulturaTOM: 

han var här på invigningen. han gillade att vara här och se ungdomarnas kraft, 
det är fantastiskt att se vilken glöd och vilket go det är i dem, vilken grupp det 
är, för vi försöker hela tiden få den här gruppkänslan, att ansvara för huset. det 
finns ju inget klotter eller så, vi har sällan några problem här. det har varit några 
ungdomar som har varit drogpåverkade, men de har ju fått gå ut. det är inga 
problem här, vi har ingenting sådant, och det syns väl när de uppträder då. han 
tyckte det var fantastiskt, och alla dessa kulturer, och ingen… alla är accepterande 
mot varandra och så. där har vi verkligen lyckats. 

det går att utläsa en önskan hos ledningen och de verksamma på Kultur-
aTOM att ta en aktiv del i lokalsamhället. detta gör man både genom öppna, 
utåtriktade och omfångsrika verksamheter och genom att utveckla en tydlig 
och offensiv profil i relation till politiker och myndigheter. här söks en för-
ändring i talet om förorten som i många andra sammanhang sker i termerna 
utanförskap, segregation, social problematik och bristande framtidstro. det 
”nya talet om förorten”, här företrätt av KulturaTOM, använder sig i stället 
av positivt laddade begrepp som kreativitet, ambition, kompetens, integration 
och möjlighet. denna profileringsambition av både angered och KulturaTOM 
märks tydligt då verksamheten förekommer i media, ordnar arrangemang 
och konferenser, söker projektmedel et cetera. Likheter i entreprenörsanda 
och profilering kan skönjas med Fryshuset i Stockholm som dock har en än 
mer omfattande verksamhet.

Verksamheten Unga utanför

I början hade vi jätteproblem att få deltagare. Vi ville ju samarbeta med social-
tjänsten med de visade inget som helst intresse för att rekrytera några ungdomar 
till projektet. Till slut fick vi i alla fall till ett bra samarbete med Ungdomscentrum. 
(Plattform Kulturatom) 

den första gruppen Unga utanför rekryterades i huvudsak från Ungdoms-
centrum. Ungdomscentrum i angered är ett samarbete mellan socialtjänsten 
och arbetsförmedlingen. hit remitteras ungdomar från socialtjänsten och ges 
stöd i att finna lämplig utbildning eller arbete. 

9  av de 9 verksamheter som 2005 och 2006 beviljats stöd från Ungdomsstyrelsen för skapande 
av så kallade Navigatorcentran är några stiftelser eller föreningar medan andra är kommunala. 
Bland de kommunala, men även bland de andra, betonas samverkan mellan olika aktörer som 
skola, arbetsförmedlingen och socialtjänst. 
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de flesta av deltagarna var beroende av försörjningsstöd under deltagan-
det både i Ungdomscentrums och Plattforms verksamhet och hade därför 
krav på sig från socialtjänsten att stå till arbetsmarknadens förfogande. I 
överenskommelse med socialtjänsten bestämdes dock att deltagandet i Unga 
utanför skulle likställas med att vara aktivt arbetssökande. Således fanns för 
de här deltagarna ett krav på närvaro i verksamheten för att de skulle vara 
berättigade till försörjningsstöd.

de kriterier som sattes för deltagande i Unga Utanför var, förutom att 
tillhöra målgruppen unga utanför (se regeringsutredningen definition ovan), 
att de inte aktivt missbrukade eller var kriminella. dock såg man det inte som 
ett problem om personen tidigare i livet haft sådan problematik. 

Gruppen startade i januari 2007 och avslutades i april samma år. då 
löpte första projektperioden ut och beslut hade ännu inte kommit om nya 
medel. När sådana väl hade beviljats var tanken att man skulle man starta 
ytterligare en grupp under senhösten 2007. den första gruppen bestod av 
ungdomar i åldern 19-23 år med det gemensamt att de varit arbetslösa under 
lång tid, vissa så länge som två år. Enligt personalen saknade samtliga komplett 
gymnasiebetyg, tillbringade mycket tid hemma och hade vänt på dygnet. I 
stort sett alla hade sömnproblem och nästan ingen hade någon organiserad 
fritidssysselsättning. det fanns några som spelade lite fotboll och flera av dem 
gillade att hålla på med datorer. Som grupp betraktat fanns här erfarenhet 
av hela spektret av social problematik såsom tonårsföräldraskap, patriarkala 
familjestrukturer, mobbning, isolering, fysisk sjukdom, gängtryck, passivitet, 
läs- och skrivsvårigheter, tidigare drogmissbruk och psykisk sjukdom. 

den första gruppens deltagare träffades tillsammans med en projektan-
ställd fritidsassistent samt ytterligare en av medarbetarna från KulturaTOM 
två eller tre dagar i veckan, oftast i KulturaTOMs lokaler. Programmet inne-
höll förutom studiebesök, filmvisning och friluftsaktiviteter även hälsoråd-
givning, en kurs i keramik och en i kassahantering. Flera av deltagarna hade 
stora svårigheter att komma upp på morgnarna och därför valde man att inte 
starta med aktiviteterna förrän vid tiotiden på förmiddagen. Trots detta fick 
personalen avsätta avsevärd tid för att väcka och hämta deltagare i hemmet. 
då verksamheten inleddes fanns en vilja hos projektansvariga, i linje med det 
främjande perspektiv KulturaTOM har, att inte ha ett färdigt program att 
presentera utan utforma detta från deltagarnas intressen och önskemål. den 
kurs som innebar att deltagarna fick kunskap i kassahantering (affärsarbete) 
var såtillvida det tydligaste exemplet på ett behov uttryckt av gruppen som 
kunde tillgodoses i projektet.

Under senhösten 2007 skulle ytterligare en grupp starta. Till denna var det 
dock mycket svårt att rekrytera ungdomar. Kontakterna med socialtjänsten 
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fungerade inte så som man hade önskat. Under vintern sökte personalen för-
gäves en kommunikation och ett samarbete, men möttes av en i det närmaste 
total tystnad från Individ och familjeomsorgens sida. Någon ny grupp hade 
i skrivande stund (mars 2008) inte kommit igång. 

Behov av samverkan
Unga utanför byggde på ett antal förutsättningar som innebar att samverkan 
med, eller åtminstone medverkan från andra verksamheter var nödvändigt. För 
att överhuvudtaget få tillgång till ungdomar var man för det första beroende 
av att socialtjänst och/eller Ungdomscentrum remitterade lämpliga personer 
till dem. Om deltagarna därtill skulle kunna medverka i programmet var de-
ras försörjning beroende av om socialtjänsten uppfattade verksamheten som 
ett bra alternativ för dem, och alltså inte krävde att de på annat sätt skulle 
stå till arbetsmarknadens förfogande. I och med att målgruppen befann sig 
i en hel del svårigheter av olika art så är det också rimligt att tänka sig att 
kontakter till andra stödverksamheter skulle krävas. En förutsättning för att 
socialtjänsten skulle remittera ungdomar dit, var att de accepterade, allra helst 
gillade verksamheten samt bedömde att deltagandet i just detta projekt kunde 
tillföra den unge så pass mycket att det var dit och inte till någon annan lik-
nande verksamhet som den unge skulle hänvisas. Med andra ord fordrades att 
Unga utanför vann legitimitet hos socialtjänsten. detta förhållande var också 
tydligt när medel skulle beviljas från Ungdomsstyrelsen för en andra omgång 
av projektet och det då förutsattes ett samarbete med socialtjänsten. 

– Hur funkar samarbetet med socialtjänsten till exempel?

– Inte alls. det har blivit himla tydligt i det här projektet. Vi har till och med 
erbjudit att betala, en del av en tjänst eller så, men bara fått till svar att de varken 
har tid eller resurser. (Plattform Kulturatom)

Som Thylefors med kollegor (2005) anger finns det tre skäl som ofta anförs 
när det gäller samarbete kring utsatta grupper. det första skälet är en önskan 
att möta komplexa behov hos individerna, det andra är en strävan efter ökad 
kvalitet och effektivitet genom att undvika byråkrati (och så kallat ”stup-
rörstänkande”) och det tredje innebär att betona ett ömsesidigt lärande hos 
de olika professionerna och över de professionella gränserna. Låt oss titta 
lite närmare på dessa utifrån hur samarbetet fungerat när det gäller Unga 
utanför. 

Ovan nämndes att en anledning till att starta projektet var att man 
inom KulturaTOM identifierat en målgrupp man antog var i behov av 
verksamheten, men som man inte nådde. Samtidigt såg man en möjlighet 
på ett organisatoriskt, och inte minst metodologiskt plan, att stärka och 
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utvidga sin verksamhet. detta skedde dock inte i ett vakuum utan samtidigt 
hade andra kommunala aktörer (främst socialtjänst och skola) också blivit 
mer uppmärksamma på målgruppen. I SdF Gunnared (dit KulturaTOM 
hör) har man liksom i andra stadsdelar inlett ett arbete med att identifiera, 
lokalisera och söka upp de unga utanför i syfte att erbjuda stöd för att bryta 
utanförskapet. 

Samtal fördes med andra aktörer på fältet under den tid då projektet 
planerades och tillsammans gjorde man en erfarenhetsbaserad analys av den 
tänkta målgruppen. detta till trots kan projektet inte sägas ha startat i en 
mer ingående analys av målgruppen och om vilka insatser som faktiskt gjor-
des kring den. Startskottet synes istället ha varit att man funnit en attraktiv 
idé samt att projektmedel fanns att tillgå. Samtalen ledde inte heller till en 
gemensam ansökan. Vid en gemensam mer djupgående och samlad analys 
av hur gruppen ser ut, vilka erfarenheter den har, vilka behov som bör mö-
tas och med vilket syfte, är det möjligt att aktörer, såsom skola, socialtjänst, 
arbetsförmedling och Ungdomscentrum hade iklätt sig större kraft att de-
finiera både behovet och arbetet, och därmed hade känt sig mer ansvariga 
och förpliktigade till projektet. Nu blev det istället KulturaTOMs satsning, 
och upp till medarbetarna där att försöka övertala de andra till att remittera 
ungdomar till satsningen10. 

de andra två skälen att samarbeta, ökad kvalitet och effektivitet respektive 
ömsesidigt lärande, bör också kommenteras. KulturaTOM har inte tidigare 
varit en officiell aktör i relation till denna socialt ganska tungt belastade grupp 
eller andra liknande grupper. En ambition fanns att utveckla denna sida, 
inte minst genom projektet Ungdomstjänst (se projektkatalog s. 188). Man 
har dock ingen formell eller central roll i välfärdssystemet för dessa grupper. 
Snarare har KulturaTOM, liksom övriga fritidssektorn, getts rollen att ägna 
sig åt brett, tidigt förebyggande och främjande arbete. att en bättre kvalitet i 
bemötandet av gruppen unga utanför skulle kunna utvecklas genom samarbete 
med fritidssektorn är möjligen något som många håller med om, men eftersom 
fritidssektorn inte tidigare agerat på detta område och inte heller har något 
formellt ansvar för att bedriva mer individuellt inriktat socialt arbete, finns i 
detta fall knappast några organisatoriska ”stuprör” att förena. 

Motiv som att utveckla en ömsesidig läroprocess har inte gått att direkt 
utläsa i projektansökan eller vid intervjuer. Istället lyfter man fram den 

10 För att kunna göra en heltäckande samverkansanalys, vilket inte är avsikten inom ramen för 
vårt uppdrag eller denna studie, hade det krävts betydligt fler intervjuer med fler inblandade 
professionella och kanske också deltagande observationer på vissa möten. Vi vill dock peka 
på att orsakerna till det bristande samarbetet vi konstaterat sannolikt även kan förläggas hos 
övriga aktörer på fältet i form av omorganisationer, personalbyten etc.
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främjande metodens/perspektivets styrkor, jämfört med socialtjänstens mer 
behandlade och terapeutiska inriktning. Man uttrycker också en del kritik 
mot socialtjänsten i området, som man inte tycker fullgör sitt uppdrag till-
fredställande i förhållande till den aktuella målgruppen. detta tillsammans 
utgör knappast de bästa förutsättningarna för ett fungerande samarbete med 
en gemensam läroprocess. 

Inom KulturaTOM upplever man att samarbetet med Ungdomscentrum 
visserligen fungerade, men också att det fanns en ovilja att gå in och stödja 
verksamheten ekonomiskt eller personellt. Från Ungdomscentrums sida ut-
trycktes att projektet inte tillräckligt utnyttjat de resurser som fanns till ex-
empel i form av deras tidigare erfarenheter av att lägga upp mer omfattande 
program för ungdomarna. Socialtjänstens inställning till Unga utanför har inte 
studerats tillräckligt ingående inom ramen för denna rapport för att kunna 
utröna vari det motstånd består som de anställda på KulturaTOM tycker sig 
möta. Både informanter anställda vid Ungdomscentrum och Socialtjänstens 
individ och familjeomsorg refererar dock till Pilen, som är ett samarbete mellan 
skola och socialtjänst kring ungdomar i komplicerade livssituationer. När de 
jämför med Unga Utanför framhåller de vikten av förankring och förtroende. 
Pilen beskrivs som betydligt mer förankrad hos andra samarbetspartners, mer 
strukturerad och omfattande en längre tid. I relation till denna bedömdes 
Unga Utanför med skepsis. 

Access denied
Vi kommer här att dra några slutsatser om satsningen Unga utanför. Som 
framgått av texten måste man utifrån ett samverkansperspektiv11 se satsningen, 
under den tid studien genomfördes, som ett mindre lyckat försök i förhål-
lande till de förväntningar och mål som sattes upp. detta innebär emellertid 
inte att det är ett misslyckande ur en lärandeaspekt. Vad är det då som Unga 
utanför kan säga om svårigheterna och möjligen, vad bör man tänka på när 
man planerar satsningar inom detta område? 

Bristande legitimitet

då de ansvariga för Plattform beskriver sina reella, tänkbara eller önskvärda 
samarbetspartners framträder uppfattningen att man inom dessa organisatio-
ner inte riktigt har nått insikt om Plattforms och KulturaTOMs kompetens 
och potential. 

11 Inom ramen för denna undersökning har projektet Unga utanför i första hand studerats ur 
ett samverkansperspektiv. Vi har sålunda inte analyserat verksamheten i sin helhet och inte 
studerat vad tiden i projektet betytt för de enskilda deltagarna och gett för eventuella positiva 
effekter på deras livssituation. 
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En stor del av arbetet med att starta ett projekt innebär att skapa legitimi-
tet, både inom den egna organisationen och i relation till omgivande aktörer. 
Idén till Plattform Kulturatom och den ansökan den utmynnade i kan anses 
ha förankrats väl inom både KulturaTOM och fritidssektorn i stadsdelen, 
och den del av projektet som rör ungdomstjänst har inte haft samma problem. 
Möjligen kan detta förstås som att Plattform av socialtjänsten i detta fall i 
högre grad betraktas som uppdragstagare, en relation som inte på samma 
sätt som Unga utanför utmanar professionella eller organisatoriska gränser. 
KulturaTOM som helhet åtnjuter också en hög grad av legitimitet i relation 
till politiker och andra beslutsfattare i Göteborg, men även nationellt. det kan 
dock konstateras att den lokala förankringen och legitimeringen av Plattform 
och Unga Utanför inte varit lika god. Orsakerna till detta är sannolikt flera 
– praktiska i det att KulturaTOM flyttade in i nya lokaler, sen start och sent 
besked om fortsättning på projektet, metodologiska och den därmed förknip-
pade bristen på legitimitet samt organisatoriska. den otydliga professionella 
statusen tillsammans med det faktum att fritidsfältet nu gjorde en inbrytning 
på ett fält som tidigare dominerats av andra aktörer bidrog sannolikt också 
till att samarbetet inte fungerade tillfredsställande.

Projekttidens förhållande till realtiden

den första gruppen Unga Utanför startade i januari 2007 och avslutades i 
april. Starten hade skjutits upp och i april samma år visste personalen inte om 
verksamheten skulle få fortsätta. de medel som Ungdomsstyrelsen beviljat 
var slut och skulle vid denna tidpunkt redovisas. Personalen visste således 
inte heller om de skulle få arbeta kvar. KulturaTOM ansökte om fortsatt 
finansiering, men beslutet dröjde och var dessutom förenat med ett villkor 
där man från Ungdomsstyrelsens sida krävde ett samarbete med i första hand 
socialtjänsten inom ramen för Unga utanför, för att nya medel skulle beviljas. 
detta var naturligtvis olyckligt. det försvårade den långsiktiga uppföljningen 
av gamla deltagare och hindrade planeringen av nya grupper. En individuell 
stödkontakt kunde dock behållas fram till sommaren. Projekttid är med andra 
ord en artificiell skapelse som ibland dåligt motsvarar, och även kan motverka, 
den längre tid som ofta krävs för att sjösätta och planera verksamheter. 

Över det främjande arbetets gräns?

Inom såväl KulturaTOM som Plattform/Unga Utanför betonar både ledning 
och personal att man valt att arbeta främjande istället för förebyggande. det 
innebär för dem, enkelt uttryckt, att fokusera på det bra/det som fungerar 
och stärka dessa delar i stället för att fokusera på, och förebygga det dåliga/
det som inte fungerar. Begreppen främjande och förebyggande diskuteras på 
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flera platser i denna rapport och beskrivningen av vad främjande arbete är 
varierar mellan verksamheterna. Inom Plattform har vi mött en beskrivning av 
vad främjande arbete innebär som betonar att det främjande i första hand är 
en inställning eller attityd som handlar mer om positivt tänkande i allmänhet 
än om specifika kunskaper eller kompetenser.

hur väl matchar denna främjande metod/attityd de behov den utsatta del-
tagargrupp man tänkte sig arbeta med? Vilka kunskaper krävs av de anställda 
för detta slags arbete? det råder knappast något tvivel om att den grupp Unga 
Utanför vände sig till verkligen var den grupp av unga utanför som talades 
om i statliga utredningar och i andra sammanhang. de var verkligen i en 
svår situation med relativt svåra sociala och psykiatriska problem. de levde 
i en marginalposition och hade i flera fall i det närmaste exkluderats från 
fungerande livssammanhang. Med beteckningen riskzon som ibland används 
för ungdomar, skulle man kunna säga att dessa personer troligen hade pas-
serat genom denna och istället befann sig i en socialt mycket bekymmersam 
situation, där yttringarna av vissa problem var klart påtagliga. detta innebär 
dock inte att deltagarna inte också kunde fungera socialt i vissa sammanhang 
och kunde ha sidor som var välfungerande. Frågan är dock om det för denna 
grupp räcker att främja det fungerande? 

I relation till de fyra perspektiven som presenterades inledningsvis är det 
rimligt att placera stora delar av KulturaTOMs retorik och praktiska arbete i 
möjliggörarpositionen samtidigt som projektet Unga utanför, både vad  gäller 
målgruppsdefinition och metoder, snarare återfinns betydligt närmare den 
socialiserande positionen. Möjligen kan denna ”positionsambivalens” också 
förklara de svårigheter projektet haft under den studerade perioden. 

Vi stöter här också på en teoretisk fråga: I vilken relation befinner sig 
de normativa strävandena hos makthavare och samhällsinstitutioner till det 
främjande perspektivet? I fallet Unga Utanför går det att identifiera en strävan 
efter att inlemma de unga utanför i ”det normala”, genom studier eller arbete. 
det kan ses som en motsättning till ett, åtminstone vid första anblicken, icke-
normativt främjande perspektiv där autencitet, inneboende kreativitet och fria 
uttryck stimuleras (askheim et al, 2007). I projektet Unga utanförs tappning 
har accentueringen av ett främjande perspektiv och ett främjande arbete ibland 
kommit att ske på bekostnad av en betoning på mer traditionellt uppfattad 
professionalitet. I relation till denna målgrupp ställs frågan på sin spets. har 
kanske gränsen överskridits för det främjande arbetets relevans och lämp-
lighet? här kommer också organisatoriska aspekter in. att kunna utföra ett 
bra arbete med en sådan målgrupp som Unga utanför fordrar ett stödsystem. 
handledning kan vara ett sådant stöd. den projektanställde fritidsassistenten 
i Unga utanför arbetade till stora delar ensam och utan sådan professionell 
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handledning. Vi ställer oss frågan om detta är rimligt och om detta skulle 
kunna förekomma om någon annan kommunal eller statlig institution varit 
huvudman och om professionen varit en annan.

Ytterligare en fråga som aktualiserats under studien är vad den, som vi 
uppfattar, underbetoning och ibland nedvärdering av professionalism innebär 
och vad den kan få för konsekvenser. Några av dessa följder skisseras ovan 
i form av bland annat bristande legitimitet vilken resulterat i svårigheter att 
samarbeta med andra aktörer i området. Förutom detta riskeras möjligen att 
ett likhetstecken skapas mellan främjande arbete och ett oprofessionellt eller 
till och med antiprofessionellt förhållningssätt, vilket skulle kunna resultera 
i en försvagning istället för en förstärkning av fritidsledaren som profes-
sionell. Vi menar dock att det är fullt möjligt att välja en väg där hög grad 
av professionalitet kan förenas med ett främjande perspektiv och främjande 
arbetsmetoder. 
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Vi har aldrig jobbat med att sätta ord på vad det är vi gör egentligen, och varför 
vi gör det vi gör liksom. Vi är nog dåliga överlag på att förklara vad fritidsledar-
rollen innebär, vad vi gör konkret. Ungdomar kommer hit och så gör vi mängder 
av saker som gör att de mår bra, och så är vi nöjda med det. (Partille)

I detta avsnitt kommer vi att spegla en omfattande satsning på att utveckla 
kompetens och kvalitet inom förebyggande och främjande ungdomsarbete 

genom KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan). detta är en mycket 
konkret satsning på att skapa strukturer och rutiner för löpande reflektion, 
uppföljning, kvalitets- och kompetensutveckling. KEKS består av kommunala 
fritidverksamheter i huvudsak i västsverige men också i andra delar av landet. 
Nätverket bildades 2006 efter en modell som några år tidigare utvecklats 
i Mölndal och kan ses som en reaktion på ett antal problem man menar 
att landets fritidsgårdar och deras anställda dragits med. Några av dessa 
är oklarheter i funktioner och mål, ingen uppföljning et cetera. Målen för 
KEKS formuleras dels i termer av styrning och uppföljning och dels i termer 
av kvalitetshöjning i relation till ”brukare” eller tilltänkta sådana. Ordvalet 
brukare istället för ungdomar i denna del har att göra med att man i kva-
litetsutvecklingssammanhang ofta talar i dessa termer och vi vill med detta 
visa att diskussionen rör sig mer på verksamhetsnivå, än i direktmöte med 
ungdomarna. Verksamheten KEKS, under det år som följts, kan beskrivas som 
en process som innehåller delarna: målformulering – brukarenkät – återföring 
– kompetensutveckling – uppföljning – nya mål . därefter är det tänkt att 
resultatet återförs till nya målformuleringar. deltagarna i nätverket genomför 
årligen en brukarenkät som ligger till grund för jämförelser med tidigare re-
sultat och ett kvalitetsarbete. dessutom har en kompetensenkät/-kartläggning 
genomförts vid ett tillfälle och ingen ytterligare sådan kartläggning planeras. 

KEKS – en strategi 
för kvalitets- och 
kompetensutveckling
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hela processen är tämligen omfattande och tar ett tiotal dagar i anspråk för 
respektive verksamhet. Nätverket har i skrivande stund 17 medlemsorgani-
sationer/verksamheter som träffas regelbundet i olika konstellationer; styr/
chefsgrupp, utvecklingsfora, arbetsgrupper et cetera. Processen och dess delar 
kan illustreras på följande sätt:

Nätverk och olika grupper

Målformu-
lerings-
arbete

Kompetens-
enkät

Åter-
föring

Brukar-
enkät

Kompetens-
utveckling

Uppfölj-
ning/

nya mål

Figur 5: Kvalitets och kompetensutvecklingsprocessen genom KEKS

Nedan följer både en sammanställning av några av resultaten från grupp-
intervjuerna men också en diskussion där både dessa och information från 
observationer och olika dokument inkluderas. även de olika enkätkonstruk-
tionerna har studerats.

de tre bärande orden som bildar förkortningen KEKS är kvalitet, kom-
petens och samverkan. Möjligen säger just dessa något om de olika sätt 
som KEKS kan förstås på. Först av allt kan KEKS förstås som en modell för 
kvalitetsutveckling. det konkreta arbetet på fritidsgårdarna skall utvecklas 
mot en allt högre kvalitet. Vad är då kvalitet? Ja, kvalitet är, då vi lämnar den 
materiella sfären där kvalitet kan röra hållbarhet, funktionalitet et cetera, en 
subjektiv upplevelse av att något är ”bra”. Kvalitetstänkandet fick ett starkt 
genomslag inom kommunerna under 1990-talet. Bo Edwardsson, professor 
i tjänstekvalitet vid Karlstad universitet, lyfter fram tillgänglighet som en 
generellt giltig kvalitetsfaktor för tjänsteproduktion. Edwardsson säger att 
tillgänglighet handlar om att utföra tjänsterna snabbt och direkt, att ställa upp 
för kunden och att vara tillgänglig när kunden behöver hjälp. Edwardsson 
använder också begreppet beredskap som en viktig aspekt för att kunna möta 
omvärldens krav och förväntningar (Edvardsson, 1998). Utöver beredskap 
och tillgänglighet är också några andra kvalitetsfaktorer generella för alla 
slags tjänster, menar han. dessa är påtaglighet (till exempel fysisk miljö), 
pålitlighet (förmågan att fullgöra det man åtagit sig), säkerhet (till exempel 
kunskap och kompetens hos personalen, likaså förmågan att förmedla tillit 
och förtroende) samt empati. 

När det handlar om kvalitet är också frågan om vem som bedömer 
kvalitet central. Vem är det då som kan vara aktuell att tycka till om fritids-
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gårdsarbetet är bra eller mindre bra, eller når upp till de mål verksamheten 
satt upp? det man i första hand kommer att tänka på är ungdomarna som 
vistas där. Men här bör vi även räkna in andra intressenter som ungdomarnas 
föräldrar, personalen, samarbetspartners eller andra närbelägna fält, perso-
nalens chefer, politiska beslutsfattare och en bredare allmänhet. I KEKS fall 
prioriteras upplevelsen av kvalitet hos brukare (ungdomarna) och politiker. 
KEKS mäter i vilken grad ungdomarna tycker gården och personalen uppfyl-
ler de uppsatta målen. I relation till personal, chefer och andra beslutsfattare 
sker inga mätningar, utan de får information och får ta ställning till resultatet 
från mätningarna. Tillsammans med rena kvalitetsfrågor, i relation till den 
målformulering verksamheten gjort, får de då även information om besökar-
statistik och kostnadseffektivitet. I sammanställningen av brukarenkäterna 
inkluderas nämligen också uppgifter om kostnader i relation till bland annat 
antalet besökare och timmar som gården har öppet.

Kompetens hänger naturligtvis ihop med kvalitet. då vi tänker kompetens 
i människovårdande yrken handlar denna kompetens om att ha de redskap 
som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt och med så hög 
kvalitet som möjligt. Kompetensbegreppet kan relateras till de tre aspekter 
vi på andra ställen i rapporten återkommit till – utbildning, erfarenhet och 
personlig lämplighet. dessa aspekter går att föra ned både till en individuell 
nivå och till verksamhetsnivå. Man kan till exempel kartlägga vilken utbildning 
som varje individ har och undersöka dennes lämplighet. På verksamhetsnivå 
kan man slå samman de individuella resultaten till gruppnivå. Men man kan 
också diskutera kompetens på ett vidare plan, så som förekomsten av och 
innehållet i nätverk mellan anställda och verksamheter utöver det som finns 
i respektive verksamhet var för sig. Genom sådana nätverk kan i bästa fall 
goda idéer och kritiska kommentarer innebära verksamhetsutveckling och en 
höjning av den intraprofessionella kompetensen. Flera kommentarer handlar 
också om att de ser KEKS-nätverket som en sådan möjlighet till kontakter 
över den egna fritidsgårdens gränser. Man kommer ut från en verksamhet 
som i många fall varit ganska inåtvändig och sluten. 

det är ju ett datanät också. Vi har ju fått... Vi har bildat en grupp, om man kan 
säga så. Och då är det meningen att man skall kunna vara ute på det här datanätet 
och kunna se att – jaha, hon i angered är jättebra på att göra kort. alltså istället 
för att behöva söka kurser, utan att ta utbyte av idéer och tjänster. hon kanske kan 
komma till vår fritidsgård och kanske kan tillsammans med ungarna, lära oss det 
här då. Och så kan vi utveckla det. alltså istället att man tar till de resurser som 
redan finns. För resurserna finns ju. det är också en del i detta KEKS. (Öckerö) 

Inom KEKS har alltså nya kontakter etablerats mellan verksamheter. dessa 
innebär att tankesätt och perspektiv kan brytas mot varandra som kan handla 



118

om grundläggande frågor om vilket som är ens uppdrag och vad en fritids-
gård skall vara till för. En del av dessa möten kan också vara utmanande 
för verksamheten genom att de öppnar upp för reflektion av vad som borde 
prägla den egna verksamheten och vad som i praktiken gör det. det öppnar 
också upp för diskussioner internt i organisationen. Flera av de intervjuade 
återkommer till vad de ser som ett stort värde i att kunna få tillfälle att mer 
grundligt reflektera över sina mål. denna typ av verksamhetsutveckling och att 
nätverk skapas mellan anställda och verksamheter kräver också en mognad i 
organisationen för att möjliggöra för de förändringar som anses nödvändiga. 
det finns alltid en risk för att de som har maktpositioner i en organisation 
känner sig hotade av att externa aktörer kommer in och ifrågasätter och 
stärker andra grupper än tidigare. Särskilt viktigt torde det vara att chefer 
och ledning är öppna för andra perspektiv. En grupp av anställda i Tynnered 
underströk betydelsen av sådana måldiskussioner och uppgav att de faktiskt 
inneburit ett större stöd för att bedriva en öppen ungdomsverksamhet från 
ledningens sida. 

En jätteviktig sak som KEKS har inneburit här är att vår chef har börjat inse 
vad öppen verksamhet är. [Projektledaren] brinner ju väldigt mycket för öppen 
verksamhet och fritidsgård liksom, medan vår chef är före detta socialsekreterare 
och är väldigt problemfokuserad. han har inte riktigt kunnat ta till sig det här 
med öppen verksamhet och att det är viktigt att jobba med det och så. Och det 
tycker jag att KEKS har fört in i Fritid Tynnereds liv. (Tynnered) 

de fortsätter med att tala om vad samtalen i KEKS-nätverket innebär i form 
av bättre redskap för att kunna berätta om sin verksamhet. Med hjälp av dessa 
redskap uppfattar de sig stå på en säkrare grund och att de lättare kan hävda 
sin position gentemot andra, något som är mycket viktigt för en verksamhet 
som kan vara utsatt och ifrågasatt. 

Jag tycker ju det här att vi har gått med i KEKS stärker oss en hel del. Man kan... 
man får redskap. Man kan berätta om det mycket bättre. Och vi har ju hållit på 
med det ganska länge, innan vi gick med i KEKS också, att kunna förklara oss, 
eftersom vi var väldigt ifrågasatta, vad vi egentligen gjorde. Och jag tror att vi 
har stärkt vår position lite grann. (Tynnered)

KEKS verkar av intervjuerna att döma ha betydelse för att få ett handlingsut-
rymme till att utforma arbetet efter vad som man som yrkesutövare bedömer 
rimligt (Lipsky 1980). Genom diskussionerna och definitionerna uppfattade 
sig många mer trygga i sin roll och hade fått lättare att artikulera sig. Flera 
vittnade också om det värdefulla i att få träffa andra fritidsledare och diskutera 
skillnader och likheter. På sikt kan man tänka sig att sådana nätverksstrukturer 
kan ha betydelse för att utveckla den professionella diskussionen och rollen. 
Många nämner det som särskilt värdefullt att olika möjligheter skapats till 
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reflektion och diskussion exempelvis om yrkesrollen och uppdraget. det är 
lika mycket dessa diskussioner som det faktiska resultatet i form mätningar, 
dokumentation med mera som framhålls. Men vi vänder nu blicken mot det 
mer konkreta arbetet, för att avslutningsvis återkomma till frågan om hur 
KEKS kan förstås.

Att formulera mål efter behov
KEKS-nätverket slår i sin programförklaring fast att ungdomar har ett antal 
sociala behov (KEKS, 2007a, 2007b). det är också mot ungdomars sociala 
behov som målformuleringarna skall skrivas. Exempel på dessa mål är be-
hovet av att uppleva att man kan påverka, behovet av att mötas med positiv 
förväntan och behovet av att ta ansvar. det är dessa behov som fritidsgården 
skall ge ungdomarna möjlighet och stöttning att förverkliga. Till stöd, och 
som ram för målformuleringsarbetet används också de tre begreppen främ-
jande, trygghet och integritet. dessa begrepp är sedan tänkta att omsättas till 
konkreta mål på verksamhetsnivån. det lokala målformuleringsarbetet sker 
under ett antal träffar, ofta mellan fem och tio, där deltagarna och samtalsle-
daren (KEKS projektledare) tillsammans diskuterar behov, mål, begrepp och 
mätbarhet. Trots att spånandet har en fri karaktär präglas det ändå av den 
av KEKS fastlagda mallen. det kan uppfattas motsägelsefullt att å ena sidan 
ha relativt fasta ramar för målformuleringarna och att å andra sidan målen 
skall formulera tillsammans i arbetsgruppen, vilket uppmärksammas i KEKS 
egen verksamhetsrapport, där man säger: ” … överhuvudtaget brukar överens-
stämmelsen vara stor mellan de behov som de olika KEKS-medlemmarna tar 
fram. För även om det inte finns några krav på total enighet, så måste man 
ändå ’köpa ett baspaket’. Eftersom den fortsatta processen inte bara handlar 
om att mäta, utan även om att jämföra och förstå skillnader, så kan avvikel-
serna mellan KEKS-medlemmarna inte vara alltför stora” (KEKS, 2007a:8). 
Genom de relativt ingående måldiskussionerna kan åtminstone sägas att målen 
förankras och förstås på ett annat sätt än tidigare, som antingen kommer 
”ovanifrån” eller formuleras mer eller mindre likadant år efter år. 

Vi har arbetat med att ta fram måldokument på en tio, tolv träffar, vi stötte och 
blötte varje ord. Vad betyder trygghet et cetera? Nu är det stort, men i början 
var det alltid konkreta exempel och nya infallsvinklar hela tiden. Jag har aldrig 
kompetensutvecklat mig så mycket som jag gjort under de här två åren. Och jag 
var verkligen negativ i början. (Kungälv)

att vid så många tillfällen, tillsammans och under god ledning, ha möjlighet 
att granska och diskutera sitt arbete omnämns som unikt och värdefullt. 
Träffarna genomförs enligt ett program där slutpunkten utgörs av ett måldo-
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kument. Som forskare slås vi av den tid som ägnas åt att diskutera sig fram 
till innebörder av begrepp, som denna kollektiva resa innebär.

Trots den relativa målkonformiteten nätverket inneburit och kräver beto-
nar våra informanter i viss mån olika målgrupper och arbetssätt. Medan en av 
de personalgrupper vi intervjuat vill att så många som möjligt skall komma 
till fritidsgården och lägger lite halvt på skämt till ”till så liten kostnad som 
möjligt”, säger en annan grupp: 

– Vi skall ju möta dem som har störst behov av fritidsgården. 

– Hur definierar ni den gruppen? 

– Vi har ju enkätfrågor som vi ställer till ungdomar, bland annat om man varit 
i kontakt med en massa olika instanser som polis, socialtjänst och... ja. Och det 
finns fler frågor där vi märker om det är det rätt målgrupp vi riktar oss till. 

– Ni vill ha en överrepresentation av de socialt marginaliserade eller utsatta 
grupperna eller? 

– Vi skall i alla fall ha dem i samma representation som de faktiskt är.

– Ja alltså det är det som det handlar om. (Kungälv)

Medan båda grupperna menar att fritidsgården är öppen för alla och att 
alla är välkomna kommer betoningen att läggas på olika beskrivningar av 
dem man tänker sig att fritidsgården är till för. även innehållsmässigt finns 
vissa skillnader: Medan somliga betonar trygghet starkast och vill erbjuda en 
möjlighet att ”bara vara” till ungdomar som annars är alltför stressade och 
prestationsinriktade menar andra att verksamheten måste struktureras för 
att inte få negativa effekter. dessa olika sätt att formulera sig hänger troligen 
samman dels med besökarsammansättningen och dels med traditioner och 
ideologier, vilket diskuteras mer på andra ställen i denna rapport. 

Mätningsprocess – brukarenkät
Brukarenkäterna kan ses som ett resultat av det lokala målformuleringsarbetet 
där fritidsgårdsbesökarna får möjlighet att bedöma kvalitet och måluppfyl-
lelse. Syftet är att jämföra en verksamhet över tid och att skapa en samsyn 
inom nätverket. Vissa lokala skillnader förekom i de enkäter som brukarna 
ombads besvara. Svarens sammanställdes av KEKS och återrapporterades i 
bearbetad form.

– Men ni formulerar själva den ungdomsenkäten?

– Nej, det är samma frågor som alla andra. Ja, de tar ju bort några då, givetvis, 
som inte alls passar in här, eller som inte berör oss eller så. Men i stort sett så är 
det samma frågor.

– För då kan man ju jämföra med de andra. (Öckerö)
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att få ett kvitto i form av en bedömning från brukarnas sida upplevs som 
positivt av de allra flesta. 

– det är ju helt underbart! det tycker jag är jättebra, eftersom man sällan får... 
man får ju inget bekräftat i det jobbet vi gör riktigt, mer än att någon ungdom 
kommer och säger att man betytt mycket, eller så där. Ibland behöver man ju 
bekräftelse och man behöver se om man gör något bra eller inte

– Ja och visa upp för andra som tvivlar på oss

– Ja. (Tynnered)

Några respondenter upplevde att ungdomarna hade svårigheter att besvara 
brukarenkäten. de trodde också att de som valde att besvara den inte var 
representativa för besökarna. Speciellt gäller detta verksamheter riktade till 
mellanstadiet – en åldersgrupp som dock faller utanför KEKS verksamhets-
område. När svaren väl kommit in och sammanställts centralt får de lokala 
verksamheterna ta del av det sammantagna resultatet och det lokala. därpå 
vidtar det svåra arbetet att läsa, försöka tolka och utifrån dessa tolkningar 
finna riktlinjer för det framtida arbetet. Många av resultaten redovisas i form 
av en femgradig skala där en hög poäng innebär fler positiva svar. hur kan 
man då förstå och förhålla sig till dessa poäng? 

– Vad är lågt?

– det är ingenting jag känner igen. 

– Jo, man skall ligga runt fyra... Jag tror det är våra chefer som har... Ja jag tror 
det.

– Är det era chefer som har sagt det, att fyra är liksom…?

– Ja, alltså inte KEKS utan. Jag vet inte. 

– Jag känner inte alls igen detta.

– Jag vet att [chefen] har sagt detta till oss, (…)[chefen] har i alla fall sagt att han 
tycker vi skall ligga runt fyra. (Tynnered)

Frågan om jämförelser och hur de skall göras utgör en ambivalens från KEKS 
sida. Man poängterar att resultaten inte skall tolkas som ett betyg som skall 
översättas till underkänt, godkänt eller väl godkänt. Istället skall den ses 
som ett utvecklingsinstrument där viktiga områden undersöks och problem 
uppmärksammas. Sammanställningen av brukarenkäterna skall inte heller ses 
som en rangordning av fritidsgårdarna i nätverket. Å andra sidan är det fullt 
möjligt, och ibland kanske till och med lockande, att läsa resultaten just så. 
En sådan rangordning skulle också från ledningshåll kunna användas i syfte 
att besluta om vilken gård som skall avvecklas eller liknande. den jämförelse 
både projektledaren och medlemmarna istället lyfter fram som viktig och 
lämplig är att studera den egna verksamhetens förändring över tid. Resultaten 
från ett år skall jämföras med de föregående för att kunna utläsa en process, 
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ett utvecklingsarbete. det finns dock en viss osäkerhet när det handlar om 
mätresultatet. När ett resultat väl finns i sifferform är det väldigt svårt att 
kontrollera hur det kommer att användas. 

Vi kanske jämför lite, kanske nästa år. det intressanta är att jämföra med gården 
själv. Mycket intressantare nästa år; nu har siffrorna förändrats – vad kan det 
bero på? det viktiga är att chefen inte missbrukar resultaten. (Tynnered)

Efter sammanställning och analys vidtar så det viktigaste, och kanske svåraste 
arbetet – att med utgångspunkt i resultaten förändra verksamheten i önskvärd 
riktning. diskussioner kring detta sker både under så kallade utvecklingsfora 
och på arbetsplatsen.

– Vi fick leta upp det tre bästa respektive sämsta och hur vi skall presentera 
punkterna för ungdomarna och göra upplägg. Vi satt både i tvärgrupp och 
gårdsgrupp. 

– Steget efter enkäten? 

– Ja, personalgruppen diskuterar tillsammans. För oss handlar det om att mark-
nadsföra gårdsrådet bättre, bli tydligare.

– Vi har öppna gårdsråd, alla kan komma och ha åsikter. Vi måste tänka efter 
och göra det tydligare och bättre. (Tynnered)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med brukarenkäterna i KEKS 
regi har många likheter med det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom 
flera kommunala verksamheter. det viktiga och kanske unika med KEKS-
nätverket är det sammanhang i vilket enkäten befinner sig; det omfattande 
målformuleringsarbetet, bearbetningsprocessen i olika steg, kompetensut-
vecklingen och det nätverksbyggande KEKS samtidigt både medverkat till 
och är sprunget ifrån.

Mätningsprocess – kompetensenkät
KEKS-nätverket utarbetade under 2006 och 2007 en omfattande enkät vars 
syfte var att kartlägga personalens kompetens, inställning till kompetensut-
veckling, trivsel, konkreta arbetsmetoder med mera. den färdiga enkäten kom 
att bli mycket omfångsrik – totalt innehåller den 253 frågor med underfrågor, 
graderingar med mera. På grund av omfånget valde man att distribuera den i 
tre omgångar under våren 2007. Enkäten sändes ut via e-post och besvarades 
över Internet. Enkäten kunde inte besvaras anonymt. 

det stora omfånget tillsammans med ett stort bortfall gör den svår att 
analysera. Enligt ansvariga för enkätundersökningen beräknades den totala 
populationen till 357 personer. av dessa besvarade 259 del 1, 188-222 del 212 
och endast 178 personer del 3. detta innebär att ganska precis hälften av dem 

12 Enkäten hade en del 2a respektive 2b.
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som tänktes besvara hela enkäten verkligen gjorde det. att definiera vilka som 
borde besvara frågorna var inte helt enkelt. Exempelvis var det svårt att ta 
ställning till om och i så fall vilka av vikarierna och timledarna skulle besvara 
den. distributionen av enkäten spreds ut under flera månader och vikariernas 
anställningsförhållanden kunde ha förändrats under denna period. 

det var inga tveksamheter att få folk att svara. Bara svårt med timledare som 
byts ut. (Kungälv)

Upplevelserna av att besvara den omfattande kompetensenkäten, med dess 
tre olika delar, beskrivs på liknade sätt av samtliga grupper vi intervjuat, här 
skildrar vi resonemanget bland deltagarna anställda i Öckerö kommun.

– Hur var den här sista, som ni kallade för bautaenkäten?

– Jättejobbigt. Jobbigt. Jättesvårt

– För att det var för mycket eller för svårt, eller?

– det var långt. Och det… Jag menar, man skulle göra, om man hade tidspress på 
sig, att man var tvungen att göra den här del 1, och sen kom del 2, och sen kom del 
3, och sen kändes det som man aldrig var färdig. det var min personliga känsla, 
plus att det är svårt också som vi sitter, i skolan, och aldrig har den här…

– Jag tror jag hafsade på många frågor. 

– Ja, det gjorde jag.

– Jag kände mig stressad på sådana saker. (ohörbart) och det är aldrig tyst runt 
en, och telefonen ringer, några kommer in, och…

– Ja, var var jag nu igen?

– Ja det är, det blev halvhjärtat, tyvärr. Tyvärr blev det det. 

att konstruera frågor på ett så enkelt och samtidigt så precist sätt som möjligt 
är svårt. KEKS kompetensenkät är mycket ambitiös och söker kartlägga både 
ett faktiskt handlande och den enskildes värderingar och attityder i relation 
till detta handlande. För en ovan och dessutom stressad respondent, blir det 
svårt att uppfatta skillnaderna. 

– Var det svåra frågor?

– Jag tyckte det var ganska svåra frågor.

– Ja, det var många frågor som man upplevde var nästan likadana. Jag tänkte, 
vad är det nu de handlar om då?

– Och då blir man osäker, har man fattat den andra frågan fel? alltså…

– Jag tyckte att de var lika. (Öckerö)

– Vad tyckte ni om kompetensenkäten?

– Förfärlig. Otydlig. Vi tolkade frågorna på helt olika sätt. ”Jag vill ringa polisen 
i mitt arbete”. Vissa tolkade det som att ”ja, det är jätteviktigt”. (Kungälv)
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Omfånget och ambitionen att nalkas samma tema från olika håll resulterade i 
en frustration hos de svarande, vilket naturligtvis medför att de enkätansvariga 
riskerar att svaren inte blir så precisa och tillförlitliga som man hoppats. att 
dra slutsatser från dessa svar blir därmed vanskligt.

Att konstruera en enkät – att göra och värdera 
ett arbete
Frågor är mycket sällan neutrala, istället är de konstruerade utifrån både ett 
visst perspektiv och med ett, ibland outtalat, syfte. En undersökare eller fors-
kare är aldrig blank och samlar in uppgifter helt förutsättningslöst. I  stället 
baseras, naturligtvis, till exempel enkätfrågor på specifika föreställningar 
både om vad som är intressant och, mer implicit, om vad som är rätt eller 
önskvärt. detta gäller också för KEKS kompetensenkät där (en del) frågor, 
trots ambitionen att innesluta så många aspekter som möjligt, konstruerar 
vad ett gott arbete och en god kompetens kan anses vara. 

Frågeställningar, någon hade redan bestämt vad det är vi skall jobba med. Jaha, 
vem har bestämt det? den som gjort enkäten! Inte ungdomarna i alla fall. Förut-
bestämt vad vi skall vara duktiga på. (Kungälv)

då vi granskar kompetensenkäten med dess hundratals frågor och söker 
extrahera tankegångarna, tycker vi oss se de bakomliggande idéerna för hur 
det goda fritidsgårdsarbetet uppfattas. Man kan identifiera tre områden och 
därtill hörande punkter. även om man kan tänka sig att man som fritidsledare 
kan vara bättre eller sämre exempelvis på att ”finnas där och umgås” med 
ungdomarna, så är det i vilket fall en aspekt av arbetet som lyfts fram och som 
därmed får en viss normerande funktion. Man kan förstå denna funktion i 
relation till ungdomarna, omvärlden och till den egna verksamheten och kol-
legorna samt ledningen. dessa värden, som vi utläser vi från enkäten, handlar 
om hur fritidsledarna bör vara och agera i förhållande till dessa. 

a) I relation till ungdomarna bör fritidsledaren finnas där, vara, umgås. 
Vidare bör denne kunna samtala på ett bra sätt om den unges person/intres-
sen/vilja, om värderingar, om stök, om problem samt informera besökare om 
gården och andra fritidsaktiviteter. Fritidsledaren bör även kunna lugna ner 
besökare och agera konfliktlösare i stökiga situationer. han eller hon bör även 
besitta en förmåga att motivera ungdomar, exempelvis till att delta i projekt, 
i inflytandefrågor eller till olika aktiviteter. 

B) I relation till omvärlden bör fritidsledaren kunna söka information 
och kunskap, inte minst för att kartlägga situationer, identifiera behov och 
finna fungerande arbetsmetoder för ett visst problem. Samarbetsförmågan 
lyfts också fram som viktig. det handlar exempelvis om att kunna ha goda 
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relationer till socialtjänst, skola och polis. Fritidsledaren uppfattas också ha 
en roll i att kunna sprida information utåt om fritidsgårdens inriktning och 
verksamhet. 

c) I relation till i första hand verksamhet och kollegor, men även till chefer 
och politiker bör fritidsledaren kunna utveckla, driva och ansvara för verk-
samheter eller aktiviteter. denne bör också kunna argumentera för de egna frå-
gorna och diskutera hur man kan agera vid svåra situationer. Återkommande 
ställs också krav på att fritidsledaren bör ha förmåga att planera, administrera, 
dokumentera och ansöka om medel för att driva utvecklingsfrågor. Slutligen 
bör fritidsledaren (enligt KEKS) sträva efter att träna upp en reflektiv förmåga 
och i någon mån kunna utvärdera både arbetet och resultatet

Resultat av kompetenskartläggningen
Kompetenskartläggningens samtliga delar besvarades av cirka hälften av dem 
som den riktade sig till. detta gör naturligtvis att resultaten bör tolkas med 
stor försiktighet. av de svarande hade 53 procent gått fritidsledarutbildningen 
medan 13 procent hade universitets/högskoleexamen. På en skala 1-7 bedömde 
respondenterna sina kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper. In-
tressant att notera är att de bedömde sina kunskaper lägst (4,1), färdigheter 
något högre (4,8) och personliga egenskaper högst (5,4). de områden där man 
upplevde kunskapsbristen som störst var kring barn och ungdom med neuro-
psykiatriska funktionshinder (61 procent har angett 1-3 på skalan), kommunal 
organisation (50 procent) och skola, läroplan och pedagogik (48 procent). 
därefter följde (i fallande skala) utvecklingspsykologi, beteendevetenskap, 
socialpedagogik och socialpsykologi. Nätverkets egen sammanfattning av 
resultaten lyfter fram det faktum att ”man ser mer brister i det som ligger 
utanför en själv än i sina egna färdigheter och egenskaper”.

Svårigheten att analysera det digra materialet visar sig bland annat i 
resultaten avseende fritidsledarnas gradering av intresset att arbeta med del-
aktighetsfrågor, där resultaten visar ett relativt lågt intresse. detta redovisades 
för deltagarna och möttes av skepsis och förvåning. 

Jättelustiga resultat! Vilka är våra resultat? Nedslående. delaktighet är ju en 
av de saker vi tycker är allra viktigast i vårt jobb. annars har vi misslyckats. 
(Kungälv)

Vid ett senare tillfälle uppdagades att ett centralt resultat hade tolkats fel 
och att detta i stället för att vara relativt lågt skulle vara relativt högt. detta 
misstag kan i och för sig ses som en ovana och ”barnsjukdom”, men det tyder 
samtidigt på att enkäten i KEKS var så omfattande att den blev svårhanterlig 
och till och med kunde slå tillbaka mot det positiva med KEKS som delta-
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garna annars framhöll. Liknande misstag gällde ytterligare ett par andra, men 
mindre betydelsefulla resultat. detta skedde trots att KEKS haft hjälp med 
bearbetningen från en utomstående databearbetningskonsult.

Kompetensutveckling
Ytterligare ett led, kopplat till uppföljningen av enkäterna, är frågan om att 
utveckla personalens kompetens att möta ungdomarnas behov. Behovet av 
kompetensutveckling slås fast i KEKS utgångspunkter (se ovan). den definition 
av kompetens nätverket valt att använda sig av lyder: ” Individens förmåga 
att använda sina samlade kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta 
mål” (agdur, 2007). Med en mängd information i handen vidtar ju i detta 
skede själva det centrala utvecklingsarbetet i relation till personalen. I KEKS 
dokument finns, av naturliga skäl, inga direkta riktlinjer för detta. I stället 
är det resultaten från enkäterna som utgör den grund på vilken kompetens-
utvecklingsarbetet skall bedrivas. Insatserna på området får alltså en direkt 
koppling till de resultat enkäterna visar och det som nätverket väljer att lyfta 
fram som viktigt. Kompetensutvecklingsarbetet sker såväl genom skapandet 
av grupper, handledning, utbildningsdagar, kurser och seminarier på aktuella 
teman som genom olika former av handledning, men en stor del av arbetet 
sker också i varje arbetsgrupp och på varje arbetsplats.

Vi har ju fått lämna in förslag på vad vi önskar bli bättre på och nu för ett par 
veckor sedan, då fick vi ju svar på den enkäten som vi har gjort då och det kom-
mer ju säkert att utmynna i vad vi behöver bli bättre på. (Öckerö) 

Som nämnts ovan är det inte möjligt att besvara kompetensenkäten utan 
att uppge namn, arbetsplats et cetera. detta är en medveten hållning från 
KEKS styrgrupp och motiveras av att en besvarad kompetensenkät utgör en 
mycket bra grund för de obligatoriska medarbetarsamtalen mellan chef och 
anställd. Inom KEKS kan man identifiera olika styrlogiker. att resultaten av 
enkäten på en gruppnivå ligger till grund för de anställdas egna reflektioner 
om hur de kan utvecklas utgör ett exempel på en sådan, medan ambitionen 
att använda resultaten individuellt och som ett redskap för chefens styrning 
och kontroll exemplifierar det andra. I fallet med KEKS kompetensenkät 
skulle detta i framtiden, om resultaten används på det senare sättet, kunna 
resultera i en allt större ovilja att besvara enkäten samt svårigheter att värdera 
de svar som ges. Tar managementdomänen över riskerar man att de (få?) som 
svarar på enkäten i högre grad anpassar sina svar efter detta. I sin förlängning 
skulle detta kunna få återverkningar på synen på hela KEKS-arbetet. denna 
balansgång mellan olika domäner inom verksamheten kommer sannolikt att 
vara en utmaning man inom nätverket behöver hantera.
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En viss skepsis mot hur resultaten av både brukar- och kompetensenkäten 
kan komma att användas från chefshåll kan utläsas i våra intervjuer.

Sedan får man väl hoppas att cheferna passar lite så att inte de här siffrorna be-
tyder allt. För det är ju en fara. Jaha, nu har ni låga... Så var det väl i [stadsdel] 
lite grann. då bytte de ut hela personalen på en gård för att de hade dåliga siffror. 
Man måste ju ge det en chans liksom13. (Tynnered) 

Jag har blandade känslor inför KEKS, några känner att ”nu skall vi mäta”, det 
handlar mycket om resultat och det blir fokus på det istället för att hitta arbetssätt 
som gör att vi kan mäta. (Partille)

Vad är då KEKS?
Ja, KEKS-processen och arbetet innehållet en mängd delar som vi ovan försökt 
diskutera var för sig. Sätter vi samman dem får vi en modell, och verklighet, 
för hur ett arbete på fritidsgård kan bedrivas, åtminstone vad gäller formen. 
Själva innehållet – samtalen, mötena, projekten och aktiviteterna har vi ju inte 
granskat annat än att vi sett hur målen för dessa kan formuleras och hur ett 
kvalitetsutvecklingsarbete kan ta sin utgångspunkt i ungdomarna värdering 
av personal och verksamhet. Vad vi inte heller nämnt är de möten och samtal 
som uppstår inom ramen för arbetet i KEKS-nätverket. 

det är ju jättebra det här att man får träffa andra fritidsledare. Vi är ju jätteen-
samma här ute. (Öckerö) 

att på en relativt långsiktig basis ingå i ett nätverk med gemensam värdegrund, 
återkommande träffar och händelser i form av till exempel enkäter, lyfter 
många av våra informanter som fram som det de sätter mest värde på. Flera 
menar att de tidigare, innan KEKS, inte ingick i något forum för diskussioner 
och erfarenhetsutbyte. här fyller KEKS-nätverket alltså en mycket viktig roll. 
Trots att KEKS-processen innehåller såväl tekniska och kvantitativa moment 
(enkäterna) som mer reflekterande och kvalitativa (målformulering, nätverket 
med mera) är det de senare som vi i denna avslutning vill dröja oss kvar vid. 
Om vi lämnar den linjära och ganska statiska beskrivningen av KEKS kan 
vi se verksamheten som ett försök att gemensamt söka erövra ett språk och 
skapa en talordning. I denna talordning, och med det nyligen erövrade språket, 
möjliggörs ett skapande av en ”ny” identitet som fritidsledare. En fritidsledare 
som söker sig mot en ökad professionalism och bort från improvisation och 
osäkerhet. Nu är istället struktur, reflektion och uppföljning viktiga aspekter. 
I detta arbete fyller formuleringen av mål en viktig funktion. På mer än ett 

13 I citatet sägs att ”hela” personalen byttes ut. andra uppgifter gör gällande att det inte hand-
lar om hela personalstyrkan, men visserligen att omplaceringar skedde på grund av dåligt 
fungerande arbetsgrupper. 
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symboliskt plan är det just på dessa målformuleringsträffar som mycket av det 
stora och viktiga arbetet sker. det är här orden diskuteras, definieras, prövas, 
modifieras, ges innebörd och görs till både den enskilde fritidsledarens och 
arbetsgruppens egendom. 

I ett lyckat erövrande av talet och i en verksamhet som är väldokumen-
terad och som åtnjuter legitimitet från både chefer, politiker, och allmänhet, 
kan också en diskretion utvecklas där fritidsledarna, liksom tidigare, ges 
relativt vida ramar att själva utforma det dagliga arbetet. Skillnaden är dock 
stor. Utan en talordning, och det som hör till i form av dokumentation och 
uppföljning, riskerar verksamheten och yrket att ha en relativt låg status med 
allt vad det innebär. 

Diskussion om yrkesroll och perspektiv 
I detta kapitel har vi tittat på fritidsledaryrket ur ett professions- och kompe-
tensperspektiv. delar som lyfts fram är bland annat kunskap, förståelsegrun-
der, samverkan och samspel med andra professionella, kompetensutveckling 
samt vägar till ökad professionalisering. Vi avslutar här kapitlet med en 
summerande diskussion om förståelse- och samspelskompetens. 

Kunskapsformer och perspektiv
Fritidsledare, precis som andra människohanterande professionella, sin yrkes-
kunskap från en mängd olika håll. de har med sig sin personliga kunskap, 
under arbetet förvärvar de mer och mer av förtrogenhetskunskap, tillsammans 
med övriga i personalen bygger de dessutom upp en kollegial form av kunskap 
(Kronvall et al, 1991). Förutom allt detta besitter flertalet en formell kunskap 
genom den utbildning de har genomgått. Vad det gäller formell kompetens 
är det dock inte möjligt att prata om bara en typ utbildning, eftersom det 
bland fritidsledarna finns ett flertal olika utbildningsbakgrunder. den största 
gruppen har gått den tvååriga fritidsledarutbildningen på folkhögskola, men 
det finns också ett flertal akademiska utbildningar representerade. Ytterligare 
en stor grupp saknar helt eftergymnasial utbildning. I den första gruppen (de 
som har eftergymnasial utbildning) framhåller många de teoretiska kunska-
perna som viktiga för yrkesutövandet. Speciellt framträdande är kunskaper 
i sociologi och socialpsykologi. Förutom dessa faktakunskaper understryker 
många att man genom utbildningen också har fått med sig vad som kan kallas 
ett professionellt språk, det vill säga ett sätt att tänka, förstå och beskriva sitt 
arbete, som man tycker sig ha nytta av både i mötet med ungdomarna och 
med andra professionella. I gruppen som saknar eftergymnasial utbildning 
tonar man i högre grad ned vikten av formella kunskaper, och framhåller 
istället betydelsen av mer personliga kunskaper och egenskaper.
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Vilken typ av kunskap man som enskild fritidsledare och som grupp har 
med sig, har betydelse för hur man förstår och tänker kring sin yrkesroll. 
Utifrån dessa tankar skapas bilder och görs betydelsefulla antaganden kring 
den egna yrkesrollen samt om hur saker och ting hänger ihop i samhället – vad 
som är ens uppdrag, vem man är till för, vart man vill nå och hur man skall 
arbeta för att nå dit man vill. I undersökningen har två variabler framstått 
som särskilt betydelsefulla. den första handlar om vem man är till för, det vill 
säga om man i första hand anser sig ha ett generellt uppdrag där man vänder 
sig till alla ungdomar inom ett visst geografiskt område eller om man menar 
sig ha ett selektivt uppdrag där man ägnar vissa utsatta eller svårhanterliga 
grupper speciellt mycket uppmärksamhet. den andra variabeln handlar om 
huvudsaklig förklaringsmodell kring företeelser som ungdomstid, ungdomars 
behov, orsaker till problem som kan uppstå under ungdomstiden och så vidare. 
En klar skiljelinje går mellan de som företrädelsevis hämtar sin förståelse 
från psykologin och de som mer lägger tonvikt vid sociologiska förklaringar. 
I texten ovan har vi fört samman dessa två variabler och då kunnat beskriva 
fyra grundläggande perspektiv för hur man som fritidsledare förstår sin yr-
kesroll – det skyddande perspektivet, det socialiserande, det möjliggörande 
och det rättviseorienterade.

I avsnittet om samverkan och samspel konstateras att fritidsledarrollen 
av många, både fritidsledare och andra professionella, ses som ganska lud-
dig och otydlig. avsaknaden av ett eget unikt uppdrag, ett eget ”inmutat” 
område och en egen kunskapsmassa, innebär att man i förhållande till andra 
yrkesgrupper kan ha svårt att hävda en specialistkunskap. detta har fått till 
följd att fritidsledaryrket ibland kunnat betraktas som ett lågstatusarbete vilket 
bland annat kan yttre sig i att fritidsledare har hanterats som en extraresurs 
för att kunna göra lite allt möjligt.

Lösningen på dessa svårigheter har för flera av de personalgrupper vi in-
tervjuat varit att tydliggöra uppdraget, yrkesrollen, samt att i förhållande till 
andra kunna hävda sitt speciella yrkeskunnande. I de verksamheter där man 
tycker sig ha haft framgång i denna process, har man arbetat systematiskt med 
att artikulera sina mål, metoder, förhållningssätt, sitt speciella kunnande och 
sin specifika kompetens i förhållande till uppdraget samt vad man behöver 
förbättra och utveckla för att nå dit man vill. 

hos fritidsledare som arbetat mer med att tydliggöra mål, uppdrag, 
kompetens et cetera, framträder en annan bild av fritidsledarprofessionen än 
”det luddiga lågstatusjobbet”. de ger bilden att de inte minst av sina sam-
arbetspartners uppfattas som en jämbördig partner – fortfarande en resurs 
men inte längre som en sämre variant av andra yrkeskategorierna, utan som 
en självständig profession med ett särskilt yrkeskunnande. På dessa ställen 
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uppfattar sig fritidsledarna ingå som en jämbördig part i det samlade nätverket 
av ungdomsarbetare i området. 

Om vi återgår till de fyra perspektiven, kan sägas att vi i intervjuerna 
inte fann någon arbetsgrupp eller ens någon enskild fritidsledare som ren-
odlat bara tillhörde ett av dem. Beroende på vilka frågor och grupper som 
diskuterades skiftade man ofta mellan perspektiven. däremot kunde vi se att 
tyngdpunkten oftast låg inom ett perspektiv. det fanns också grupper där 
visserligen ett perspektiv var dominerande, men där enskilda medarbetare 
skulle kunna sägas tillhöra ett annat synsätt. I andra fall kunde urskiljas att 
personalgruppen stod relativt enad vid ett perspektiv medan ledningen stod 
för ett annat. I enstaka verksamheter fanns det tydligt uttalat att man skulle 
arbeta enligt ett visst synsätt, och i dessa fall verkade det som att enigheten i 
gruppen var särskilt framträdande. 

Vi tyckte oss också kunna uppfatta en omständighet som förenade i stort 
sett samtliga intervjuade – det egna grundläggande perspektivet ansågs mer 
eller mindre stå för det, om inte riktigaste, så i alla fall det mest verklighets-
förankrade sättet att förstå ungdomarna och den egna yrkesrollen. Utifrån 
dessa iakttagelser kan man ju anta att olikheterna i synsätt skulle ge upphov 
till krockar, konflikter och missförstånd. Man vill helt enkelt olika saker, 
ser olika saker, tycker saker är olika mycket viktiga vilket kan innebära att 
parterna kan uppleva sig missförstådda eller förringade och så vidare. Men 
tvärtom verkade det som, i alla fall i intervjusituationen, att olikheterna i de 
flesta fall kunde leva sida vid sida. I de arbetsgrupper där det finns en tydlig 
respekt för variationer i synsätt och en nyfikenhet på alternativa förståelsesätt, 
kan olikheterna förmodligen både berika diskussionerna och utgöra en resurs 
i utvecklingsarbetet. Mycket talar för att den variant av reflekterande, ifrå-
gasättande och självkritiska diskussioner man ägnar sig åt inom till exempel 
KEKS-nätverket, utgör en bra grund för att skapa denna typ av miljöer. Och 
omvänt – där dessa förutsättningar inte finns, där det dominerande synsät-
tet inte tål att utmanas och där alternativa röster blir marginaliserade eller 
kanske till och med tystnar. 

Nu kan man också säga att arbetsgrupperna inte själva identifierade sina 
tankar utifrån ett visst perspektiv – dessa är ju våra konstruktioner. det är 
följaktligen inte så att de olika perspektiven möttes och konfronterades mot 
varandra som argument i en politisk debatt. Vår poäng med att tydliggöra 
och föreslå begrepp för olika perspektiv är att bidra till ökad medvetenhet och 
stärka möjligheten till självständiga och välgrundade val i och för verksam-
heten. Man kan tänka sig att det är lättare att använda sig av olika personers 
styrka när man ser att de uttalar sig från olika förståelsegrunder och värde-
ringar, samtidigt som det i och för också skulle kunna innebära att potentiella 
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konflikter stärks och tydliggörs – vilket i sig inte behöver vara negativt i ett 
verksamhetsutvecklingsperspektiv om man är beredd att ta hand om dem. 

att tänka på likartat sätt inom en arbetsgrupp kan ge ytterligare en 
 effekt – genom att lägga in en värderande faktor i förståelsen och identifiera 
andra grupper utanför den egna verksamheten som sådana som man uppfat-
tar inte har lika god insikt, har man hittar något som förenar medarbetarna 
och som stärker samhörigheten. Om detta är något positivt eller negativt kan 
sannolikt variera. I en allvarligare form kan en form av grandiositet uppstå 
som kan leda till att man sluter sig som arbetsgrupp, att man hävdar sitt eget 
tolkningsföreträde i samspelssituationer, har svårt för att ta emot kritik och 
med att släppa in andra personer i gruppen eller att man intar en offerposi-
tion. där sådana tillstånd kan sägas råda, får arbetsgrupper även ofta stora 
problem i samspelet med andra yrkesgrupper. Man kan dock också tänka 
sig grandiositeten i en mildare form. den kan då upplevas som en styrka och 
fungera som en motivationshöjande komponent. Känslan av att tillhöra en 
”lite lagom exklusiv” grupp kan innebära att den egna kreativiteten får extra 
näring och att man får mer kraft att utveckla sin verksamhet vidare.

När perspektiven krockar
Närvaron av olika perspektiv är förmodligen ett ofrånkomligt faktum så fort 
det handlar om mänskligt samspel. För fritidsledarna innebär detta att de 
förutom att få relationerna i den egna gruppen att fungera tillfredställande, 
också måste kunna hantera relationer på en mängd andra nivåer, för att 
nämna några – den egna politiska ledningen, förvaltningsledningen, skolan 
och socialtjänsten med alla sina olika yrkeskategorier – samtliga med sin 
egen uppfattning om ungdomar, ungdomstid, ungdomars behov, verksamma 
metoder och så vidare. att i detta sammanhang inte drunkna eller bli uppä-
ten av andra professioners åsikter och starka diskurser, är en komplicerad 
balansgång. 

Projektet Unga Utanför inom Plattform KulturaTOM (se ovan avsnitt 
Unga utanför – samverkan med andra verksamheter) kan dels ses som ett 
exempel på en konfrontation mellan ett gruppinriktat främjande förhållnings-
sätt och en individinriktad behandlande/terapeutisk diskurs i arbetet med 
ungdomar, men också mellan fritidsverksamhetens möjliggörande perspektiv 
och den mer socialiseringsorienterade socialtjänsten. Enligt personalen på 
Kulturatom finns ett mycket stort antal ungdomar och unga vuxna i stadsdelen 
som kan sägas tillhöra gruppen unga utanför, alltså som saknar arbete, går inte 
i skolan och riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. dessutom hävdar 
man att det är ont om arbetsträningsverksamheter och liknande som vänder 
sig till just denna grupp. Varför blev det då inte rusning till KulturaTOMs 
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projekt? Varför skickade man från socialtjänstens sida inte dit varenda ung-
dom som tillhörde målgruppen? Och varför utvecklades inte något närmare 
samarbete? handlade det bara om brister i informationskedjan, hade det varit 
synnerligen lätt att avhjälpa. då skulle det ju ha räckt med att personalen 
från KulturaTOM kom dit och berättade om sin verksamhet och kanske 
tryckte upp lite broschyrer. Inte heller rörde det sig om eller brist på tid eller 
ekonomiska resurser – KulturaTOM erbjöd sig nämligen att bekosta en soci-
alsekreterartjänst på KulturaTOM. Men vilka andra anledningar kan då ha 
funnits till att var så svårt att rekrytera ungdomar? En möjlig orsak kan vara 
att det rörde sig om en legitimitetskris. Inom KulturaTOM har man sedan 
några år med stor framgång arbetat med ungdomar som vill komma dit och 
delta i den verksamhet som erbjuds – ingen handplockas och ingen stängs ute. 
Man har också valt att i hög grad arbeta främjande och möjliggörande, och 
har sett en stor utvecklingspotential i detta förhållnings- och arbetssätt. När 
man så identifierade en ny målgrupp med delvis andra behov än de vanliga 
besökarna, antog man att samma möjliggörande arbetssätt skulle fungera 
även i förhållande till dem. 

En utgångspunkt i ett sådant här sammanhang skulle kanske kunna vara 
att för att bryta sitt utanförskap behöver ungdomarna i gruppen unga utanför 
bli sedda, få känna att de är bra på något och att någon tror på dem. de måste 
få uppmuntran och stöd i att vara kreativa så att de vågar komma med egna 
idéer som de sedan får hjälp att slutföra. När de hittat sin egen kraft kommer 
de att kunna gå vidare i sina liv. 

Men hur tas då detta budskap emot där den dominerande diskursen är 
färgad av ett mer socialiserande perspektiv? Kanske skulle företrädare för 
denna diskurs säga att det visserligen är bra om man berättar för ungdomarna 
när de gör någonting bra, men de här individerna behöver så mycket mer. 
Många av dem har varit arbetslösa i två år eller mer. dessutom är det inte 
ovanligt att de tidigare har haft problem med sin skolgång. Visserligen kan 
arbetslösheten i sig vara det som orsakat andra problem i livet, men i många 
fall är det nog snarare så att det är de problem man har med sig sedan tidi-
gare som har gjort att man har halkat efter sina jämnåriga i skolan och som 
därefter har medfört att det fortsatt på denna väg. För att de skall kunna få 
ett arbete, som de också har en chans att behålla, behövs först en djupgå-
ende utredning kring vad det är som gör att de inte klarar av att ta sig in på 
arbetsmarknaden. därefter bör man sätta in individuellt utformade intensiva 
behandlings- och rehabiliteringsåtgärder med specialutbildad personal. detta 
är dessutom en lång process som kräver att den enskilde individen successivt 
förstår mer och mer kring den egna problematiken och om konsekvenser av 
de egna valen – att man lär sig att klara av motgångar, känna ansvar och så 



133

vidare. det är således både en utvecklings- och mognadsprocess, och detta 
är inget som kan klaras av på två, tre månader.

Utifrån ovanstående resonemang, är det inte svårt att förstå varför det 
ibland kan vara så svårt att mötas. det handlar inte om att någon skulle ha 
”fel” åsikter eller idéer, utan om olika perspektiv som har svårt att mötas. 
Människan är en tolkande varelse. Vi skapar världen, konstruerar bilder och 
strävar efter att konfirmera våra tidigare uppfattningar om sakernas tillstånd 
– det är nämligen inte så lätt att förändra inlärda uppfattningar. Ofta ser vi 
inte heller att vårt sätt att förstå en företeelse inte är det enda möjliga, förrän 
vi konfronteras med andra sätt att tänka och tolka samma sak. att försöka 
”förstå en annan förståelse” än sin egen är komplicerat, eftersom man då 
måste våga riskera de egna föreställningarna. Men för att kunna se det egna 
perspektivets fördelar och brister och för att en dialog skall bli möjlig, är 
detta dock ofta en nödvändighet. 

Stödjande strukturer 
För att kunna upprätthålla och utveckla en fungerande fritidsverksamhet 
krävs således att man vet vem man är, vart man är på väg, att man har en 
god förmåga att hålla kursen mot målet samt att man kan berätta om verk-
samheten för andra på ett kunnigt och förtroendeingivande sätt. Flera av de 
personalgrupper vi besökte framhöll KEKS-nätverket, som ett betydelsefullt 
forum för denna navigations- och artikulationsprocess. Genom strukturerade 
kvalitetsmätningar, reflekterande diskussioner i den egna arbetsgruppen och 
mellan fritidsledare i olika verksamheter, skapas inom KEKS betydelsefulla och 
tydliga mål. Målformuleringsarbetet har, utöver att skapa en klarare riktning 
i det egna arbetet, också fört med sig att deltagarna blivit mer kompetenta i 
att beskriva sin verksamhet, vilket har gjort det lättare för dem att hävda sig 
och sin specifika yrkeskompetens i förhållande till andra yrkesgrupper.

dessutom behövs en stor medvetenhet och insikt runt varför man valt att 
styra verksamheten i en viss kurs (exempelvis i en i första hand skyddande, 
socialiserande, möjliggörande eller rättviseorienterad riktning) och varför man 
valt ett visst färdsätt (vilka metoder man tror på). det behövs också en ansenlig 
tapperhet för att våga ifrågasätta sina egna föreställningar och ”sanningar” 
samtidigt som man också står upp för, och har mod nog att våga uttrycka 
det man själv tror på. För att på detta sätt kunna skapa ny förståelse och 
en utökad handlingsrepetoar, är det viktigt att det också finns forum för att 
medvetandegöra och på ett kritiskt sätt granska och utmana sina egna grun-
dantaganden och inriktningsval. Förmodligen kan den typen av reflekterande 
dialog som förekommer bland annat inom KEKS, men även i andra typer av 
handledningssituationer vara en väg att gå även i detta avseende.
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Som om inte allt detta var tillräckligt bör man också vara beredd att 
förändra både färdriktning och metoder om dessa visar sig vara mindre bra 
i förhållande till den målgrupp man arbetar för. 

Mot akademisering?
Återkommande i diskussionen om vad som krävs av framtidens fritidsledare 
kommer krav på högre grad av akademisering och professionalisering. ar-
gument handlar bland annat om vikten av att vara bevandrad i teorier kring 
ungdomar för att man skall veta vart man är på väg. Sannolikt sätter kun-
skapsnivån i en arbetsgrupp också upp gränser för vilka mål man kan tänka 
sig för verksamheten, med andra ord – uppfinningsrikedomen kan ha svårt 
att nå utanför det redan kända. Teoretisk kunskap uppfattas kunna bära väg 
mot mål som man inte kunde artikulera tidigare. även kunskapen om hur 
man kan ta sig till målet, det vill säga vilka metoder man kan använda sig av 
och vilka som fungerar bättre än andra och på vilka grupper skulle breddas, 
menar man. Ytterligare ett argument för denna hållning är att en ökad aka-
demisering skulle kunna innebära att fritidsledarprofessionens specifika kun-
skap skulle tydliggöras i förhållande till andra yrkesgrupper. den främjande 
diskursen skulle till exempel kunna få en mer framskjuten position i arbetet 
med ungdomar i förhållande till andra diskurser, som den förebyggande och 
den terapeutiska/behandlande. Genom en tydligare teoritillhörighet förmo-
das fritidsledarna också bli bättre på att artikulera sitt specifika kunnande 
i förhållande till andra professioner, vilket i sin tur skulle leda till en ökad 
respekt och därmed också en högre status.

andra uttrycker en mer eller mindre stark skepsis till denna ytterligare 
akademisering av fritidsledarprofessionen. Man har svårt att se vilken nytta 
det i högsta grad praktiska arbetet som fritidsledare skulle ha av att komma 
inför akademins väggar. Tvärtom ser man stora risker, som till exempel att 
litteraturstudier och akademiska uppsatser skulle ske på bekostnad av den 
praktiknära kunskapen och värdet av den egna livserfarenheten. Man har 
också svårt att se hur man skulle kunna läsa sig till ett gott bemötande i en 
lärobok. Inte heller har argumentet om att akademisk skolning skulle ge 
 högre status åt yrket, här funnit något gehör. antalet poäng på högskolan har, 
enligt denna grupp, ytterst liten betydelse för hur man klarar av att hantera 
en situation ute i verkligheten. Inte omöjligt skulle en akademisering också 
kunna innebära att den nära kopplingen till folkrörelserna och föreningslivet 
skulle mattas av. Man kan också tänka sig att en fritidsledarutbildning på 
högskolenivå till viss del skulle attrahera andra sökande med relativt höga 
gymnasiebetyg. Vissa grupper som idag arbetar som fritidsledare, som har en 
stor fallenhet för yrket, en god förmåga att relatera till ungdomar och som 
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har stora praktiska kunskaper om till exempel musik, dans eller något annat, 
men som inte har särskilt bra betyg, skulle då få betydligt svårare att hävda 
sig i konkurrensen om utbildningsplatser.

Vi tar inte ställning till hur eller av vilka fritidsledare skall utbildas. Vi 
vill dock framhålla värdet av teoretisk kunskap och reflektion i och om  yrket. 
Genom goda teorier kan kommunikationskapaciteten öka – både för att 
tala om ungdomars situation och villkor och hur man genom ett kvalificerat 
förebyggande och främjande arbete kan möta dem. 
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3. 
Ungdomarna 

och läroprocesserna
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I denna del kommer vi att presentera olika former av främjande och före-
byggande arbete i praktiken. Vi kommer att visa hur arbetet kommer till 

uttryck som ett möte mellan anställda och ungdomar, men också vad det kan 
innebära för ungdomar att finna ett sätt att uttrycka sig på. Vi fokuserar här 
på verksamheter som på ett tydligt sätt försökt att finna former för hur ett 
främjande arbete kan användas för socialt utsatta ungdomar. 

avsnittet om digital storytelling handlar om mötet mellan ungdomar och 
anställda inom ramen för ett kreativt arbete, och vilka dilemman som kan 
uppstå när det handlar om att möta ungdomar i socialt utsatta situationer. I 
denna del kommer vi också att diskutera en verksamhet där fokus ligger på att 
ungdomars idéer och kraft skall ge avtryck på olika sätt. Med avtryck menar 
vi här att ungdomar ges möjlighet att uttrycka sin mening, får resurser att 
påverka för att kunna förändra. därefter närmar vi verksamheten Go ahead. 
här var problemet som föranledde projektet att tjejer spelade en underordnad 
roll vid olika konsertarrangemang på Meeths. de kom som publik, men få 
anmälde själva sitt intresse för att ansvara för genomförandet. det vidaste 
problemet hade dock satsningen på ungdomsråd i härryda. här handlade det 
om att ungdomar som grupp uppfattades ha för små möjligheter att påverka 
situationen och uppväxtvillkoren i kommen. I ungdomsrådet fick en grupp 
ungdomar återkommande träffa politiker för gemensamma samtal om kom-
munen och utvecklingsbehoven. 

I en avslutande diskussion i detta kapitel utvecklar vi en diskussion om 
olika former typer av läroprocesser som ungdomarna kan bli del av. det 
handlar dels om sådana processer som vi själva observerat eller sådana som 
framkommit i gruppintervjuerna. 

Främjande uttryck och 
ungdomars avtryck
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När jag kommer hit så känns det liksom att allting släpper för här behöver jag 
inte bry mig om någonting. Liksom min pappa ringer inte för han vet vart jag är 
så han har ingenting att vara orolig för, och min mamma skiter i det. Jag är med 
min bästa kompis och det är typ helt underbara människor här och det känns 
bara bra att vara här liksom. (anna, 15 år)

det så kallade FF-projektet (förebyggande och främjande) på Meeths14 
syftade till att utveckla arbetet med ungdom i riskzon med utgångspunkt 

i ett främjande perspektiv på ungdomsarbetet. Projektet bestod av tre verk-
samheter: digital storytelling (dST), teatergrupp och Go ahead. därutöver 
avsattes tid för gemensamma diskussioner mellan de olika personalgrupperna 
för att diskutera vad som krävdes för att verksamheten skulle kunna breddas 
för att i högre grad nå utsatta ungdomar. FF-projektet handlade både om 
att utveckla verksamheten för att kunna intressera en delvis ny målgrupp 
och att utveckla pedagogiken när denna grupp väl kom. Tyngdpunkten för 
Meeths verksamhet ligger nämligen på att ge relativt och redan motiverande 
ungdomar möjligheter och en mötesplats. det kom relativt få socialt utsatta 
ungdomarna till verksamheten, men när de väl kom hade det uppstått en del 
svårigheter. Flera av dem behövde exempelvis mer stöd från de anställda för 
att verkligen komma in i verksamheten och inte bara befinna sig i lokalerna. 
FF-projektet fick stöd från Ungdomsstyrelsen under ett och ett halvt år och 
avslutades årsskiftet 2007/2008. 

Studien av dST utgår i första hand från deltagande observationer under 
verksamhetstid vid tiotalet tillfällen kompletterade med intervjuer och samtal 
med fem ungdomar och de båda ledarna vid ett flertal tillfällen. halvstrukture-
rade intervjuer har skett med ungdomarna vid ett tillfälle och med de anställda 

14 Mötesplatserna Meeths och Kulturatom i Göteborg beskrivs, jämförs och analyseras i ett 
kapitel i antologi om träffpunkter för unga (Forkby, 2008).

DST – om kraften i det digitala 
berättandet
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vid två. I presentationen nedan kommer först produkten att beskrivas, därefter 
följer några centrala delar av arbetsprocessen. Syftet med skrivningen är att 
exemplifiera och diskutera vad ett främjande ungdomsarbete kan innebära. 
dST som metod är inte alltså är det primära, utan metoden som uttryck för 
ett främjande, socialt pedagogiskt arbete. det innebär att vissa situationer 
och aspekter kommer ägnas större betydelse eftersom det är väsentligt för 
diskussionen om vad ett främjande arbete med utsatta ungdomar kan inne-
bära, även om den ur ren metodsynpunkt kan vara underordnad. Såtillvida 
kommer upprättandet av en arbetsrelation mellan anställd och ungdom att 
diskuteras ganska ingående. I och med att det var tämligen få ungdomar som 
deltog i verksamheten och situationen omkring dem och på Meeths inte låter 
sig överföras på ett direkt sätt till andra sammanhang. Trots detta kan de 
situationer som beskrivs och diskuteras vara intressanta för utvecklingen av 
det främjande arbetet då de belysa viktiga dilemman och möjligheter i detta 
perspektiv. I en del av miljö- och situationsskrivningarna kommer att jagform 
att användas. detta har att göra med forskningsmetoden, deltagande obser-
vation som bland annat bygger på forskarens egna iakttagelser. I deltagande 
observation är forskaren också deltagande och inte enbart en neutral obser-
vatör. I texten har vi velat visa detta genom att redovisa frågor, kommentarer 
men också en del av upplevelser och tankar från forskarens sida.

dST var den av metoderna som tydligast skulle fungera som en brygga 
in i verksamheten för socialt utsatta ungdomar. En väg skulle till exempel 
kunna gå genom fältgruppen om de genom sitt uppsökande arbete fick 
kontakt med ungdomar som skulle kunna intresseras för metoden. Flera 
av personalen på Meeths fick utbildning i dST, men det var bara två av de 
anställda som arbetade med den, ”Stina” som är ordinarie i verksamheten 
och ”Niklas” som projektanställdes. Stina är utbildad till dramapedagog och 
Niklas filmare och regissör. dST metodiken var resurskrävande, åtminstone 
på det sätt den utvecklades på Meeths. Omkring en heltidstjänst har ägnats 
åt projektet, berättelserna har i princip utvecklats i en till en relation mellan 
anställd och ungdom och totalt har det producerats fyra filmer av tillsam-
mans tiotalet ungdomar. av dessa ungdomar har särskilt stor energi riktats 
till arbetet med tre. 

Utgångspunkten för digital storytelling är att det finns en kraft i männis-
kors berättande. En kraft som när den får utlopp kan förändra och påverka 
både den som berättar som får nya sätt att förstå sig själv och sin omgivning. 
de som tar del av berättelsen utvecklar sin omvärldsförståelse genom att ta 
del av en annans perspektiv på tillvaron. det finns en ofta outnyttjad kraft 
i icke artikulerade erfarenheter som människor bär på. Särskilt gäller det 
dem som lever i utsatta situationer och som inte har så många sammanhang 
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i vilka de kan ge uttryck för sina erfarenheter och få andra människor att 
lyssna på och reflektera över dem. När människor börjar berätta växer och 
fördjupas förståelse, band kan knytas mellan människor när de upptäcker 
det gemensamma och kraft till handling för att förändra sina villkor kan 
skapas. digital storytelling erbjuder ett sätt att formulera, strukturera och 
kommunicera sådana berättelser. det som också är intressant med metoden 
är att den förutom att ge möjlighet till det individuella berättandet avser att 
göra berättelserna till kollektiva erfarenheter. I bästa fall, tänker man sig, att 
de individuella berättelserna skapar igenkänning, samhörighet och gemensam 
styrka. härigenom kan man se att det finns en koppling till en lång tradition 
av berättande som skapande och vidmakthållande kraft för att upprätthålla 
en gemensam historia. Genom att det individuella söker sig mot det gemen-
samma och mot delad förståelse kan man också beskriva metoden som en 
empowermentstrategi. När Niklas, den projektanställde på Meeths, gör en 
jämförelse mellan att arbeta med filmproduktioner och digital storytelling 
menar han att det är ungdomsarbetet och berättandet som står i fokus inte 
värderingar och kvalitetskrav på produkten. 

Som professionellt med film, så tror jag det är oundvikligt att inte titta med fil-
marögon och jämföra och analysera och så där. Men det är inte det som är det 
intressanta med metoden. Utan det är faktiskt själva ungdomsarbetet som är i 
absolut fokus. det är det jag menar att filmen handlar mycket om prestige, om 
teknisk färdighet och så vidare, men det finns liksom inte med. Man kan släppa 
allt det där från första början och bara fokusera på ungdomarnas egna berättelser. 
de kan arbeta med de här dST-filmerna precis som de vill. det finns inga krav 
på hur det skall fungera och se ut, några kvalitetsbedömningar eller så. det är 
det unika man är ute efter, varje enskild ungdoms unika sätt att uttrycka sig på. 
Inga frågor är för stora eller små. 

Ett sätt att få en inblick till vad dST handlar om är att söka på Internet. En 
sökning med hjälp av monitoren Google på ”digital storytelling” gav i april 
2007 drygt 738 000 träffar, varav 644 var svenska sidor. det är således ingen 
ny metod som prövas på Meeths, utan det finns en del att hämta av tidigare 
erfarenheter. Man kan man få en orientering i arbetsmetoden, se en mängd 
exempel på dST-filmer samt ta del av mer utarbetade handledningar och 
mycket annat. det har också skapats så kallade communities för dem som är 
särskilt intresserade. Mycket av det material man finner relaterar till skolan. 
dST beskrivs då som en pedagogisk strategi som på ett personligt och krea-
tivt sätt ger studenter möjlighet att gestalta ett ämne. det finns också en stor 
mängd material som presenterar dST som en metod som man kan använda sig 
av just på grund av att den kan förena lust och intresse med någon väsentligt 
man vill ha sagt. det finns tillämpningar såväl inom folkrörelser som inom 
kommersiell verksamhet. När det handlar om det senare så har företag som 
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adidas och coca cola anammat metoden som en av sina marknadsförings-
metoder på grund av det direkta och personliga tilltalet (UR.se ”Rum för 
berättande”, hämtat från Internet 070405). En dST-berättelse kan alltså se ut 
på många olika sätt och har funnit många tillämpningsområden. Förenande 
är ambitionen att skapa ett personligt uttryck som förenar en multimedial 
framställningsform med det direkta tilltalets kommunikationsform. det som 
gjort att metoden uppfattats som intresserat hos de anställda på Meeths är två 
saker härutöver. För det första att den har använts för att ge röst åt grupper 
och personer som i andra sammanhang är tysta, eller inte hörs på ett rättvi-
sande sätt. För det andra att man velat prova i vilken mån metoden kan ge 
stöd i det (social)pedagogiska arbetet mellan ungdomar och vuxna. 

Produkten 
dST är ett digitalt berättande som leder till en film som i allmänhet varar fem 
till tio minuter. Beteckningen film är ofta lite missvisande eftersom det vanligen 
rör sig om berättande till stillbilder. Bildspel är kanske en bättre beteckning. 
Berättelsen kan produceras med i princip vilket program för presentationer 
eller redigering som helst. På Meeths hade man dock det fullt ut professionellt 
videoredigeringsprogrammet ”Final cut” och hade köpt in datorer med god 
kapacitet (vilket krävs för att använda mer avancerade program). I projek-
tet hade man också anställt en professionell filmare, vilket innebar att man 
under projekttiden inte hade några kunskapshinder i hur man skulle hantera 
redigeringsprogrammet. 

arbetet med att göra en dST-berättelse sker i ett antal steg. Först måste 
det naturligtvis finnas något att berätta. det kan handla om egna erfarenheter 
i livet, iakttagelser i världen, den egna personen, projektdokumentation eller 
världsläget. I princip finns inga begränsningar, även om reflektioner från det 
egna livet ofta fungerar bra med metoden. Svårigheten ligger i att skapa en 
berättelse, att skriva storyn. När texten är skriven, bearbetad och redigerad 
handlar det om bildsättning. Bilder kan exempelvis hämtas från Internet, 
fotograferas men det kan också handla om videoinspelningar. det är först nu 
som redigeringsprogrammet kommer till användning. Storyn läses in, bilder 
hämtas, ljudfiler med musik importeras med hjälp av programmet. därefter 
vidtar klippning och annat redigeringsarbete. När allt är på plats skapas den 
färdiga filmen som sedan kan läggas ut på Internet, visas i undervisningssam-
manhang eller varhelst människor samlas för att ta del av en framställning. 
de mest avancerade produktionerna är förmodligen de som visas på olika 
dST-konferenser eller festivaler.
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Konstruktionen av storyn
den viktigaste delen i produktionsprocessen handlar om att skapa en berät-
telse som man vill förmedla. det var också den som var svårast för en del av 
ungdomarna. här handlade det om att träna sig i att tänka berättarmässigt 
och att artikulera det i text. Flera av ungdomarna var tämligen ovana vid 
detta, och till viss del överraskade då de trodde att de skulle börja filma eller 
redigera med en gång. de anställda gick inte in och lade synpunkter på vad 
berättelserna skulle handla om, utan det var själva berättandet och processen 
att finna en röst som skulle vara fokus, vilket Stina uttrycker: 

Vi vill ju inte att det ska, alltså syftet är ju inte att det skall komma upp trasiga 
ungdomar som skall presentera en snyfthistoria bara för att det är så man skall 
göra med dST. det är ju inte det som är grejen, utan det är ju att få en chans att ge 
röst åt nåt. Om det så, om ungdomen i fråga väljer att göra en blåkopia på sitt eget 
liv, som råkar vara jävligt trasigt, så kan man ju inte gå in och peta i den historien. 
Och sen får man ju välja själv om man vill liksom bli den, gräva i att hitta liksom 
trauman eller så vidare. Finns det så finns det, då roddar vi med det då. 

Samtliga fyra filmer som producerades inom FF-projektet innebar ändå att 
ungdomarna hade någon relation till sig själv och sina egna erfarenheter, men 
på två olika sätt. den första innebar att man gjorde en dokumentation av en 
aktivitet vilket innebar ett arrangemang kring tjejers kraft och kreativitet samt 
en dokumentation av FF-projektet som helhet. den andra varianten var fiktiva 
berättelser som mer eller mindre tydligt symboliserade den egna situationen 
eller identiteten. det inledande citatet kom från anna som tillsammans med sin 
väninna Lina skrev en film där två tjejers liv jämfördes med varandra. Linda 
kommenterar detta: ”Det är typ två tjejer som är raka motsatsen till varandra, 
en som mår jättedåligt och en som är så här lycklig. Och så typ händer det 
massa grejer så blir det helt omvänt sen. Jag är nånstans mittemellan”. det 
kan också förstås som olika bilder av samma flickas liv: 

– det är ju två flickor som egentligen i grunden är samma flicka fast liksom, alltså 
det är så jobbigt att förklara för man måste se filmen alltså det är ju det som är 
meningen i slutet att man skall liksom fatta det att det är samma flicka egentligen 
men liksom två olika. 

– Två stycken olika identiteter?

– Ja, typ alltså dom egentligen så känner dom likadant och är likadana bara typ 
att dom lever olika och deras föräldrar är olika och sånt.

– Handlar det om en tjej i allmänhet eller ditt liv? 

– alltså visa delar ur filmen är liksom ur mitt liv som jag upplevt. (intervju med 
anna)

Pelle, Mohammed och hahmo arbetade tillsammans med en film som hade 
ett boxningstema. En kille i Libanon förlorar sina föräldrar i unga år. han 
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får kontakt med en boxningstränare och blir boxare. När han påbörjat en 
framgångsrik karriär blir hans tränare mördad. han förlorar då en match 
och motståndaren visar sig vara den som dödade tränaren. detta får honom 
att träna hårdare och lyckas besegra motståndaren i en returmatch, men be-
stämmer sig därefter för att lägga handskarna på hyllan, besviken över den 
smutsiga delen av sporten. Senare vill en av killarna göra en film om street 
race, alltså den företeelse där förare med trimmade bilar utmanar varandra 
till kappkörning, ofta olaglig sådan och förenad med stora risker. Filmen 
planerades handla om hur sådana tävlingar arrangeras och genomförs. I fil-
men skulle huvudpersonen omkomma genom en olycka. de dST-berättelser 
som hade ett mer personligt innehåll hade också ett mer eller mindre klart 
moraliskt budskap, inte minst denna. I nedanstående citat har berättelsen 
förtydligats genom att de meningsbärande delarna hålls isär för att tydligare 
se den narrativa strukturen. 

– Efter att han dog och jag började arbeta så kom han som krockade. 

– han ville utmana mig men jag tackade nej. 

– han började pressa mig, genom att snacka skit om min kompis som dog. 

– då blir man arg. 

– Så mötte jag en kille, för pengar och så, och så tog jag honom. Så vann jag 
över honom då. 

– Efter det så accepterade jag hans utmaning, han som dödade min kompis. 

– Så jag vann över honom. 

– han ville köra igen. En revansch och jag accepterade det. 

– då blir det en bilolycka och vi dör båda två. 

– Oj. Sensmoral. 

– dom har vissa likheter dom här två filmerna eller?

– det handlar mycket om det att folk dör, så jag vet inte. 

– Och kamp, utmaningar, och vinna respekt på nåt sätt genom att anta kampen 
mot… 

– Men den filmen skall vara mer som att få folk att börja tänka att street racing 
kan vara farligt. 

– att det kan hända en bilolycka, folk kan dö.

– Man skall ta sitt eget ansvar, inte göra såna misstag.

Berättelsen börjar alltså med ett street race som leder till en persons död efter 
en olycklig kollision. den person som körde bilen ville utmana Mohammed (i 
sin roll i filmen). Efter provokationer så lyckas han få Mohammed att ställa 
upp på ett nytt race, vilket leder till ännu en olycka i vilken båda dör. 

Man kan undra varför en kille som är så intresserad av bilar och fascinerad 
av street race vill göra en film som varnar för riskerna. de hade ju faktiskt 
inte fått några direktiv att producera varnande informationsfilmer. ”den här 
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filmen skall vara mer som att få folk att börja tänka att street racing kan 
vara farligt”, säger ju Mohammed. Frågan är dock om de med berättelsen 
gestaltade centrala moment i sina liv. dels skildrades naturligtvis intresset 
för bilar och fart, men det var dels också en berättelse kamp, vänskap och 
upprättelse. På sätt och vis liknar den en antik tragedi där hjälten slåss för de 
rätta värdena och mer eller mindre tvingas till att ta strid. I denna moraliska 
inbäddning kan det också vara helt okej att njuta av de häftiga scenerna, 
farten och spänningen. 

Liknande idé hade Pelle när han tänkte göra en film om idrott, eftersom 
han är idrottsintresserad. den skulle dock inte skildra vad som lockade 
 honom med idrotten, utan om dess mer problematiska sida huliganismen 
och läktarvåldet. 

– Har du någon form av mottagare av filmen eller berättelsen när du tänker såhär 
kring storyn och så? 

– Jag tänker väl mest i så fall att den skall rikta sig till andra ungdomar, det känns 
som att det är bättre att få ungdomar och sådant där att tänka till så att de inte 
göra såna misstag. Nästa gång kan det ju gå för långt.

de två senare filmidéerna, om street race och läktarvåld blev emellertid inte 
fullföljda. En del kan ha att göra med att dST var en mycket tidsödande 
process för dem. de valde att skildra ganska långa berättelser och använde 
sig av såväl egna bilder, videoinspelningar som bilder de hämtat från Inter-
net. de var heller inte vana vid att arbeta med datorer, åtminstone inte så 
här avancerade program, varför de fordrade mycket hjälp från de anställda. 
Särskilt kraftödande var det att arbeta med att skriva en text till berättelsen. 
att skrivandet var så centralt för arbetet var överraskande för de flesta ung-
domarna i projektet. 

även redigeringsarbetet var krävande. I själva verket var det bara en av 
dem, Pelle, som kom att arbeta med själva redigeringsarbetet av boxnings-
filmen. de två andra hade deltagit vid filmningen och bidragit till storyn, 
men hade inte koncentration eller intresset att sitta vid datorn med det mer 
mödosamma klippningsarbetet. Pelle blev dock underhand alltmer driven i 
programmet och började mer och mer formulera sina egna idéer för hur man 
kunde gestalta olika delar av berättelser. han hade börjat skapa ett berättande 
språk som delvis var sammanvävt med den teknologiska struktur som finns 
inbyggt i själva datorprogrammet. 

Skapandet av en produktionsenhet
Tanken med dST-projektet inom Meeths var att attrahera fler socialt utsatta 
ungdomar till verksamheten. det visade sig dock vara lättare sagt än gjort att 
nå denna grupp. de affischer som sattes upp i skolor och på offentliga loka-
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ler lockade visserligen några, men inte den utsatta gruppen. Man bestämde 
sig därför att följa med fältassister i deras uppsökande verksamhet, för att 
direkt kunna knyta kontakt med ungdomarna. att nå ungdomar som var 
intresserade av att arbeta med metoden uppfattades inte som något problem, 
däremot att nå den tilltänkta målgruppen. det var därför mer frågan om att 
utveckla rekryteringsstrategier än att ta emot en grupp som självmant sökte 
sig till verksamheten. Men även rekryteringsarbetet uppfattades svårhanterligt 
i ett främjande arbetet. Vad skulle man locka med och varför skulle dessa 
ungdomar komma just till Meeths? 

du kan ju tänka dig själv vuxna som går runt på stan och försöker erbjuda vettiga 
alternativ mot alla tänkbara dumheter. hur spännande kan det låta? det har inte 
varit jättelätt att ragga på stan till en sån här verksamhet. Men kulturgänget kom 
hit för att de hade sett affischen på biblioteket. 

För verksamheten var rekryteringen dock enbart ett problem under den in-
ledande perioden. det berodde dock inte på att man redan hade fått ”rätt” 
kategori ungdomar att söka sig till Meeths för att få möjlighet att prova på 
dST. Istället handlade det om att arbetet med de ungdomar som faktiskt 
kom och som tillhörde målgruppen kom att bli mycket resurskrävande. 
Utformningen från början tog ju redan mycket resurser i anspråk i och med 
att den byggde på en till en relation mellan ungdom och handledare. När då 
ungdomar som fordrade engagemang och tid utöver själva dST-arbetet såg 
de anställda helt enkelt inga möjligheter att ta in fler i verksamheten. Till stor 
del innebar därför dST-projektet ett arbete med tre ungdomar under 2007: 
Pelle, anna och Linda. Framförallt kretsade arbetet kring anna och Linda 
varför jag kommer att koncentrera texten till några centrala delar i arbetet 
med dem. Resonemang om prioriteringen att lägga så mycket resurser med 
få individer förs senare i texten. Men även om det var få ungdomar finns 
det situationer och förhållanden i arbetet med dem som är generellt intres-
santa. det första handlar den balansakt det kan vara att överhuvudtaget få 
ungdomarna intresserade och våga och vilja ingå i en relation till en anställd, 
vilket vi kallar för att upprätta en arbetsallians. En sådan kan ses som själva 
navet i ett socialpedagogiskt arbete. Genom arbetsalliansen skall tillit kunna 
byggas och prövas, identitet reflekteras och utvidgas samtidigt som intresset 
kan riktas mot en extern produktion. Nästa del handlar om att ge en ingång 
till när ett sådant arbete lyfter, när relationerna blir meningsskapande och 
viktiga i ett utvecklingsperspektiv. I detta arbete prövades också relationerna 
och gränserna. det visade sig nämligen att det blev nödvändigt att kontakta 
socialtjänsten angående flickornas situation. den svåraste prövningen var 
emellertid inte i förhållande till flickorna, utan till några av de närmsta kol-
legorna. 



149

Upprättande av en arbetsallians 
det var i slutet av februari. Jag hade redan varit på Meeths ett antal gånger 
och suttit bredvid Pelle och Niklas när de arbetat med bildsättning, redigering 
och klippning av boxningsfilmen. Pelle hade blivit allt mer van vid programmet 
och även vid bildspråket. de första gångerna jag besökte verksamheten hade 
Niklas suttit vid datorn och Pelle bredvid, de senare hade det varit tvärtom. 
Pelle tog allt mer över kontrollen och kom med fler och fler egna idéer till 
bilder och komposition. Själv hade jag blivit ganska trött på att sitta bredvid. 
Säga vad man vill om dST, men det går inte snabbt och det blir inte mycket 
dynamik när det så mycket handlar om arbete med endast en ungdom. Så 
när jag denna gång kom till Meeths var jag faktiskt inte särskilt nyfiken, utan 
tyckte att jag redan hade förstått principen med metoden. 

Väl inne i lokalerna sökte jag mig till klipprummet, men fann till min 
förvåning inte alls Pelle och Niklas, utan Niklas tillsammans med tre andra 
ungdomar: anna, Linda (båda 16 år) och en yngre kille som senare inte skulle 
vara med i verksamheten. Tjejerna hade Niklas fått kontakt med veckan 
innan när han följt med fältassistenterna ut i deras uppsökande arbete, fick 
jag reda på senare. de hade knutit kontakt med flickorna eftersom de vista-
des mycket i centrala Göteborg, i köpcentrumet Östra Nordstaden och på 
en angränsande bussterminal. anna kommenterar hur hon uppfattade livet 
vid den tidpunkten. 

– Fältassistenten kände er tidigare och hade en känsla av att ni skulle tycka att 
DST var kul eller så? 

– Ja alltså vi hade ju typ, vi gjorde verkligen ingenting innan det. alltså vi hade 
ingenting att se fram emot. Ingenting var kul så det är ändå bra där liksom. det 
känns ändå bra att vara här och så och veta att man gör någonting och så som 
är meningsfullt liksom. 

– Du säger ingenting att se fram emot ingenting att göra, det låter ju rätt tungt 
och tråkigt.

– Ja det är ju det. alltså det var verkligen ingenting som fanns att göra.

– Har det varit så hela tiden om du tittar tillbaka på ditt liv kan du se att det 
”ingentingheten” startade någonstans eller har du alltid känts så att det inte har 
varit något som varit kul att göra? 

– Ja alltså det har ju funnits perioder då det liksom vart kul, men det har slutat 
eller liksom avslutat. då blir det bara liksom jättetråkigt och tomt. det känns 
liksom att det inte finns någon mening med någonting. 

att etablera kontakt med ungdomar som lever i svåra livsomständigheter 
kan kräva en stor känslighet för att de inte skall uppfatta sig trängda eller 
inlåsta i en trång position. För en del ungdomar är nämligen kontakten till 
vuxna präglad av så stor ambivalens att den måste prövas successivt för att 
inte relationen skall bli alltför hotande (Forkby, 2005). det handlar för den 
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anställde att balansera väl för att ungdomen skall vara fortsatt intresserad 
av och motiverad till att stanna kvar i kontakten och gå vidare med aktivite-
ten. denna form av balanserande avvägning var också tydlig när kontakten 
skulle etableras mellan de anställda i dST och dessa tjejer. För de anställda 
handlade det om att kunna agera på två nivåer samtidigt. dels i agera direkt 
och spontant i kontakten med ungdomarna och dels att samtidigt tolka 
relationen och innebörderna för att förstå vad som hände i det som syntes 
hända. I och med att kontaktetableringsfasen är en central del när främjande 
arbete används för utsatta ungdomar kommer vi här att ge detaljerade bilder 
av hur det kan gå till. det är viktigt att skildra eftersom det främjande arbe-
tet kan uppfattas så självständigt attraktivt att man som anställd inte skulle 
behöva någon särskild fingertoppskänsla för hur relationer etableras. Vår 
uppfattning är dock att eventuella uppfattningar om att intresset, metoden 
och den kreativa verksamheten skall stå i fokus måste kompletteras med en 
stor känslighet i det relationsskapande arbetet. Ibland krävs måhända inte 
sådan relationskompetens, men ibland är den alldeles central. 

Balanserande relationsskapande
det var alltså inne i klipprummet jag träffade anna och Linda första gången. 
Jag lutar mig i hög grad mot observationsanteckningar i följande, och övergår 
till att skriva i presens. 

anna är klädd i svarta kläder. hennes byxor är av det nu moderna slaget 
som gör att man undrar hur det kommer sig att de överhuvudtaget kan hålla 
sig uppe och fast på kroppen. Finns det måhända någon dold fästanordning? 
hon har en gråsvart munkjacka och över denna en svart midjejacka. diverse 
kedjor är fästade här och var. det måste ställa till det om hon någon gång 
vill ta sig fram obemärkt, tänker jag. Ett nitbälte i byxorna kompletterar den 
övriga metallen. det mest iögonfallande är dock den just bokstavligt talat 
iögonfallande långa luggen. den är lång, rödfärgad lugg och hänger och döljer 
ena ansiktshalvan, därmed också ena ögat. Resten av håret är svart, säkert 
också det färgat. hennes stil skulle väl bäst beskrivas som punk. Skorna av 
gymnastikmodell är utsmyckade med skrivningar på sulorna. hon verkar 
vara en ganska aktiv och initiativrik tjej på sitt sätt. associerar till olika 
sammanhang snabbt och prövar vad som är möjligt och lämpligt att säga i 
detta för henne nya sammanhang. Linda har inte samma slags punkstil som 
anna. hon har vanliga blåjeans och en grå collegetröja. hennes hår är blont 
och axellångt. hon bär på en ryggsäck som bär en mängds inskriptioner från 
olika kamrater, bland annat då från anna, men även från andra. ”Linda” 
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står skrivet mitt på. hon har en svart t-shirt med ganska djup urringning 
under collegetröjan. 

Vad tror ni om det, frågar då Niklas när de första kvällen sitter i klipprum-
met. de har just sett på en dST-film som han själv gjort, och frågan handlar 
om de vill göra en egen film. de säger båda att det verkar bra, roligt. När kan 
vi börja frågar de snabbt. skall vi jobba var och en för sig eller tillsammans? 
Båda två säger att de helst arbetar tillsammans. Vad skall filmen handla om, 
frågar en av tjejerna sedan. här finns ett avgörande moment. de som de 
säger nu kommer att bestämma mycket av hur arbetet kommer att fortlöpa, 
känns det som. Bajs, säger anna och Linda hänger på. det skall handla om 
att jag sitter på toaletten och att det är det skönaste på hela dagen att äntligen 
få trycka ut och släppa iväg en bajskorv. Jag kan ana en viss besvikelse hos 
Niklas, i vilket fall så känner jag av den. Varför då, undrar jag. skall de ta sig 
ända från Partille och komma och arbeta under flera veckor framöver, flera 
timmar åt gången för att göra en film om bajs? är det verkligen värt att satsa så 
mycket av Niklas arbetstid på detta projekt? skall det bara bli en barnslig film 
som inte får något personligt värde där de närmast verkar driva med formen, 
frågar jag mig. hur kan de säga att de är så engagerade, sett Niklas film om ett 
personligt minne för att sedan göra en film om toalettbesök? Besvikelse. Niklas 
ger dock inte signaler till tjejerna hur han uppfattat tjejernas temaförslag. han 
säger exempelvis inte något som kanske leder tankar åt socialarbetarhållet: 
”det skulle vara mer intressant om ni gjorde en film om utsatthet, sökande och 
längtan”. Inte ens nämner han något om vänskap, kärlek, svek och skuld. Nej 
då, han säger ungefär ”jag sitter och funderar på hur man skulle gestalta det 
tekniskt, och vilka scener det då skulle handla om”. Tjejerna spinner vidare 
och säger att det kan vara en toalett och så går en av dem in på den, ”det 
bästa av allt är ändå att gå på toaletten”. Niklas säger att ett sätt att börja 
är att skissa på en story. han går och hämtar några anteckningsböcker. Vi 
följer med och försöker hitta en lämplig plats att sitta. 

En kommentar. I samtal med Niklas efteråt så menade han att han vis-
serligen blev besviken på valet av tema, men att han inte går in på det och 
övertalar dem att göra något mer seriöst. det var sannolikt ett bra val att 
inte argumentera så i denna situation. Genom att tala om det gemensamma 
och externa fokusen, filmproduktionen, så bemötte han tjejerna på ett annat 
sätt än hur de ofta annars blev bemötta. de blev tagna på allvar trots att de 
så tydligt bjöd in till att bli avvisade. att direkt bemöta temat skulle möjligen 
också kunna få dem att skapa skäl för att strunta i dST och lägga till sina 
erfarenheter av misslyckade projekt. Nu blev istället fokus riktat mot frågor 
om gestaltande och mot storyn. den externa referensen som finns i ett kreativt 
arbete innebär en möjlighet till att pröva och balansera relationer så att de 
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successivt kan byggas starkare. På exempelvis ett socialkontor i samtal mel-
lan ungdom och socialarbetare är detta oftast mycket svårare. där finns litet 
annat att tala om än ungdomarnas person, handlingar och relationer vilket 
inte sällan kan göra att ungdomarna uppfattar sig inlåsta och försöker komma 
ifrån så smärtfritt som möjligt. det är då heller ofta frågan om samtal som de 
inte själva valt att komma till, vilket är en väsentlig skillnad till samtalen som 
sker på ungdomarnas egna initiativ, eller på deras arena som exempelvis kan 
ske på Ungdomsmottagningar eller fritidsgårdar. Åter till Meeths. 

Efter ett ungefär en halvtimme sätter vi oss i filmrummet Bollywood, 
där vi kan sitta ostört. Niklas återigen frågar om vi vill ha något att dricka. 
Tidigare ville ingen ha något. Ingen nu heller. Tjejerna fortsätter ett tag med 
bajstemat. Prövar också olika namn på filmen ”Ursäkta, vadå” och liknande. 
Jag är lite osäker på hur pass mycket jag skall gå in i diskussionen eller om jag 
bara skall sitta vid sidan av och observera. det blir i vilket fall lite konstigt 
och jag riskerar sannolikt att förlora möjligheten till kontakt med dem om 
jag enbart sitter vid sidan av. Jag bestämmer mig därför att ställa några frågor 
till dem. Niklas har hittills inte tagit någon styrande roll vad gäller flickornas 
ämne eller vad de skall gestalta. Jag frågar lite mer om vilka de är och varför 
de kom hit. de säger att det verkar vara roligt och att de går i samma klass. 
Jag frågar också vad de skulle vilja med att göra filmen, skall det vara en 
rolig film, en personlig, ha ett budskap – vad skulle de vilja ha ut? Filmen 
skall handla om livet, sade anna. Roliga saker som händer i livet. Och slutar 
med att det bästa är ända att bajsa. Nu är faktiskt en första länk till vidare 
arbete skapad. Bajstemat finns fortfarande kvar, men får ett sammanhang som 
gör det meningsfullt. Nästa nivå i filmen inträffar när de börjar sätta in sig 
själva i filmen. det sker först genom att anna säger något om vad karaktären 
skall heta ”Kurtputsson”. Finns det någon som heter det, frågar Niklas. Nej, 
det är ett namn som jag hittat på åt mig själv, säger anna. de börjar sedan 
säga att de kan handla om två tjejer. I vilken ålder, frågar anna. 15 år, säger 
Linda. här flyttar de temat med gemensamma krafter närmare och närmare 
dem själva. det kan handla om en svart och en vit. Någon som har tur med 
allt och som allting lyckas för och någon där allting går åt skogen, som har 
otur. Sedan slutar allt med att det bästa för båda två är ändå när de får gå 
på toaletten. 

Så inför toaletten är vi alla lika, försöker jag med, fast man lever under 
olika förhållanden. Ja, ungefär så, säger de. Men det skall inte vara någon 
dödsallvarlig film, den skall vara rolig. Så fortsätter det, med att det har ett 
tema tillgängligt som de kan använda sig av som en räddningsplanka. det 
kan alltid ta stöd i detta för att skoja bort och fly undan i situationen. Jag 
frågar om hur de skulle kunna gestalta det som är jobbigt och det som är 
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gynnsamma omständigheter. Linda svarar med, som jag sagt fyra gånger 
tidigare så handlar det om att man kan ha olika kamrater, man kan bli utsatt 
för negativa påtryckningar från kompisar, man kan vara olika stark själv och 
man kan ha olika bra hemma i familjen och med föräldrarna. 

Efter ett tag ytterligare börjar de utveckla tanken med motsatspar. Båda 
tjejerna skulle gilla att ”röka på”, men de skulle ha olika bakgrund. Narkotika 
har tidigare varit uppe i samtalet. de har sagt helt tydligt att de gillar, eller 
åtminstone att det är positivt. Svårt att säga om de missbrukar, har provat 
på, hur frekvent det i så fall är. Något som verkar klart är dock att de rör 
sig i kretsar där det mycket väl förekommer droger och att det är något som 
upptar deras tankar. Niklas säger sedan att ett sätt att komma vidare är att 
bygga karaktärerna. hur är de, vad skall de heta, vad har de varit med om. 
detta ger tjejerna ett tankeverktyg att komma vidare med hjälp av. 

anna säger att hon kan spela den svarta. Jag blir alltid utsedd till den 
svarta, en lärare skulle ha en vit och en svart. du vit och du svart, är det okej 
frågade han. Jag kommenterar med att det verkar ju lite tufft för dig. hon 
ger dock inte så mycket intrycket av att det skulle ha påverkat henne. Men 
det verkar ändå som ett angeläget område. de fortsätter med att den ena 
av dem kan ha många vänner och vara populär. den andra har inte många 
 vänner alls. Niklas säger att han har uppfattat att det finns ett bärande tema 
i jämförelsen mellan deras olika liv och att det slutar med att de ändå hamnar 
på toaletten. Jag säger återigen något om att inför toaletten är vi alla lika. 
Niklas frågar också om den ”svarta” också skall ha vissa goda sidor, så att 
det inte blir nattsvart. anna säger att hon skall kunna åka skateboard, vilket 
anna själv är intresserad av. Filmen blir successivt mer och mer ett uttryck för 
deras personer. Sedan kanske hon kan ta hand om sitt småsyskon, fast att hon 
egentligen har andra saker att göra och inte hinner. den vita hon får mycket 
och har inte så mycket krav på sig. hon har exempelvis inga småsyskon. det 
är lätt att vara vit då. Vad är budskapet, skall det handla om orättvisa, frågar 
jag. Linda drar på det lite. Säger sen att nej inte direkt, visst det skall handla 
om orättvisa också, men inte bara det. det skall vara roligt också. 

Samtalet sker allteftersom i lugnare tempo. Tjejerna slappnar av. de är 
intresserade av en fortsättning på arbetet och frågar vid flera tillfällen om när 
och hur. Niklas tar deras mobiltelefonnummer och de kommer överens om 
att träffas redan senare samma vecka. 

En kommentar. allteftersom kontakten prövades ömsesidigt gick det att 
ställa frågor om filmen och budskapet. det var dock frågan om att balansera 
på det sättet att ge olika förslag och inte kräva att det skulle vara på det ena 
eller det andra sättet. Men det handlade också om att våga utmana ”bajstemat” 
genom att fundera över hur det kunde bli en del av en tematisk struktur. det 
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handlar också om att ta tjejerna på allvar. På en nivå att säga att vi accepterar 
och förstår att ni vill pröva relationen och på en annan att säga att vi samtidigt 
ser att den position ni intar inte är den enda och att den kan innebära att 
ni inte kan säga det som ni vill. Vad gäller bajstemat så kan det ses som ett 
sätt att skapa säkerhetsavstånd till att bli infångade i en vuxenstruktur, och 
därmed också skydda sig och andra från senare besvikelser. Möjligen värjer 
hon sig mot vad de föreställer sig att vuxna hoppas de skall göra en film om, 
så som: ”En film om sökande tonårsflickor i en kaotisk omvärld”. Nu kom 
de att göra en film med just detta tema, men utifrån deras egna premisser och 
kontroll och först efter de prövat relationernas hållfasthet. Åter till Meeths, 
nu till ett senare tillfälle. 

En meningsskapande relation
det är ändå blicken som kommer för mig när jag tänker tillbaka på kvällen 
som förevarit. den där oförmedlade ögonkontakten mellan två personer 
som söker varandra. En blick som innehåller så mycket mer än ögats fysiska 
registrering av omgivningen. Nej, denna blick var istället en kontaktlänk. det 
bokstavligt talat synbara uttrycket för att ett socialt band hade etablerats, en 
blick som både prövade, bekräftade och förstärkte en gryende tillit. Kanske 
är det att överdriva betydelsen, att övertolka och tilldela gester detaljer, fin-
stämdhet och mening. Men ändå, det går inte att komma ifrån det intryck 
blicken gjorde på mig under kvällen. det var nämligen i denna blick som jag 
såg en bekräftelse på den förändring som hade skett. dessa två 16-åriga tjejer 
som tillbringat en hel del av sin fritid i Göteborgs citymiljöer, där den ena för 
bara någon vecka sedan varit placerad i ett jourhem, som när de först kom till 
Meeths för några veckor sedan var så prövande, sökande och så måna om att 
hålla vuxna på tryggt säkerhetsavstånd, satt nu koncentrerat och arbetade på 
att skriva, justera och fundera över hur de skulle kunna få ihop sin berättelse 
och hur de skulle kunna gestalta den i bild. det var denna förvandling som 
koncentreras i blicken. 

det handlade för dessa tjejer om att våga lita till den process det innebär 
att söka, våga ta och hålla fast den andres blick under så lång tid att ömse-
sidig bekräftelse kunde ske. En bekräftelse på att alliansen hade etablerats. 
En sökande arbetsallians hade skapats med syftet att gestalta en berättelse 
om det egna jaget, personen och identiteten. det var detta jag tyckte mig se 
anna då och då lät ögonen lämna datorskärmen för att söka sig till och ta 
Stinas (den andre anställde i projektet) blick. ”hur skall man formulera detta? 
Behöver detta vara med? Kan man förkorta och säga lika mycket, kanske 
mer?” det var en blick som utstrålande en stolthet över sitt arbete och med 
projektet fanns förhoppningen om att komma vidare, bli friare och överhu-



155

vudtaget bli mer förankrad. En arbetsallians där anna och Linda visserligen 
återkommande sökte stöd och ville ha de anställdas hjälp och vägledning, 
men där ungdomarna själva var i kontroll över arbetsprocessen. det var de 
själva som satt framför tangentbordet, det var till allra största delen deras 
egna formuleringar som nedtecknats och det var deras synpunkter och kom-
mentarer om varandras texter som vägde tyngst. 

Jag ville i en senare intervju återkomma till vad jag uppfattade som en 
stor förändring och höra om annas synpunkter om den. Vad hade egentligen 
skett mellan det inledande bajstemat till denna nära arbetsrelation?

– På något sätt så ville ni ju verkligen börja med det här, men sen verkade ni lite 
osäkra på vad det skulle innebära och vad man skulle kunna ha för idéer. Då 
kanske det blir lite svårt vad man skall säga. Det var mycket bajskorv som kom 
in, men det försvann eller? 

– Ja 

– Hur kom det sig? 

– Nej men sen kändes det som, jag tyckte att det skulle vara mer seriöst och så 
eller typ någonting man kan visa upp och vara väldigt stolt över. Liksom verkligen 
har arbetat med och lagt sin tid på och sånt så då fick det bli det i stället. 

anna säger här något som jag uppfattar som väsentligt i ett ungdomsarbete 
som utgår från kreativa metoder. det skall leda till ”någonting man kan visa 
upp och vara väldigt stolt över”. Produkten har ett stort värde. den är tydlig 
och något bestående. det blir därmed lättare att visa upp vad man faktiskt 
har åstadkommit. den kan också värderas i jämförelse med andra liknande 
produkter. det blir därför viktigt att den blir på riktigt och håller en, åtmins-
tone rimlig men helst en bra kvalitet. Produkten blir ett uttryck för den egna 
personens förmåga. Om ungdomar som i många andra sammanhang inte får 
en sådan respons får det här, kan det naturligtvis vara mycket betydelsefullt. 
dessa tjejer hade exempelvis en roll i skolan som knappt tillät dem att visa fram 
sina positiva kvaliteter överhuvudtaget. det finns självklart många orsaker 
till att det blivit så, där skolans sätt att fungera enbart är en. I vilket fall blev 
dST-verksamheten viktig som en kompensatorisk och samtidigt identitets-
skapande möjlighet för dem i en problematisk period av deras liv. 

Målgruppen, metoden och verksamhetsidén
Så det är meningen att de skall ha tillgång och vara självgående och egentligen 
bara konsultera mig genom ett telefonsamtal. Niklas

Niklas relaterade i en tidig intervju hur tanken var när ungdomarna väl lärt sig 
grunderna för dST. de skulle förses med en egen nyckel till lokalerna för att 
kunna arbeta med filmen när det passade dem och ta hjälp av handledning när 
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de så behövde. Så kom det aldrig att bli. Istället var det relativt få ungdomar 
som blev aktuella för verksamheten. Visserligen få ungdomar, men ungdomar 
som de lade ned mycket energi på. Niklas kommenterar detta senare.

Jag kände mycket att jag grämde mig i början över att de var så få. Men det har 
jag fått äta upp för det är ju väldigt krävande. Så man kan kanske inte ha för 
många i en sån här verksamhet. det skulle bara bli väldigt förvirrande. 

det var emellertid inte lätt att få acceptans för detta arbetssätt inom den egna 
verksamheten. deras kollegor uppfattade i och för sig metodiken som lovvärd 
och intressant men det var svårt att hantera att så stora resurser skulle läggas 
till en metod som i princip byggde på en-till-en pedagogik. 

Många gånger har det känts som att man, att vi har fått försvara vårt sätt att 
arbeta. då har det handlat om det här med att allt, allt, allt skall mätas i siffror. 
hur många, istället för att vända på det. Vi har ju hävdat att vi jobbar med 
kvantitet inte kvantitet. att stå upp för det. Vi kanske ”bara” då har haft fem, 
sex ungdomar på glid. Kollegor och även andra har inte förstått riktigt. ”Men 
hur, under så lång tid och med så mycket pengar, så få”. det har varit svårt att få 
människor, omgivning och kollegor att förstå vad det faktiskt är vi gör. Stina 

diskussionen om vad som är ett rimligt, tillräckligt antal deltagare i en 
verksamhet är ibland lika het inom fritidssektorn som den är svår. En i det 
närmaste automatisk och naturlig respons när sådant som besökarstatistik 
begärs och presenteras för politiker är att säga att verksamheten är så mycket 
mer än det som går att utläsa från statistiken, om man nu inte har en verk-
samhet med stort besökarantal vill säga. Nästa reaktion är ofta att föra fram 
en skillnad mellan kvantitet och kvalitet. Vår uppfattning är att diskussionen 
om deltagarantal är relevant för dessa verksamheter, men att den egentligen 
inte handlar om kvalitet eller kvantitet. det är ju inte orimligt att orsaken 
till att en verksamhet lockar många besökare, kan vara att den håller så hög 
kvalitet. Just detta kunde ju exempelvis konstateras om dansverksamheten 
på Kulturatom i stadsdelen angered i Göteborg (Forkby, 2008). Vice versa 
kan en verksamhet som inte håller tillräckligt god kvalitet ha svårt att locka 
deltagare. En verksamhet med få deltagare kan således ha högst olika kvalitet. 
den andra frågan rör vad som bör betraktas som få deltagare, eller egentligen 
för få deltagare. Få i förhållande till vad den aktuella målgruppen kräver 
för resurser? Få i förhållande till vad metoden skulle kunna hantera? Få i 
förhållande till vad verksamhetens uppdrag och inriktning? Få i förhållande 
att det kan vara en metod som kan vara intressant att överföra till liknande 
verksamheter? den centrala frågan om överförbarhet till andra verksamhe-
ter placeras i mitten av nedanstående figur. denna figur vill åskådliggöra att 
denna inte är någon enkel fråga om att ta in en ny metod, utan man måste 
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ta ställning till en rad faktorer, likaväl som att det inte är enkelt att uttala sig 
om det rimliga antalet ungdomar i verksamheten på Meeths. 

Målgruppens 
behov

Del av 
verksamhetsidé

Metodens
kapacitet

Överförbarhet,
modellskapande

Figur 6 Projekts modellskapande kapacitet, överförbarhet till andra verksamheter

Ett sätt att diskutera hur dST fungerat på Meeths är att relatera det som 
skisserats i figuren. När man ser till målgruppens behov kan man för det 
första konstatera att ungdomarna naturligtvis haft mycket olika behov av 
stöd och handling i själva arbetet och framförallt att de krävt mycket olika 
av förhållningssätt och engagemang utöver dST-arbetet. Tjejerna som de an-
ställda benämnde ”kulturgänget”, vilka inte speglas i detta kapitel, var relativt 
självgående och krävde egentligen bara igångssättningshjälp varefter de sökte 
handledning när de väl behövde sådan. Killarna som gjorde boxningsfilmen 
behövde mycket närmare en-till-en handledning. det var svårt för några av 
dem att koncentrera sig på arbetet i redigeringsfasen. I praktiken var det en 
av dem som färdigställde filmen. han behövde mycket direkthandledning 
och kunde åtminstone under första filmen inte själv ta över ansvaret för 
arbetet. Tjejerna anna och Linda som gjorde filmen som diskuterats mycket 
ovan krävde mycket tid och engagemang först för att överhuvudtaget fångas 
upp och vara intresserade, sedan i själva arbetsprocessen för att fånga deras 
uppmärksamhet och koncentration och därutöver fordrade kontakter med 
andra aktörer så som socialtjänst, skola och familjer samt kollegor i den 
egna verksamhet mycket tid och kraft. huvuddelen av tiden som fanns till 
projektet, omkring en halvtidstjänst, ägnades därför i praktiken åt arbete 
med tre, fyra ungdomar. 

Om målgruppen för dST i högre grad hade varit tjejerna i kulturgänget 
så skulle naturligtvis många fler ha kunnat jobba med metoden. Man skulle 
troligen ha kunnat ha lagt upp introduktionskurser i gruppform varefter de 
själva skulle ha tagit över ansvaret. Men nu var målsättningen av nå utsatta 
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ungdomar, vilket alltså i praktiken innebar att de i högre grad var beroende 
av handledning och annan form av stöd. 

Målgruppen har att göra med vad verksamheten har för idé. För att se till 
denna koppling bör vi dock kort se till vad dST inneburit. det är tvivelsutan 
så att dST varit betydelsefullt för de olika grupperna. Tjejerna i kulturgänget 
gjorde sin presentation av ett arrangemang de ansvarat för. här var dST mer 
en förmedling som visade upp deras kapacitet i ett annat sammanhang. För 
åtminstone Pelle bland killarna blev dST något som dels betydde mycket för 
hans känsla av att behärska något. det var i denna mening bra att programva-
ran var avancerad i och med att det gav honom känslan av att behärska något 
som få andra gör. här var effekten av dST i första hand ”instrumentell”, att 
behärska metodiken, även om sammanhanget på Meeths gav honom en positiv 
uppmärksamhet. För tjejerna hade filmskapandet den största betydelsen i att 
de gav dem ett sätt att gestalta sin situation samt att de inom Meeths blev 
sedda som (potentiellt) kunniga och kompetenta. Särskilt anna genomgick 
en stor förändringsprocess som åtminstone delvis hänger samman med att 
hon kom in i verksamheten på Meeths. För tjejerna fick dST och att komma 
in i Meeths sammanhanget en närmast terapeutisk effekt. I och med att det 
var så få ungdomar som var aktuella för dST är det svårt att uttala sig om 
metodens kapacitet att fungera som en inslussning till andra delar av verk-
samheten, även om de tjejer som texten koncentrerats kring faktiskt deltog i 
flera andra sammanhang på Meeths. 

Vilka verksamheter har då som idé att medverka till vilka effekter för vilka 
målgrupper och hur skulle dST fungera som metod i dessa sammanhang? 

I den precisa utformning som dST haft på Meeths är det svårt att se att 
den skulle vara direkt överförbar till verksamheter som fritidsgårdar och 
mötesplatser för ungdomar, menar vi. den är helt enkelt för resurskrävande 
i förhållande till de gängse verksamhetsidéerna och de målgrupper man 
riktar sig till. I synnerhet gäller det arbetet med de utsatta ungdomarna. det 
krävs också en hel del av de anställdas kompetens att hantera de balansakter 
för att etablera goda samarbetsallianser såväl med ungdomarna som med 
deras omgivning. Trots att fokus för arbetet ligger på att stimulera kreativa 
processer och inte på ungdomarnas person, ställs det krav på att ha en god 
kunskap om interpersonella processer i beredskap. I huvudsak verkar sådan 
kompetens visserligen ha funnits på Meeths, men det var här också frågan 
om att två personer arbetade nära tillsammans och ägnade stor del av sin 
arbetstid till ungdomarna. de hade också tillgång till närvarande arbetsledning 
och även extern handledning när det var som tuffast. I arbetet med denna 
målgrupp ser vi en möjlighet att skapa samarbete med andra verksamheter. 
det borde exempelvis vara intressant att fältassistenter, eller socialarbetare i 
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samarbete med anställd inom främjande arbete, arbetade med metoden inom 
mötesplatsens ram. andra verksamheter för vilka metoden rimligen borde 
vara intressant för denna målgrupp är öppenvårdsmodeller som utvecklats 
inom socialtjänsten och även inom en del ungdomsmottagningars regi. Man 
kan rada upp fler inom detta område. På en hel del av behandlingshemmen 
för ungdomar använder man sig av kreativa metoder i arbetet, såsom musik 
och bild. dST kan komplettera dessa metoder.

För att dST skulle kunna bli en metod man bredare använde sig av inom 
mötesplatsverksamheter för ungdomar och även inom fritidsgårdar, menar 
vi att utformningen bör justeras. Inspiration kan hämtas från hur metoden 
används i skolsammanhang. det är då frågan om att använda sig av enklare 
program för redigeringsarbetet. helst skall de vara i det närmaste självinstru-
erande. det finns program som är speciellt framtagna för ändamålet. Man 
måste också ifrågasätta en-till-en pedagogiken. Med en enklare programvara 
kan fokus direkt läggas på själva berättandet. det är svårt att se varför inte 
introduktion, handledning och även själva arbetet skulle kunna ske i grupp, 
åtminstone till dess att ungdomarna behärskar metoden så väl att de blir 
mer självgående. det verkar som att dST så som det utformades på Meeths 
blev begränsat dels av en för avancerad programvara och dels av att deras 
inledande utbildning betonade att dST innebar ett individuellt arbete. de 
effekter som är av instrumentell karaktär att lära sig att behärska ett mer 
avancerat redigeringsprogram och arbeta mer filmmässigt kan i detta fall läg-
gas in som ett andra steg när väl grunderna och tankesättet om berättandet 
sitter. dessa synpunkter om utformningen sammanfaller i hög grad med de 
anställdas egna bedömningar. 

– En vanlig fritidsgård, vad skulle ni rekommendera den? Är det burken och satsa 
på mer avancerad programvara, eller finare datorer eller?

– Nej jag tror, lägg krutet på handledningen, och sen kör med skitgrejer. För det 
har ingen betydelse för kvaliteten. den visuella kvaliteten på en dST-film, om du 
har gjort den på en seg gammal Pc-burk. … Ja bara det (avancerade) skapar ju 
ett motstånd, att ”Oj, här var det mycket liksom svåra grejer att lära sig”.

– Alltså ta det lilla du har liksom. Säger jag som är teknikfientlig. Det spelar 
ingen roll, har du någon form av digitalkamera, om det så är mobilen eller någon 
annan, en scanner och sen en risig dator där det finns ett klipprogram så är det 
bara att köra. 

– Vi har ju också diskuterat ursprungstanken med dST att det är en människa 
som jobbar med det. Och vi har låtit ungdomarna ibland vara flera på samma 
projekt och så där. För att dom vill ha det så. då får det väl vara så då. Så jävla 
noga är det ju inte. Varför skulle man bara låsa sig vid en princip av att, ”Ja men 
nu måste det vara så här”. Så det skulle jag nog också kunna mer uppmuntra och 
rekommendera dom som vill prova dST, att kanske jobba i grupper också. att 
man kan göra, alltså tillsammans utveckla historier och…
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DST som en främjande metod
När man ser till vilka ytterligare lärdomar som kan dras från arbetet med 
dST och då relaterat till ett främjande perspektiv kan man se till intresset, 
produkten, processen och relationen. 

det som åtminstone lockade ungdomarna till att göra en dST-film på 
Meeths var ungdomarnas eget intresse. För några handlade det åtminstone 
initialt om att få träna sig i att göra en film för andra var det att utveckla ett 
bildmässigt berättande och för en tredje grupp om att presentera ett arbete de 
genomfört. även om det kunde vara svårt att få tag i den tilltänkta målgruppen 
så behövdes det egentligen ingen övertalning för att få dem att delta. Å ena 
sidan kan detta förstås mot bakgrund av att medierna och inte minst filmer 
har en stor betydelse i ungdomskulturen och många är intresserade av att få 
praktisera ett liknande hantverk. För Meeths del underlättade det sannolikt 
att en av handledarna arbetade med film professionellt. Å andra sidan kan 
det förklaras av att ungdomar som inte var intresserade helt enkelt inte kom 
till verksamheten. I vilket fall spelar ungdomars eget intresse stor roll i det 
främjande ungdomsarbetet generellt. det handlar ofta om att bygga på och ge 
förutsättningar till konkreta uttryck för ungdomarnas intressen. då kommer 
också en hel del av motivationen på köpet. En svårighet, om än mindre, var 
att få ungdomarna att fortsatt vara motiverade när de insåg att det inte kunde 
handla om en vanlig spelfilm, utan om en kortare form av bildberättelse. 

Nästa steg gäller produkten. det var helt uppenbart att kvaliteten på 
produkten var väsentlig såväl för ungdomar som för de anställda. Valet av 
berättelse var inom det som var tekniskt möjligt fritt, men det skulle leda till 
en produkt som skulle kunna hålla för att visa upp för en publik. det var inte 
frågan om någon låtsas eller terapiverksamhet, utan om skapandet av riktiga 
alster. Ett talade exempel är när anna och Linda med stort engagemang klott-
rade ned och gjorde en av Meeths toaletter äcklig, för att ge intryck att vara 
en mycket snuskig offentlig toalett. detta gav ett mycket realistiskt intryck. 

det kan, särskilt när det handlar om arbetet med utsatta ungdomar, vara 
frågan om krävande arbetsprocesser. Gränserna för vilket ansvar man har som 
offentligt anställd ungdomsarbetare och vem som ansvarar för vilka frågor blev 
exempelvis ett svårhanterligt dilemma när de såg sig tvungna att anmäla en av 
ungdomarna för socialtjänsten. Meeths blev då i ett skede en form av fristad 
för dessa ungdomar i en tämligen kaotisk livssituation. Processen krävde 
en stor känslighet hos de anställda gentemot ungdomarna samt många och 
ibland svåra diskussioner med olika samarbetspartner. att tänka i termer av 
arbetsprocess är också viktigt från perspektivet att det inte bara handlar om 
produktion av ett alster. Visserligen är det viktigt att fokusera på att skapa 
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en kvalitativt god produkt, men syftet med detta är ofta att det kan innebära 
goda arbetsprocesser. I arbetsprocessen kan i bästa fall en utveckling ske där 
berättelser mognar fram och det blir allt viktigare att skapa en produkt man 
faktiskt kan vara stolt över, som en av tjejerna sade. 

En viktig del av processen är relationen mellan ungdomar och anställda. 
denna relation betyder olika saker för olika ungdomar och i skilda sam-
manhang. För några var relationen av förebildlig karaktär i mening att den 
anställde förfogade över sakkunskap inom området. här erbjöd filmandet, 
klipptekniken, bildseendet och berättelsetekniken viktiga aspekter av relatio-
nen. I andra sammanhang var den personliga relationen i vilken en djupare 
bekräftelse och tillåtelse till att våga prata och uttrycka sig över sin situation 
viktigt. allt arbete med människor innehåller en relationskomponent, och i 
arbetet med dST kan man se prov på att flera olika aspekter av denna aktua-
liseras. därför måste man som ungdomsarbetare vara beredd på och skapa 
förberedelse inför att hantera dessa olika aspekter. En sådan förberedelse 
kan ligga i att man återkommande i personalgruppen diskuterar arbetet och 
förhållningssätten. En annan kan vara tillgång till arbetsledning och även 
möjlighet till extern handledning om svårare situationer och avvägningar 
måste göras. 

Sammanfattningsvis visar arbetet med dST på Meeths kraften i vad ett 
främjande arbete kan innebära inte minst med utsatta ungdomar, men också 
på vilka gränser som finns och vilken beredskap som bör finnas för att hantera 
de ibland komplicerade balansakter och bedömningar som måste göras. det 
är vår uppfattning att dST mycket väl kan ha en plats i ett kreativt arbete 
med utsatta ungdomar, men också att bedömningar och utformning måste 
göras i förhållande till verksamhetens grundläggande idé, kompetensen bland 
personalen och den målgrupp man riktar sig till. I bästa fall kan metoden då 
innebära att ungdomar får tillgång till ett språk som tillåter dem ett nytt sätt 
att berätta om sig själva, sin omvärld och sina utvecklingsmöjligheter, vilket 
Stina formulerar. 

den pedagogiken som vi ändå har utarbetat tillsammans, anser ju jag är fullt 
godtagbar att använda med ungdomar som inte har det verbala språket att ut-
trycka saker och ting. de som kanske inte har hittat en tillhörighet i en kreativ 
process. de som vill saker och ting men behöver eller vill ha det här, sida vid sida 
med en pedagog. Vi kan ju faktiskt se några exempel där det verkligen har varit 
solskenshistorier. 
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I en notis i Göteborgspostens nöjes- och kulturbilaga i januari 2008 står det 
om en grupp tjejer som en gång i månaden skall ta över Sticky Fingers, den 

mest kända rockklubben i Göteborg. de skall anordna konserter företrädesvis 
med grupper som spelar ”indiemusik”15. det började som ett jämställdhets-
projekt på mötesplatsen Meeths, står det i tidningen. Nu vill de ut i ett större 
sammanhang och arrangera konserter för en vuxen publik. Med sina egna ord 
skriver de på sin hemsida att Go ahead flyttar ut från tryggheten på Meeths 
för att istället pröva lyckan i Stickys lokaler. I ett avseende är alltså projektet 
Go ahead alldeles utmärkt enkelt att utvärdera. har satsningen inneburit att 
deltagarna utvecklat sin kapacitet att genomföra arrangemang? Ja, till och 
med i så hög grad att de har fått möjlighet att arrangera konserter i profes-
sionella sammanhang. Två av deltagarna arbetar därtill i skrivande stund för 
ett professionellt produktionsbolag. de arbetar då med uppgifter omkring 
iordningsställandet av scen och fungerar som värdar vid olika arrangemang, 
alltså uppgifter som särskilt den första av tradition är tydligt mansdominerade. 
Ytterligare två av deltagarna har planer att utbilda sig med sikte mot att arbeta 
inom arrangemangsbranschen och en tredje fann ett intresse för att fördjupa 
sig inom design och layout, och söker en utbildning inom detta område. 

I detta avsnitt kommer du att kunna läsa om vad satsningen innehöll och 
om vilken betydelse den haft för deltagarna och vad de lärt sig. För flera av 
deltagarna kom nämligen Go ahead att få en stor betydelse för deltagarna. 
I en avslutande gruppintervju framstod den som ett startskott för något mer 

15 Indie är en förkortning för independent som i detta fall betyder oberoende av de stora skiv-
bolagen. Ursprungligen beteckning för band som ställde sig utanför eller inte blev föremål för 
kommersiella intressen. Stilarterna kan variera men ofta rör det sig om gitarrbaserad pop/rock 
med ett melodiöst inslag. 

Go Ahead – om att bli 
arrangör
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och större. Efter Go ahead ville de genomföra större arrangemang, med större 
artister och bli arrangör mer ”på riktigt”. 

Vi har också tänkt större arrangemang, men inte större artister utan större festi-
valer. att man till exempel har tre större festivaler om året i stället för en spelning 
varje månad. där kan man ju ha större artister och det kan bli en förening med 
kontaktnät eller något. Man får en basic utbildning eller en erfarenhet av allting 
på Meeths, men det är ju fortfarande demoband. det hade varit kul om man 
hade kunnat ha mer erfarenhet av större grejer och utbildningar inom speciella 
områden och gå vidare.

Go ahead är ett av de projekt som drevs inom ramen för förebyggande och 
främjande projektet. här var det frågan om ett samarbete mellan mötes-
platsen Meeths och studieförbundet Sensus. Syftet var att stärka tjejers roll 
i musikbranschen genom att de lärde sig att arrangera konserter och andra 
arrangemang. Kristina från Sensus och Madeleine från Meeths hade träffats på 
ett möte som arrangerats inom ramen för det så kallade 50/50-projektet som 
Kultur Ungdom skapat. 50/50 syftar till att skapa en ”jämställd musikscen”, 
enligt deras hemsida (www.kulturungdom.se/50-50/50-50.php). de bestämde 
då att satsa på ett gemensamt projekt eftersom de i respektive verksamhet 
hade sett att det fanns ett problem med att killarna dominerade i vissa delar av 
branschen, inte minst som arrangörer. Personalen på Meeths hade exempelvis 
uppmärksammat att det visserligen kom många tjejer till konserterna, men att 
de sällan återfanns som arrangörer. Fyra vuxna på tillsammans 40 procent av 
en heltidstjänst har varit engagerade i projektet: en från Sensus, två anställda 
på Meeths och en musikhandledare som ansvarade för ljudtekniken. 

Go ahead innebar konkret att deltagarna fick en utbildning och praktisk 
erfarenhet i vad det innebär att ansvara för arrangemang och få känsla för 
hela den kedja ett arrangörsskap består av. alltså, allt från att identifiera och 
kontakta tänkbara band, marknadsföra spelningar genom affischering och 
annat, stå i dörren och ta inträde, ansvara för kappinlämning, iordningsställa 
scenen, finnas på plats och se till att allt flyter under spelningen till att ställa i 
ordning lokalen efter arrangemanget. Tanken var att tjejerna skulle få prova 
på alla steg i processen enligt ett rullande schema. 

Några av de ungdomar som blev aktiva i projektet hade tidigare genomfört 
ett arrangemang på Meeths som ett projektarbete i skolan, och några hade 
deltagit i Meeths verksamhet men då som besökare. de hade rekryterats till 
projektet genom att personalen på Meeths tillfrågade dem. Go ahead star-
tade senare delen av våren 2007 med tolv tjejer. Projektet kom igång med 
en rivstart då de snart efter att det startade skulle igång med sitt första ar-
rangemang. det handlade därför under hela projektet om att lära sig genom 
praktiska erfarenheter, med John deweys ord ”learning by doing”. Under 
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projekttiden har totalt femton deltagare varit aktiva. de har arrangerat tio 
konserter, två clinics (workshop), deltagit i tre seminarier, gått en utbildning i 
arrangemangskunskap och åkt på en studieresa till Linköping och tagit del av 
arbetet kring en konsert med Lars Winnerbäck (som är en känd musikartist 
i Sverige). I detta avsnitt kommer vi att fokusera på vad ungdomar kan lära 
sig av att delta i satsningar som likt Go ahead bygger på ungdomars ansvar 
och som syftar till att understödja deras kreativitet. Innan vi går in på detta 
är det dock värt att säga några ord om vad det kan innebära att delta i ett en 
satsning som sägs vara ett ”tjejprojekt” och vad man som ledare då behöver 
vara uppmärksam på. För även om det är viktigt att ge underrepresenterade 
grupper större utrymme, kan det ge också signalera om att deltagarna själva 
skulle sakna egenskaper eller kraft som killar har. 

Ett tjejprojekt 
I en tidningsartikel i Göteborgsposten16 skildrades meningsskiljaktigheter 
mellan representanter för en golfklubb och några engagerade medborgare om 
huruvida ett rekreationsområde skulle omvandlas till ett område för träning 
av utslag och puttar. Medborgarna menade att området skulle försvinna som 
rekreationsmöjlighet för dem som behövde ett lättillgängligt område att ströva 
omkring på. Golfklubbens representanter menade å sin sida att deras verk-
samhet var så efterfrågad att mer utrymme krävdes. Många nya medlemmar 
har strömmat till och som särskilt tunga argument anfördes att samarbetet 
med skolan hade lett till att ett flertal ungdomar nu visat intresse för sporten. 
Slutligen presenterades trumfkortet: om de bara fick möjlighet att exploatera 
området skulle man kunna starta med en särdeles angelägen verksamhet. de 
skulle nämligen kunna börja med att bedriva en särskild ”tjejgolf”. det är 
väl bra kan man tycka att man har blivit uppmärksammad på könsfrågan 
inom golfsporten (huruvida detta är ett problem övergår vår kunskap att 
uttala oss om). Men man kan också fråga sig vad det är för någon form av 
golf det då handlar om. Finns det någon särskild sorts golf som utövas just 
av tjejer? Låt vara att de kanske i allmänhet slår kortare än en del killar, men 
vad i övrigt kan det skilja? I en gruppintervju med deltagarna i Go ahead 
kom vi in på detta tema. Vad finns det för antaganden och vad är budskapet 
med att anordna särskilda projekt för tjejer, när är det befogat och i vilka 
fall förstärker man en inte helt positiv känsla av att vara en person som är i 
behov av särskilt stöd? Som en av deltagarna funderade:

det är väl bara den här grejen att ”tjejer vågar inte ta för sig”. det beror på per-
sonligheten. det finns killar som inte vågar ta för sig heller. det känns lite som 
att man blir tillsagd att ”tjejer de tar inte, de vågar inte leva ut sina tankar”. Och 

16  Göteborgsposten, februari 2008.
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”jaha gör jag inte det, jag är ju tjej” och ”nä, kanske inte då”. det känns nästan 
som att det har blivit en uppmaning.

Frågan gällde i och för sig om hur de ser på tjejers möjlighet till att få vara 
med och bestämma överhuvudtaget, och inte bara om Go ahead. det var 
verkligen dubbelt för dem att delta i ett ”tjejprojekt”. För samtidigt som de 
kunde se att det var viktigt att tjejer fick möjligheter att kunna och våga göra 
saker som de annars knappast skulle ha gjort, kunde de också uppfatta att 
själva urvalet talade till dem även på andra sätt. det var ju heller inte som 
”tjejer” som de ville värderas, utan om de överhuvudtaget lyckades att ge-
nomföra bra arrangemang eller inte. det blir också ganska absurt att tänka 
sig att det skulle finnas någon särskild könsrelaterad värdeskala på om ett 
arrangemang var bra eller inte. det var nu inte enbart eller främst Go ahead 
som var i blickfånget för denna känsla som de förmedlade om ”tjejprojekt”, 
utan den hade uppstått i många andra sammanhang. att bli utvald ”som tjej” 
innebar också att bli tilltalad som att man inte riktigt vågade stå upp själv 
och driva olika frågor. 

På samma sätt som det var dubbelt för dem att delta i en tjejsatsning (el-
ler jämställdhetssatsning), så är det dubbelt för mig att skriva om deltagarna 
som tjejer. För visst var de tjejer, och visst hade de fått möjligheter som de 
annars troligen inte fått genom att delta i projektet, men det var verkligen 
inte frågan om personer som behövde värderas efter en särskild måttstock. 
det var kreativa, livfulla och kraftfulla individer – precis som väldigt många 
andra ungdomar alldeles oavsett kön. 

– Det här med att det är ett tjejprojekt, har det någon betydelse?

– Jag kan säga att det känns lite fegt att liksom gå på det här med att det är ett 
tjejgäng. Samtidigt måste man börja med det, just för att det är ett sådant projekt 
och då måste vi utnyttja det lite faktiskt.

– Vad innebär det då? Varför kan man liksom inte jobba med blandade grupper 
då?

– Nu handlar det inte om att det inte går men det är väl mer att man vill uttrycka 
någonting. Just eftersom att branschen är så mansdominerad så vill man skapa 
ett projekt som gör att vi faktiskt kan sköta det själva liksom. det går - vi är inte 
helt efterblivna.

– Sen så det här själva projektet startade ju ur den tanken att det skulle vara en 
tjejgrej. att gå ifrån det känns fel. det är ändå en del av vår fil. Om man känner 
till Go ahead så kanske man kan lite mer bakgrunden. det är inte bara spelningen 
utan också att det är tjejer. det i sig är ju lite status och lite säregenhet.

– Go Ahead är ju en form av 50/50 projekt (hälften åt/av vartdera könet). Varför 
skulle man inte kunna ha 50/50 här i gruppen då, vad skulle hända?

– det händer väl ingenting, men det öppnar så många fler dörrar om man bara 
är tjejer känns det. det kanske låter lite dumt, men kommer man som ett rent 
tjejgäng är det något speciellt och då vill de ha en. Om man hade varit blandad 
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så hade det ju varit som vilken grupp som helst känns det som. Samtidigt vill vi 
ju att folk skall tycka att vi är bra - inte för att vi är tjejer utan för att vi det vi 
gör är bra.

det är lite säreget och det öppnar så många fler dörrar om man bara är tjejer, 
säger deltagarna i ovanstående citat. Man kan lära sig en hel del av deras 
tankar när man som ungdomsarbetare arbetar med liknande idéer. För visst 
kan det vara mycket motiverat att anordna särskilda satsningar på att lyfta 
grupper som annars inte får det utrymme som de borde. Frågan är hur man 
kan understödja ungdomarna att göra urvalet till en positiv möjlighet och 
inte till ett ytterligare ett bevis för att deltagarna saknar möjligheter att göra 
sin röst hörd. alltså: hur skall man undvika att ungdomarna förväxlar sin 
samhälleliga position med sina individuella egenskaper? I Go ahead kan man 
också se att deltagarna förhållit sig offensivt till sitt ”tjejprojekt” och gjort 
det till en del av sin ”affärsidé”. att de enbart är tjejer handlade för dem inte 
om att de skulle ha mindre kapacitet att genomföra riktigt bra arrangemang, 
utan att de fått andra möjligheter och lockar till ett större intresse. detta är 
projektegenskaper som de menade att man måste ”utnyttja lite grand faktiskt” 
och att ”det är lite status och lite säregenhet”. de har alltså hanterat det of-
fensivt som en affärsidé. Kärnfrågan handlar om att de faktiskt förhållit sig, 
om än mindre artikulerat kanske än vid intervjun. 

En kommentar: aitchison (2004) tar upp en diskussion som griper in i 
frågan om särskilda tjejprojekt (eller för den delen killprojekt) som behand-
lats ovan. hon beskriver hur ansträngningar gjordes under 80-talet att skapa 
frizoner för kvinnor inom fritid, sport och rekreation. detta kan ses som ett 
resultat av hur feministiska forskare och praktiker uppmärksammat orättvi-
sor på området. Många av dessa initiativ (från myndigheter, organisationer 
och privata aktörer) sökte erbjuda ett utrymme för tjejer/kvinnor i form av 
specifika tider då enbart kvinnor kunde utnyttja fritidsfaciliteter och service. 
denna policy baserades ofta på, till stor del outtalade, uppfattningar om risk 
och riskhantering. den kritik som har riktats mot denna typ av initiativ har, 
enligt aitchison till stora delar rört att de betraktar tjejer/kvinnor som en 
homogen grupp samt att de frånskriver tjejerna/kvinnorna möjligheten att 
stärkas i att hantera och välja sina fritidsaktiviteter, och i samband med detta, 
även hantera risker. Ytterligare en kritik som kan riktas mot könsseparatistiska 
aktiviteter är att de, om de inte har ett tydligt och genusmedvetet mål och en 
tidsmässig slutpunkt, tenderar att befästa stereotypa bilder av manligt och 
kvinnligt. (Johansson, 2006) 

När man på liknande sätt som inom Go ahead gör särskilda satsningar 
för vissa grupper, är det viktigt att reflektera över det ramgivande samman-
hanget. dessa omkringliggande ramar, inkluderande tankesätt, värderingar 
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med mera, är nämligen ofta oreflekterade och tagna för givna. Samtidigt, 
och just därför, innehåller de kraftfulla läroprocesser. det borde därför 
vara viktigt för dem som arbetar med sådant främjande ungdomsarbete att 
lyfta upp själva utgångspunkterna och ramarna för sitt arbete för reflektion. 
Vilka oavsiktliga och i värsta fall kontraindicerade läroprocesser riskerar 
man genom det sammanhang som skapas omkring en satsning? Exempel 
på en sådan oavsiktlig läroprocess är den inlärda hjälplösheten. (Peterson et 
al, 1995). En sådan kan uppstå när en person visserligen får hjälp och stöd, 
men får det på ett sådant sätt och i sådan omfattning att de egna resurserna 
inte stärks utan man lär sig att man är ständigt beroende av andras stöd för 
att klara sig och överkomma svåra situationer. Inom socialt arbete talar man 
om klientiseringsprocesser på ett liknande sätt. 

Utvecklingsarbete är intimt förknippat med olika former av lärdomar och 
läroprocesser. det är något som närmast per definition hör projektverksam-
heter till. I utvärderingar av projekt kan man närma sig sådana läroprocesser 
på olika sätt. Ett är att jämföra det som man sagt sig uppnå med det som 
faktiskt skett av lärande. Ett annat, som här är i fokus är att undersöka mer 
förutsättningslöst vilken form av lärande som har skett och vad som verkar 
vara särskilt betydelsefullt. 

Läroprocesser
I de flesta sociala och kulturella sammanhang sker någon form av lärande. 
Lärande har av vissa forskare beskrivits som en socio-kulturell process och 
som därför måste förstås i ett större sammanhang (Säljö, 2000). Liknande ut-
gångspunkt kan man finna i en del av ungdomskulturforskningen som talat om 
”ovanliga läroprocesser” (Fornäs et al, 1998; Sernhede, 2001; Ziehe, 1986). I 
dessa diskussioner har den (traditionella) skolundervisningen varit den vanliga 
referensen. denna undervisning har ansetts i för hög grad varit fokuserad 
på de rena ämneskunskaperna och förbisett de viktiga identitetsmässiga och 
socio-kultuella processerna. Fokuseringen har inneburit att den kanske mest 
framträdande och i vilket fall mest svårhanterliga kunskapen en viss grupp 
barn och unga har fått lärt sig är om deras oförmåga. det vill säga att de lärt 
sig att de inte kan lära. detta har i sin tur lett till att många inte bara ställt 
sig/ställts utanför skolsystemet, utan också tappat lusten till att försöka lära 
sig något överhuvudtaget. Genom så kallade ovanliga läroprocesser, som ofta 
sker på ungdomarnas fritid och som de själva styr över efter intresse, kan i 
bästa fall känslan av misslyckande repareras. det har då varit viktigt att just 
uppmärksamma ett lärande som inbegriper hela den unges person som ges 
ett reellt utrymme att växa identitetsmässigt. 

den övergripande ramen för Go ahead-projektet var som ovan diskuterats 
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ett jämställdhetsprojekt. Innehållet och behållningen för deltagarna kan dock 
i stor utsträckning förstås i pedagogiska termer. För att ungdomarna skulle 
kunna axla och känna trygghet i att ta en arrangörsroll var de tvungna att lära 
sig en hel del. det handlade om instrumentella saker som att kunna koppla 
samman en ljudanläggning, att spellokalen och andra utrymmen säkras i 
brandskyddshänseende, att värdar fungerar på ett sådant sätt att de kan lugna 
ned eventuella bråk och liknande. I den utbildning och de seminarier som 
ledarna arrangerade handlade det i stor utsträckning om att ge denna form 
av ”know-how”. Men det fanns också ett annat lärande i projektet som löpte 
parallellt med utbildningens uttalade fokus. det är detta som vi kommer att 
exemplifiera nedan. Först om den känsla av att ha koll (det innebär att bli en 
arrangör), därefter om de sociala läroprocesserna som skedde mellan ledare 
och deltagare och mellan deltagarna själva och slutligen om de kulturella lär-
domarna som skapades i deltagarnas möte med rock- och musikbranschen. 

Arrangörsrollen – att ha koll är mer än att ta kontroll
det finns mycket som man måste behärska för att genomföra ett arrangemang. 
det handlar om att skapa bärande teman för olika uppträdanden, hur man 
får tag i och kontrakterar de band eller artister som skall uppträda, att göra 
reklam för att få publik att komma, att göra lokalen trevlig, att hålla ordning, 
kunna iordningsställa scenen och så vidare. Men för att bli arrangör och inte 
bara en allmän fixare, krävs ytterligare en sak: att ha koll. Som rubriken sä-
ger att ha koll innebär detta mer än att enbart ta kontroll över en situation, 
även om en sådan förmåga också kan krävas. Visst krävs det en hel del av 
det ”know-how” som diskuterades ovan. det viktiga här är att poängtera att 
verkligen ha koll handlar om mer än denna form av instrumentella kunskap. 
det handlar om en blick för helheten, att tänka långsiktigt och inte minst om 
att kunna hantera olika människor och navigera rätt mellan olika positioner 
och relationer. Man kan säga att ha koll innebär att kunna ta en metaposition 
från vilken man fokuserar på det övergripande målet att genomföra ett bra 
arrangemang och även uppmärksamma det betydelsefulla i att agera rätt på 
detaljnivå. det finns verkligen många relationer för en arrangör i Go ahead 
att navigera mellan. det handlar om att vara tjejer i en mansdominerad 
rockbransch, om att fungera i en uppdragsgivar-/arrangörsposition till band, 
om att fungera som en länk mellan publik och band och även om att hantera 
relationen mellan drömmar och rockmyter och en mer realistisk position som 
arrangörer av ett mindre arrangemang på en kommunal mötesplats. 

Vi hade först bestämt oss för att inte ha med det bandet. För att jag har träffat på 
dem tidigare och vet att de inte kan bete sig helt enkelt. då är det väldigt, väldigt 
jobbigt - mot min stolthet att låta dem spela. Jag tycker ju att det är förfärligt 
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jobbigt, men samtidigt så (får man tänka på) publiken. Så som publiken reagerar 
när de spelar. hur alla tycker att det är jäkligt bra och när publiken gick härifrån 
så hörde man hur publiken prata om dem. då vet man samtidigt att då har man 
gett publiken vad de vill ha. Och min stolthet, alltså jag får skita i det då, för att 
det ändå är publiken som är viktigast. Maria

Maria ger på ett komprimerat sätt uttryck för det centrala i att axla ett ar-
rangörskap när hon säger att hon trots att det verkligen bar henne emot att 
låta ett visst band spela. då var hon angelägen om att inte låta detta drabba 
publiken. att se hur publiken drogs med och lyssna till hur de talade om 
arrangemanget när det lämnade Meeths var behållningen för henne. denna 
inställning innebar dock inte att banden kunde göra som de ville, utan att 
försöka se och tänka i konsekvenser av ens eget agerande. det handlade här 
dels om att överhuvudtaget tillåta dem att spela och dels att agera på ett 
sådant sätt under spelningen att den gick att genomföra trots egna känslor 
och värderingar. 

Man kan självfallet ha åsikter om det är rätt att tilllåta sådana band med 
en tråkig attityd, och om man i en kommunal ungdomsverksamhet skall 
underordna sig/acceptera de ibland märkliga och provocerande attityderna 
och beteendena som kan finnas bland banden. Man kan också diskutera 
relationerna mellan band och arrangör från ett könsperspektiv. Vi återkom-
mer något till dessa frågor nedan. det viktiga i detta avsnitt är att peka på en 
central del i vad ungdomarna lärt sig/vidareutvecklat under Go ahead-tiden, 
nämligen att ha koll är mer än att ta kontroll. I mycket handlar det om ett 
förhållningssätt i att fokusera på vad som är viktigt i varje situation och inte 
agera exempelvis enbart utifrån personliga motiv och känslor eller kortsiktigt 
i situationen, utan från sin roll i ett större sammanhang. För att kunna ”ha 
koll” krävs det också att kunna ta kontroll när det krävs. att ha koll handlar 
alltså om mer saker att behärska än att enbart ha kontroll, men det är inte 
istället för att kunna ta sådan när det behövs. att kunna ta kontroll ger i 
sig också en sådan trygghet att det är lättare att uppfatta att man har koll, 
alltså att kunna agera så i situationen att det övergripande målet kommer 
att kunna nås. 

Identitetsmässiga lärdomar – att upptäcka sig själv
Ett främjande ungdomsarbete handlar om att ge möjligheter för deltagarna att 
stärka sina förmågor och talanger. På ett allmänt plan kan en stärkt förmåga 
innebära förbättrad livskvalitet, både direkt för att det finns en tillfredsstäl-
lelse i sig att ta vara på sina resurser och indirekt om deltagarna kommer in i 
positiva sociala sammanhang. I sådana sammanhang stärker deltagarna var-
andra ömsesidigt och finner grundläggande positiva roller till varandra, även 
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om det samtidigt kan handla om ett hårt och även konfliktfullt gemensamt 
arbete (Benard, 2004). När det handlar om lärande menar vi att man i dessa 
avseenden kan tala om att det främjande arbetet syftar till identitetsutveckling. 
detta går tillbaka att deltagarna får prova sig själva i nya sammanhang och 
upptäcka nya sidor som de kanske inte alls var medvetna om tidigare. 

I fokusgrupperna framkom att fritidsledarna menade att fritidsverksam-
heten kunde vara till för att en del av ungdomarna skulle utveckla en ny eller 
i vilket fall tydligare livsinriktning genom verksamheten. Flera hoppades 
exempelvis på att ungdomarna skulle kunna upptäcka att ungdomsarbete var 
så intressant och de i sin tur skulle söka sig till en fritidsledaryrket. här tänkte 
man sig att ungdomarna skulle lockas av arbetets innehåll, men även att de 
också hade fått en viktig förebild bland de anställda att identifiera sig med. 

För några av ungdomarna i Go ahead handlade de identitetsmässiga 
lärdomarna också om att de funnit en sådan livsinriktning med något de 
vill utveckla sig vidare inom. För dem var det i och för sig inte en idé om 
att själva bli fritidsledare, utan istället att vidareutveckla sig inom det som 
projektet primärt handlade om: det vill säga om arrangörsskap och att arbeta 
med olika evenemang. Några av ungdomarna hade redan också fått kontakt 
och börjat arbeta på ett professionellt produktionsbolag. här var kontakter 
som de fått direkt eller indirekt genom Meeths och Go ahead viktiga. Någon 
eller ett par andra av ungdomarna funderade också på att söka in på en ef-
tergymnasial utbildning med denna inriktning. I vilken mån deltagarna i ett 
främjande arbete finner en möjlig livsinriktning beror naturligtvis i hög grad 
på det som verksamheten fokuserar på och även ungdomarnas livssituation. 
hårddraget är det naturligtvis svårare att tänka sig att en högstadieungdom 
i färd med att sänka sista bollen på biljardbordet ser en framtid som profes-
sionell biljardspelare än en att ungdom på väg att gå ut från gymnasiet kan 
tänka sig att fortsätta arbeta som arrangör av olika evenemang. 

Ett arbete som avser att stärka ungdomars skapande och kraft kan dock 
sträcka sig längre än ett lärande som just handlar om att utveckla förmågan 
inom kärnområdet eller genom identifikationsprocesser. det kan handla också 
handla om att ge förutsättningar för att skapa överförbar kompetens, alltså 
kunskaper och kunnande som är generaliserbar till andra livssammanhang. 
Genom en satsning som Go ahead skulle ungdomarna exempelvis kunna få 
ett sådant stärkt självförtroende att de vågar sig på andra saker än de annars 
skulle. det kan också handla om att utveckla en kompetens i frågor som har 
likhet med kärnkompetensen (här vad som krävs för att arrangera konserter). 
Man kan exempelvis se att det finns en likhet mellan att arrangera konserter 
med ett projektbaserat arbetssätt i allmänhet. Målet är klart, man arbetar 
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under en avgränsad tid och under denna tid måste arbetet organiseras på det 
sätt att en stor mängd delar fungerar väl tillsammans. 

Jag tror att de flesta kanske började för att det var roligt, jag gjorde det i alla fall. 
Sedan fick man testa på de här grejerna och så fastnar man med någonting. Jag 
tycker att detta med ljud är jätteroligt och det hade jag aldrig kommit på om jag 
inte hade varit med här eller jag hade inte en tanke på det innan. Jag kände att jag 
kanske inte passade att stå på scen i alla lägen utan framför scen eller bakom. det 
tycker jag är mycket roligare och där passar jag mycket bättre. Så det har väl varit 
massa tankar på hur man kan vara med både som jobb och som rolig och extra 
grej, sådana erfarenheter med sådant skulle man inte ha haft annars. camilla

En intressant aspekt handlar om möjligheten till fördjupade läroprocesser 
som är andra än de som man i förstone tänker på. En deltagare i Go ahead 
genomgick en sådan, som även om utgångspunkten var en delaktivitet inom 
fokusområdet, så var det en överraskning att hon skulle finna det så intressant 
att hon hoppades på en yrkesmässig framtid inom design. En satsning som 
Go ahead handlar om att många olika arbetsprocesser skall länkas samman 
och att olika moment måste utföras. Olika delprocesser måste löpa samman 
i en större gemensam process. En delprocess av marknadsföringen innebär att 
designa själva affischen. även om det var klart att de skulle producera affischer 
för att locka publik till arrangemangen, var det inte självklart att det skulle 
bli det mest intressanta området för en av deltagarna, Itzel. hon säger att 
hon faktiskt upptäckte att hon var intresserad av detta när hon tillsammans 
med en kamrat väl började göra dem. det handlade för henne alltså om att 
upptäcka sina (oanade) kvaliteter, som kanske annars inte fått möjlighet att 
komma fram och till uttryck. För Itzel blev denna upptäckt så omvälvande att 
hon började tänka sig att hon ville arbeta med design och layout i framtiden 
och sökte efter lämpliga utbildningar för detta. 

– Jag tycker att det är kul att hålla på med design och såna grejer. det hade jag 
inte gjort innan och det är någonting jag har blivit väldigt bra på under den tiden 
jag har jobbat med Go ahead. det är jag som har gjort affischerna och det har ju 
öppnat tankar hos mig att ”ja, det kanske är nåt roligt att jobba med” 

– Var det något du tänkte innan Go Ahead?

– Nä det är helt nytt.

– Visste du inte att du var intresserad av det?

– alltså det var en annan tjej i gruppen och jag som började göra det och så var 
det nåt som växte, nåt som jag och camilla kunde göra.

Notera gärna formuleringen ”började göra” i citatet. detta med att göra 
belyser en intressant sida av ungdomsarbete som bygger på kreativa metoder, 
eller med andra ord som innebär någon form av produktion. I görandet kan 
andra upptäckter göras och intressen skapas på ett annat sätt än vid traditio-
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nell läroboksstyrd undervisning. det är svårt att tänka sig att Itzel skulle ha 
upptäckt att hon var intresserad av design enbart genom att läsa om den. än 
mindre skulle hon då kunna finna att hon faktiskt också var duktig på det. 
Något som kan förklara att det blev en upptäckt för henne när hon fick arbeta 
med formgivning i denna form var att de gjordes i ett socialt gemensamt sam-
manhang, att det fanns mottagare och att skapandet hade ett specifikt mål. 
I det sociala sammanhanget i gruppen fick hon direkt positiv bekräftelse på 
affischerna, men positiva kommentarer kom också från andra håll. På det sätt 
som ”görandet” i Go ahead var införlivat i processer som skulle leda fram 
till något var läroprocesserna reella, betydelsefulla och vad som blev frukten 
av dem var viktiga för projektets funktion. det fanns också mottagare i flera 
led. Först de andra deltagarna i Go ahead (inklusive ledarna) som reagerade 
på att de trodde att affischerna skulle fungera, därefter banden som kunde 
säga sin mening om de visade något som de kunde känna sig bekväma med 
och viktigast och till sist och om de bidrog till fånga den presumtiva publikens 
uppmärksamhet. 
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Sociala lärdomar – att utveckla en produktionsgemenskap
även om vi i detta kapitel delar in olika lärdomarna under olika begrepp, 
var de i praktiken sammanvävda med varandra i en gemensam och social 
läroprocess. Sådant är också stor del av det mänskliga lärandet, det är frukten 
av arbete och ofta frågan om ett socialt samspel. 

de sociala lärdomarna som vi uppmärksammar i detta avsnitt rör dels 
relationen mellan ledare och deltagare och dels relationerna mellan deltagarna 
själva. Som signalerats ovan var det ett betecknande drag för läroproces-
serna i Go ahead att de utgick från en produktionsgemenskap. det innebar 
att det gemensamma arbetet stod i fokus och att lärdomarna relaterade till 
möjligheterna och svårigheterna i att forma och vidmakthålla olika former 
av arbetsrelationer. även om det här inte var frågan om att (helt) avbilda 
lönearbetets krav och förutsättningar, var det likaväl som vid annan produk-
tion frågan om att arbetet skulle samordnas på sådant sätt att ett gemensamt 
resultat uppnåddes. Och även om ersättningen inte kom i form av ekonomisk 
kompensation fanns det andra former av belöning, men då i form av det er-
farenhetskapital som livserfarenhet, större personlig kapacitet och uppövad 
förmåga att ta olika roller kan ge. 

Från det som vi i utvärderingen kan överblicka kan ledarskapet i Go 
ahead bäst karakteriseras som ett handledarskap. detta innebar att ledarna 
gav ungdomarna inblick i vad som krävs för att genomföra olika arrang-
emang. de gav också stöd till strukturen i gruppen genom att de återkom-
mande träffarna varje vecka samt gav förslag till hur deltagarna själva skulle 
kunna skapa en arbetsmodell som fungerade för dem. det är nämligen en 
stor skillnad mellan att arrangera en enstaka spelning och att återkommande 
genomföra arrangemang. därtill är det också en skillnad mellan att enbart 
arrangera konserter och att arrangera sådana i form av en viss form av grupp. 
det handlade inte bara om att förmedla en musikupplevelse, utan också om 
att föra fram ett budskap om vad Go ahead stod för. 

det är både lättare och svårare att arrangera återkommande konserter 
än enstaka. Lättare på det sättet att deltagarna lärt sig baskunskaper om hur 
saker och ting fungerar, svårare för att det krävs en annan struktur och genom-
tänkt planering för att det skall fungera långsiktigt. Vid en enstaka spelning 
kan man förvänta sig att en hel del måste lösas i stunden och att man därför 
måste finna ut bäst sätt att agera i stunden, man måste laga efter läge. att 
ständigt behöva agera på detta sätt är dock mycket påfrestande. de som ar-
rangerar enstaka konserter på Meeths har vanligen också en vänskapsrelation 
till de band som uppträder. För Go ahead var är relationerna till musikerna 
i allmänhet, om inte affärsmässiga, så åtminstone mer distanserade än vän-
skapsband. att hantera sådana relationer kräver också mer av ordning och 
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struktur. det kan exempelvis handla om att upprätta kontrakt mellan band 
och arrangör. Från början saknades med naturlighet sådant som kontrakt och 
checklistor. allt efterhand började deltagarna själva efterfråga sådana för att 
underlätta genomförandet. denna efterfrågan växte dock inte enbart fram från 
ungdomarna själva, utan ledarnas tidigare erfarenheter av vad som krävdes 
för arrangemang och vad som kunde vara rimliga krav att ställa på banden 
var viktiga. det handlade emellertid inte om att ledarna gav ett färdigt förslag 
till gruppen, utan de poängterade att det var ungdomarna själva som måste 
känna behovet och vara ”bekväma med reglerna”, som de sade. 

Ni är ju arrangörer allihop. det är viktigt att ni är bekväma i er grupp med de 
regler ni sätter upp. att ”det här ger mig trygghet i att jobba mot, skulle jag bli 
ensam så känner jag att jag har gruppens stöd i att följa dessa reglerna”. det är 
det viktigaste för er när ni skall sätta reglerna i det här kontraktet. 

Go ahead bestod ursprungligen av två grupperingar. En större grupp som 
alla var eller hade varit klasskamrater och en mindre som bestod av två 
personer. Som ovan skrivits bestod en del av lärdomarna i att nyorientera 
sina relationer till de andra deltagarna. det handlade dels om att lära sig att 
hantera osäkerheten mellan subgrupperna. Under en period var det ganska 
spänt mellan dem. den ena gruppen tyckte inte att den andra ställde upp 
tillräckligt och därför inte riktigt gick att lita till. det var under en period 
exempelvis osäkert om de skulle dyka upp till inbokade träffar eller om 
de fortfarande var med i projektet. det ledde till en del diskussioner till en 
början dock inom de respektive grupperingarna. dessa diskussioner stärkte 
i sin tur känslan av uppdelning inom projektet. Till en början var de alltför 
osäkra mellan delgrupperna för att de skulle våga riskera stämningen inom 
projektet. deltagarna var rädda för att missa det roliga som det innebar att 
få delta i projektet. att just denna osäkerhet inte tala med varandra i sig 
förstärkte problemet, ökade osäkerheten och gjorde ett hot om splittring av 
projektet påtagligt kunde de möjligen se rent intellektuellt, men de hade svårt 
att själva hantera det. här spelade en av ledarna en viktig roll för att lyfta 
upp relationerna i gruppen till diskussion. 

– Har ni haft konflikter, eller löst konflikter?

– Ja, i början hade vi ju väldiga problem med att prata med varandra (…) Vi säger 
att personen som det handlade om, den fick inte veta någonting om att alla andra 
var förbannade, utan det blev att man låste ute någon och så pratade man. Och 
du vet, det blir jävligt taskigt och man blir förbannad. Men samtidigt så för att 
det vara så nytt så ville man inte kanske riktigt, för man visste inte hur de här 
människorna skulle ta det. 

– det var Kristina (en av ledarna, min anm.) som tog upp det med oss. (…) alla 
pratade och så märkte man att ”fan jag kan faktiskt prata med de här männis-
korna”. När vi håller på med Go ahead kan vi inte se varandra som polare för då 
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fungerar det inte, utan jag måste på de här människorna som folk jag arbetar med. 
När man är på en arbetsplats då måste man kunna säga att jag tycker att du gör 
det här fel och (…) man måste vara beredd på att få skit och att man gör fel. Men 
man växer ju hela tiden man lär sig. Man lär sig hantera olika saker liksom. 

Utöver det positiva i att grupperna kom att tala med varandra samt ledarens 
betydelse för detta finns ytterligare en viktig del i citatet ovan. denna handlar 
om omförhandlingen av de interna vänskapsrelationerna. det framkommer i 
citatet som att de kunde inte längre se: ”varandra som polare för då fungerar 
det inte, utan jag måste på de här människorna som folk jag arbetar med.” 
När de skulle arbeta som ett lag med ett visst mål och när det handlade om 
mer än att arrangera en enstaka konsert, blev relationerna med nödvändighet 
också orienterade efter ”produktionens” krav. det blev alltså en form av 
arbets-/produktionsgemenskap. detta behöver inte förta att de kunde återgå 
till andra (vänskaps)relationer utanför Go ahead, men väl att när de arbe-
tade med arrangemangen uppfattade de alltmer att det var det gemensamma 
arbetet som behövde stå i fokus. 

Kulturella lärdomar – om det svåra i att dra på lite kajal runt ögonen
det var nu inte vilket område som helst som Go ahead verkade inom utan 
musikvärlden som är ett av det mest centrala områdena inom ungdomskul-
turen. I musikvärlden och kanske speciellt inom rockbranschen frodas myter, 
skapas och underhålls drömmar, dyrkas stjärnor och exploateras och/eller 
bearbetas och motverkas samhälleliga och kulturella ideal. Musikvärlden kan 
ses som en ständigt närvarande arena för unga människor att gestalta och på 
olika sätt hantera vuxenblivandet, det etablerade samhället och lämnandet av 
barndomen (Fornäs et al, 1998). Musikvärlden och ungdomstiden utövar en 
ömsesidig dragningskraft till den grad att de intimt vävs samman för många 
unga. denna dragningskraft är en viktig del till att deltagarna i Go ahead 
från början ville arrangera konserter. 

– Grundgrejen är väl att vi alla älskar musik. det är ju därför vi sysslar med det. 
det är musiken som driver det hela. det är väl den gemensamma nämnaren så 
att säga. även om vi inte vill skapa själva musiken själva så är det ju att vi får ut 
den musiken som vi ibland själva älskar, eller som andra älskar. Vi vet att vi ändå 
får igång det för musiken har alltid varit en stor del av livet liksom.

– Har ni kommit närmare musiken?

– Närmre musiken, liksom vi har en helt annan syn på musik och vi får veta vad 
som händer bakom.

Musikvärlden och rockbranschen kan i en mening ses som en spegel av sin 
samtid och kulturen inom vilken de verkar. På samma sätt som man i samhället 
kan finna mångahanda olika ideal, perspektiv, drömmar och värderingar kan 
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man finna det i musikvärlden. Sexistiska budskap blandas med jämställdhetsi-
deal, choser, överdrivna attityder och självbespeglingar möts med uttryck som 
sökande, öppenhet och önskan att finna överbryggande gemenskaper. det är 
denna mångfacetterade och motsägelsefulla kultur som förklarar att delta-
garna i Go ahead, trots sitt stora musikintresse, också var ambivalenta. För 
även om de lockades och fascinerades av branschen, och även om de kunde 
njuta av att komma nära och få kontakter, fanns det samtidigt en skepsis 
hos dem. I synnerhet var denna skepsis riktad mot det som uppfattades som 
överdrifter och choser från sådana band som inte uppnått en sådan status 
som ”berättigade” dem till detta. det är detta som signaleras i rubriken till 
detta avsnitt. det går tillbaka på hur ett av killbanden menade att de bara 
var tvungna att ha med sig två ”sminkbrudar” som skulle hjälpa dem med att 
sminka sig innan de äntrade scenen, för: ”hur svårt kan det vara att dra på 
lite kajal runt ögonen?”, som en av Go ahead deltagarna frågade retoriskt. 
Eller som visar sig när vissa band har med sig en egen fotograf och kräver att 
även denne skall få gå in gratis, eller förhållandet att en bandmedlem under 
soundchecken kände sig törstig innebar att två tjejer mer eller mindre kastade 
sig fram till caféet för att hämta vatten åt honom och så vidare. ”Vi accepterar 
inte sådant”, som en av deltagarna menade och fortsatte: 

det är väldigt många band som överskattar sig själva. det har vi varit med om 
när vi har haft band som vi brukar kalla ”(namn på gymnasieskola med en känd 
musikinriktning)”-banden. de tycker liksom inte att Meeths är tillräckligt bra för 
dem. det är löjligt att band kan göra så liksom. de har inte haft någon spelning och 
bara för att de är duktiga musikaliskt så tycker dem att de skall hoppa direkt till 
den största scenen, men det funkar inte så. Man måste faktiskt göra sig ett namn 
innan, man kan inte spela på Scandinavium (…) det här liksom ”vi är bättre än 
alla här inne (på Meeths, min anm). Vi vet verkligen vad vi pysslar med, alltså 
verkligen en sådan attityd”. det blir så jäkla töntigt och det är så jäkla många 
band som håller på så här. Maria

Förhållande till musikvärlden var alltså dubbelt för deltagarna, de både 
lockades och upprördes av den. den viktigaste kraften, den som gjorde att 
de fortsatte var dock att de i grunden verkligen tyckte om musik men också 
att de fascinerades av myterna, berättelserna och inte minst av känslan av att 
komma nära stjärnor. Man kan nästan få uppfattningen att kändisskap smittar 
via överföring. att komma i närheten av det mytiska rocklivet, att få lyssna 
till berättelser och hur stjärnorna egentligen är, vad som hände vid enskilda 
konserter, snacket bakom scenen, vilka krav de ställer mot arrangörerna i 
fråga om service i logerna och så vidare kan ses som ett sätt att bli invigd i en 
form av gemenskap som andra inte har tillgång till. Till denna gemenskap blir 
historier och anekdoter inträdesbiljetten och kontakter det kapital med vars 
hjälp man förtjänar sin plats. detta blev särskilt tydligt uppfattade jag när 
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deltagarna i Go ahead fick träffa professionella arrangörer och turnéledare. 
att få ta del av berättelser om det som inte får hända ändå hände, som när 
strömmen gick på en konsert med Backyard Babies eller att få läsa hur Iggy 
Pop skriver i sin så kallade ”raider”17, är sätt att bli invigd och betrodd. det 
är som om historierna bär med sig fragment av den person eller grupp de 
handlar om, som om ett slags kändisskapets aura följer med för att lysa upp 
det sammanhang i vilket berättelserna traderas. På ett sätt kan man säga att 
detta är ett av Go aheads viktigaste bidrag till deltagarna, att de fått ta del 
av berättelserna. det handlar dock inte om själva innehållet i dem som om 
det sammanhang i vilket de berättades. Genom att slussas in i sådana sam-
manhang där historierna berättades fick de samtidigt möjlighet till att skapa 
egna kontakter. det finns nämligen också en mycket reell aspekt av detta att 
bli upptagen i ett sammanhang och få kontakter till branschen. Sättet att få 
jobb i denna bransch verkar i huvudsakligen gå just genom olika kontakter. 
Jobben att arbeta med en turné annonseras inte på arbetsförmedlingens hem-
sida, utan i nätverk, genom att: ”man känner en som känner en som vet att 
en annan person går att lita på och troligen har tid”. 

Satsningen Go ahead var också ett jämställdhetsprojekt. Vad ett sådant 
projekt skall innebära i praktiken är långt ifrån klart. En tolkning är att ett 
jämställdhetsprojekt skall innebära att man eftersträvar en att fördelningen 
mellan tjejer och killar som arrangerar konserter på Meeths förändras. I så 
motto har satsningen, åtminstone under den period projektet varade lyckats. 
Ytterligare ett steg är att medvetandegöra och skapa diskussioner bland ung-
domar om hur kön/könsroller ser ut inom musikbranschen. här kan man inte 
konstatera att några särskilda aktiviteter arrangerats vare sig för deltagarna, 
besökarna på Meeths eller i andra sammanhang. de workshops och den 
utbildning som arrangerats har samtliga kretsat kring mer fokuserade frågor 
om arrangörsskap och musikbranschen i stort. det beror inte på ovilja eller 
ointresse från ledarnas sida att skapa sådana fora, men det har helt enkelt 
inte varit aktuellt att tänka i termer att skapa möjligheter till reflektioner i 
dessa frågor. det har ansetts vara tillräckligt att i faktisk handling se till att 
fler tjejer blir arrangörer. Mer av strukturerade former för reflektion skulle 
sannolikt öka möjligheten till generalisering för att överföra kunskap till andra 
livssammanhang och att även fler ungdomar skulle kunna nås för sådana 
diskussioner. ändå har deltagarna i Go ahead fått en ökad medvetenhet om 
könsfrågor och jämställdhet, som i mycket härstammar från deras möte med 
musikvärlden och olika kulturer inom den. 

Ett ännu högre jämställdhetsmål skulle vara att försöka påverka musik-

17  En raider är ett dokument där artisten ger önskemål/direktiv om vad arrangörer skall 
ordna med innan konserten, exempelvis om vad som skall finnas i logen.
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världen och dess delkulturer. det dock svårt att tro att Go ahead-projektet 
med dess begränsade ramar och resurser och fokusering på att lära sig att 
genomföra arrangemang, skulle kunna göra något reellt för att påverka rock-
branschen i något större avseende när det handlar om myter och könsroller 
och liknande. Ju större sammanhang det är frågan om desto svårare är det 
rimligen. När ungdomarna talar om rockmyterna verkar de också göra en 
åtskillnad. det handlade då inte enbart om att de hade svårt at påverka de 
större sammanhangen, utan att de faktiskt på sätt och vis accepterade att de 
större banden och stjärnorna hade viss rätt att bete som de behagade. En rätt 
som de dock inte tillskrev de mindre banden. det var främst när de mindre 
banden, de som Go ahead hade kontakt med, tog på sig en ”för stor kostym” 
och spelade en roll som de inte uppfattades ha förtjänat ännu som de kriti-
serades. denna kritik kunde ju också framföras med en allt större trygghet 
ju mer deltagarna i Go ahead fick kontakt med mer professionella delar av 
musikvärlden. de kunde då med egen kunskap hävda vad som skulle gälla 
och betrakta bandens choser med ett visst, ibland kritiskt och ibland milt, 
överseende till band som de uppfattade överdrev sin position och betydelse. 
Samtidigt var de ju en del av den musikvärld som de i vissa avseenden var 
kritiska emot, och som de faktiskt mötte negativa aspekter av själva. hur 
skulle de agera gentemot dessa? här möttes också olika roller. dels den 
överordnade arrangörsrollen som innebar att få det hela att flyta och ha koll, 
dels en grupp som var på väg att bli invigd i större sammanhang och få en 
egen plattform och dels deras roll som tjejer i en värld som i många delar är 
mansdominerad. även om det i praktiken kunde handla om att kompromissa 
mellan de olika rollerna, fanns det ändå en uppfattning hos deltagarna i Go 
ahead att de inom ramen för projektet inte accepterade vad som helst och 
att de hade ett mål att kämpa emot konserverande könsroller. de hade också 
konstaterat att det fanns en skillnad i attityd när de såg på vilka band som 
kunde vara dryga – det hade då handlat om killband. För att hantera sådana 
attityder menade någon att det kunde vara just det förhållandet att de var 
tjejer som var en tillgång och mer eller mindre tvingade killbanden att agera 
på annat sätt. 

– de banden jag har stött på som har varit dryga har alltid varit killar och då 
har det blivit så här dryga musiker som är så jäkla mycket bättre än alla andra. 
(…) tjejerna känner att de behöver vara lite tacksamma, medan killarna bara 
skiter i alltihopa. Varför skall killarna inte tacka? Jag menar (attityden att) ”vi 
är grymma vi är ju här för att vi är jävla bra, medan tjejerna tänker att ”fan vad, 
att ni just att ni bokade oss”. 

– Vill ni gå in i det, för jag menar risken är ju att man förstärker och liksom 
underhåller rockmytsdrömmen och den här killjargongen?

– Vi går in i det och då behöver vi det här. För det är så att de inte kan köra den 
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här killjargongen, för jag är inte en kille. Jag kan inte svara på det. det är ju det 
vi jobbar emot.

Sammanfattning och några kommentarer om 
pedagogiken
Satsningen Go ahead visar att ungdomar som deltar i en främjande verk-
samhet kan genomgå läroprocesser som kan få stor betydelse för dem och 
deras livsval. Flera av de aktuella ungdomarna gjorde det. även de anställda 
genomgår naturligtvis också läroprocesser, men fokus har här legat på ung-
domarna. Några av dem kom fram till nya eller förtydligade tidigare idéer om 
yrkesval med hjälp av erfarenheter från Go ahead. Vi har ovan exemplifierat 
vad de instrumentella, identitetsmässiga, sociala och kulturella lärdomarna 
kan handla om och vad de kunnat innebära för deltagarna. Vi inledde med 
den läroprocess som låg på en metanivå i förhållande till de andra,  nämligen 
att träna upp en känsla för och förmåga att se helheter, fokusera på det 
huvud sakliga målet och låta händelser på detaljnivå inramas i en ordning 
som handlade om att få saker och ting att löpa på. detta benämnde vi för att 
hålla koll. att kunna ha en sådan krävde dock även att man hade möjlighet 
att ta kontroll över de olika delmomenten, såsom att rigga scenen, skapa 
affischer och så vidare. 

Vi har också varit inne på att man kan förstå innehållet i de läroproces-
serna ungdomarna genomgick som att de kretsade kring tre poler: produk-
tionsgemenskapens villkor, musik-/rockbranschens kultur och myter och 
könsfrågor. Produktionsgemenskapen gav en tydlig riktning för projektet. 
deltagandet skulle resultera i något bestämt och detta skulle levereras på en 
bestämd tid. de var därför tvungna att omdefiniera sina inbördes relationer 
från vänskapsrelationer till en arbetsgemenskap och finna relationer till ledarna 
som stöd och handledare. det var också tydligt att musik-/rockbranschens 
kultur och myter och könsfrågorna ibland kom att stå i motsatsställning till 
varandra. I vilket fall kan man säga att tydliggörandet bör ha stärkt deltagar-
nas uppmärksamhet och medvetenhet om hur myter och drömmar påverkar 
enskildas och gruppers drömmar och förhoppningar och att de då kan kliva 
in i en stereotyp/konservativ könsroll. Myterna tränger in och penetrerar idéer 
om vilka man är och hur man bör agera. I viss utsträckning och i sina egna 
sammanhang, uppfattade deltagarna att de kunde agera mot dessa, men på 
en mer övergripande nivå är det klart att det mer handlar om att deltagarna 
kan ha fått en skärpt uppmärksamhet. När det gäller de kulturella läroproces-
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serna handlade därför mycket om att träna sig i att behärska ansvar, koder 
och myter. 

Pedagogiska implikationer
att stimulera till sådana processer som man kan se i Go ahead krävs en rad 
olika kompetenser, man bör ha grundläggande förmåga att möta och skapa 
goda kontakter med andra människor, man bör också ha någorlunda god kän-
nedom om det som verksamheten kretsar kring. I detta fallet om arrangemang 
och musikbranschen. Man kan gå vidare och diskutera vilka professionella 
krav på utbildning och perspektiv som man skulle kunna ställa, men det är 
inte fokus här. Istället vill vi nämna några beståndsdelar som vi uppfattar som 
särskilt väsentliga i denna typ av verksamhet. delarna sammanfattas faktiskt 
på ett bra sätt i nedanstående citat från en av deltagarna. 

När vi arrangerar gör vi vårt jobb och alla måste skärpa sig. det finns inget ut-
rymme för diskussioner när banden skall vara bokade, när affischerna skall vara 
ute. de (ledarna) gör inte oss en tjänst med att vänta en vecka till med att trycka 
upp affischerna. det är vi som förlorar på det och om alla förlorar på det. det 
finns inget utrymme för sådant. 

hon säger för det första att det är ett jobb de gör, alltså en produktion. I 
denna måste alla skärpa sig, de är en arbetsgemenskap. Produktionen ställer 
vissa krav för att lyckas vad gäller tid och kontakter. Slutligen att det faktiskt 
finns en risk förknippat med några sviker i att ta sitt ansvar. I följd med detta 
menar vi att de fritidsledarnas handledande roll har stött deltagarnas egna lä-
roprocesser. Vi kan se fyra sammanlänkade punkter som särskilt väsentliga. 

Reella situationer ger äkta läroprocesser. Go ahead uppfattades av delta-
garna vara på riktigt. de lärde sig, om än i mindre skala, hur det faktiskt kan 
gå till att mixa ljud, göra affischer och knyta kontakter. det var inte frågan 
om att skapa en ”som om-verksamhet”, alltså någon form av mer  eller mindre 
bristande kopia av hur det kan gå till att genomföra arrangerang. Sådana 
verksamheter ger ofta haltande uppfattning om hur det kan gå till i verklig-
heten, och kan innebära att vare sig arrangörerna själva, ledarna eller den 
presumtiva publiken tar dem riktigt på allvar. Självklart går det annorlunda 
till vid professionella arrangemang än vid Go ahead, men det var här frågan 
om en grundläggande likhet, inte en haltande kopia. det handlade om att ar-
rangera och organisera tillställningar så kompetent så att de skulle dra publik. 
Banden skulle rekryteras externt och Go ahead hade till uppgift att arrangera 
månatligt återkommande konserter. det var läroprocesser i skarpt läge. 

Tillvarata praktikens flerdimensionella läroprocesser. det görs ibland en 
uppdelning mellan teoretiska och praktiska läroprocesser. den traditionella 
skolundervisningen har ansetts stå för den förra, medan de senare kan finnas 
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exempelvis på ungdomarnas fria tid. Som man kan se i Go ahead kan denna 
uppdelning vara missledande. I den praktik som Go ahead inneburit finns 
också en mängd mer teoretiska inslag, dels i form av rena utbildningsinsatser 
med dels också i det praktiska arbetet. det kan handla om att generalisera 
erfarenheter till att kunna ta en arrangörsroll. det finns överhuvudtaget en rad 
läroprocesser som är viktiga att ta fasta på, uppmärksamma och stimulera. 
Vi har gett exempel på identitetsmässiga, sociala och kulturella. Styrkan i 
sammanvävda teoretiska och praktiska inslag är att de kan stärka varandra 
ömsesidigt. det mer praktiska arbetet kan exempelvis skapa en ökad efter-
frågan på teoretisk kunskap och den teoretiska får på motsvarande sätt testas 
i konkret handling. 

Ge trovärdig utbildning. de som ansvarade för utbildningsinsatserna där 
Go ahead deltog hade själva hade erfarenhet av att arbeta med större och 
mindre arrangemang. På så sätt kunde tala från egen erfarenhet om både 
lyckanden och misslyckanden och blev trovärdiga i ungdomarnas ögon. En 
annan aspekt av attraktiviteten har att göra med känslan av att bli invigd i en 
form av gemenskap genom att få höra om berättelser och på så sätt komma 
närmare musikvärlden. dessutom kunde på ett mycket praktiskt sätt knyta 
kontakter som kunde blir väsentliga vid senare tillfälle. 

Ge möjligheten att lyckas och risken att misslyckas. Genom att satsningen 
uppfattas vara på riktigt kunde deltagare rustas för att lyckas genomföra sina 
arrangemang. att arbeta i skarpt läge och att stimulera till ungdomarnas 
eget ansvarstagande innebär dock mer än så – det innebär också att man 
ger ungdomarna möjlighet att misslyckas (och förhoppningsvis då lära sig 
från det). En annan sak är att risken för att misslyckas bör ske inom rimliga 
gränser, och att dessa gränser kan flyttas efterhand efter ökad kunskap. det 
fanns exempelvis under projekttiden inom Meeths ingen risk att deltagarna 
skulle drabbas ekonomiskt om ett arrangemang inte fungerade som avsett. att 
försöka omöjliggöra risken för att misslyckas kan ses som ett sätt att försöka 
skydda ungdomarna, men frågan är om det inte lika gärna kan uppfattas som 
att man inte vågar lita på att de har en verklig kapacitet och förmåga. här 
kan man se en parallell till diskussionen om curling-föräldrar som förbereder 
banan så väl att barnen inte utvecklar en egen problemlösningsförmåga. 

Ovanstående punkter gäller i hög grad verksamheten i själva projektet. 
För att vara en del av ett än mer långsyftande socialt pedagogiskt arbete 
kan man avslutningsvis kommentera en sak till: överförbarheten. Vi har sett 
att många olika läroprocesser kan aktualiseras i främjande satsning. även 
om de ofta uppstår mer eller mindre naturligt eller av nödvändighet tvingas 
fram, är det inte säkert att de uppmärksammas som sådana. det kan vara så 
att till och med omfattande identitetsutveckling kan ske utan att den riktigt 
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uppmärksammas som sådan. Ungdomarna kan till exempelvis ha tränat upp 
en förmåga till att se helheter, fungera i produktionsgemenskaper utan att 
de själva blir uppmärksammade på det. det kan då bli svårare att se denna 
kompetens som en tillgång även i andra sammanhang, utan det blir en be-
gränsad kapacitet just för det aktuella sammanhanget. det mest begränsade 
svaret på vad ungdomarna i Go ahead har utvecklat är därför att de lärt sig 
att arrangera musikkonserter på en mindre lokal scen i Göteborg. Nu kan 
människor generalisera erfarenheter till andra sammanhang och en ny kapa-
citet inom ett område kan ibland med viss automatik överföras till andra. 
Uttryck som att någon fått en annan säkerhet eller trygghet, kan vara ett 
tecken på att en sådan generalisering skett. Men det finns mycket att vinna på 
att försöka reflektera över överförbarheten på ett mer artikulerat sätt, både 
för ungdomar och anställda. En del av ambitionen med detta kapitel är att 
bidra med några aspekter på sådana läroprocesser som man kan belysa. Vad 
innebär det till exempel i andra sammanhang att kunna ”ha koll”, hur skaffar 
man sig det och hur utstrålar man det? Eller för den delen hur kan en skärpt 
uppmärksamhet på hur könsroller och myter penetrerar olika livsområden 
användas för att demaskera situationer där de inte är fullt så uppenbara? 
Som framgått av kapitlet framstår Go ahead som ett gott exempel på vad 
ett främjande arbete kan innebära till sitt innehåll och till sina läroprocesser. 
här har ledarna agerat som handledare. När det handlar om  överförbarheten 
finns ytterligare steg att ta framöver, såväl för att förtydliga de processer de 
tillsammans genomgick som att mer strukturerat reflektera över sådant som 
väcker tankar och känslor. Vi väljer att avsluta detta kapitel med att en av 
ungdomarna summerar sina vunna erfarenheter och kunskaper från att ha 
arbetat med Go ahead under ett drygt års tid. här framkommer just en sådan 
kapacitet och tilltro till sina resurser som många ungdomsarbetare när för-
hoppningar om att skapa. En förhoppning som till sin grund handlar om att 
ungdomarna skall klara sig på egna ben, utan särskilda projekt. Men också 
en förhoppning om att den egna verksamheten spelat en roll under viktig 
period av en ung människas liv. 

Om Meeths hade stängt nu exempelvis då hade vi säkert kunnat arrangera spel-
ningar på egen hand. Men om det hade varit för ett år sedan. då hade man inte 
tänkt tanken. Eller om det funnits en idé hade man aldrig kommit till skott. Om 
man tänker nu då ett år senare när man har massa kontakter och erfarenheter 
och så där. Man hade ju aldrig fixat det själv. Och just det här att man inte riktigt 
vågade kanske. 
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Ungdomsforum för mig är en plats där jag träffar politiker och intresserade 
ungdomar som vill vara med och påverka vår kommun på ett sätt så den skall 
bli bättre för oss ungdomar. För mig är det också ett sätt att få veta att jag kan 
vara med och påverka och föra fram mina och mina kompisars viljor och förslag. 
(Nuvarande elevrepresentant)

drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldern 13-25 år. 
Ungdomspolitik handlar om ungdomars livssituation inom ett flertal 

olika områden. I den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma 
– rätt till välfärd, som antogs av riksdagen 2004, anges som ett av de övergri-
pande målen för ungdomspolitiken att alla ungdomar skall ha verklig tillgång 
till inflytande och verklig tillgång till välfärd (prop. 2004/05:2). Trots denna 
politiska målsättning finns en hel del tecken som tyder på att de unga i mindre 
utsträckning än andra grupper i samhället engagerar sig och gör sina röster 
hörda i demokratiska sammanhang. Exempelvis är valdeltagandet och intresset 
för andra typer av konventionella politiska handlingar bland unga lägre än i 
andra grupper (se Ungdomsstyrelsen, 2001; Ungdomsstyrelsen, 2003, 2007). 
Unga personer engagerar sig alltså inte lika mycket som andra åldersgrupper 
inom de traditionella kanalerna för politiskt inflytande. Ungdomsgruppens 
relativa större deltagande i andra påverkansformer och på andra arenor vid 
sidan av den representativa demokratin, kan åtminstone delvis kompensera för 
detta. En gemensam nämnare för dessa alternativa former av politisk aktivitet 
är att engagemanget inte i första hand riktas mot partipolitik utan mer mot 
enskilda frågor, såsom till exempel miljö-, globaliserings- och djurrättsfrågor 
(Ungdomsstyrelsen, 2007).

Rörande graden av tilltro till sina påverkansmöjligheter genom politiska 
aktiviteter avviker inte ungdomarnas syn nämnvärt från befolkningens i öv-
rigt. det finns dock stora variationer inom ungdomsgruppen. allra störst är 

Ungdomsforum i Härryda – 
om ungdomars delaktighet 
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skillnaden mellan de högskoleförberedande gymnasieprogrammen där elev-
erna visar hög grad av tilltro till att kunna påverka och de pojkdominerade 
yrkesinriktade programmen där denna tilltro är väldigt låg. allra minst tilltro 
till politisk påverkansmöjlighet finns hos de ungdomar som inte gått någon 
gymnasieutbildning överhuvudtaget. En annan skillnad inom ungdomsgrup-
pen är att ungdomarna födda i Sverige bedömer sina möjligheter att påverka 
som större, än vad utlandsfödda ungdomar gör (Ungdomsstyrelsen, 2003). 

I många av Sveriges kommuner försöker man hitta former för att ge 
ungdomar möjlighet att påverka politiska beslut. På flera håll har man inrät-
tat så kallade ungdomsfullmäktige där ungdomar har beslutanderätt i vissa 
frågor och på andra håll har det bildats mer rådgivande grupper (Ungdoms-
styrelsen, 2006). I härryda kommun är ungefär en tredjedel av invånarna 
under 20 år och således utgör ungdomar eller ”blivande ungdomar” en stor 
andel av befolkningen. I kommunen har det sedan många år har funnits 
en ambition att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den lokala 
samhällsutvecklingen. 2005 inrättades därför den mötesform vi diskuterar 
i detta kapitel: Ungdomsforum. huvudtanken är att detta skall vara ett sätt 
för politiker och ungdomar i härryda att mötas för att utbyta information, 
förslag och åsikter. Ungdomar skall ges större möjlighet att göra sina röster 
hörda i samhällsfrågor som berör dem och politiker skall få tillfälle att ta 
del av ungdomars perspektiv. Ungdomsforum genomförs fyra till fem gånger 
per verksamhetsår, och man har en egen budget för utbildning, reseersättning 
med mera.

I Ungdomsforum vill man från politiskt håll öka ungdomarnas möjligheter 
till politisk påverkan i kommunen genom att elevrepresentanter från varje 
skola inbjuds till dialog (årskurs 6 till och med sista året på gymnasiet). I fram-
ställningen nedan redogörs bland annat för tillkomsten av Ungdomsforum, 
hur man organiserat sig för att för att få till stånd en så god representativitet 
som möjligt, vilken typ av frågor som diskuteras, hur de olika representanterna 
beskriver värdet av Ungdomsforum samt några synpunkter kring i vilken 
riktning man gärna ser att Ungdomsforum utvecklas. avsnittet avslutas med 
reflektioner från utvärderarna.

datamaterialet till undersökningen har insamlats vid två observationstill-
fällen under hösten 2007, genom intervjuer med två nuvarande elevrepresen-
tanter, tre tidigare elevrepresentanter och tre politikerrepresentanter. Eftersom 
endast två av de nuvarande elevrepresentanterna hade möjlighet att vara med 
på en intervju, gavs återstående tio möjlighet att svara på en webenkät med 
liknade frågor. På denna svarade ytterligare två personer. även mötesprotokoll 
och annan dokumentation runt Ungdomsforum har studerats.
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Tillkomsten
I slutet av 1980-talet fanns ett ungdomsråd i härryda, bestående av en fast 
grupp ungdomar med stort intresse av att vara med och påverka. I början fung-
erade detta bra, men eftersom gruppen var fast blev den till sist ganska sluten. 
När dessa ungdomar blev äldre var det därför svårt att hitta ersättare. 

Ungdomsrådet bestod av intresserade ungdomarna, men blev mer som en klubb 
som det var ganska svårt att komma in i. det var liksom inget inflöde. (Politisk 
representant)

När man så i slutet av 1990-talet tog upp frågan på nytt ville man därför 
försäkra sig om att satsningen blev mer långsiktig. På uppdrag av kommun-
styrelsen startades därför under 1999 ett arbete med att utforma ett speciellt 
ungdomspolitiskt program (härryda kommun 2001). avsikten var att pro-
grammet skulle utformas tillsammans med ungdomar och på ungdomarnas 
villkor, och det bildades därför ett antal arbetsgrupper bestående av sam-
manlagt 250 ungdomar i åldern 13-18 år som representerade kommunens 
samtliga delar. Ungdomarna fick i uppgift att svara på två frågor:

hur skall inflytandeformerna se ut för unga i härryda kommun?1. 
Inom vilka områden kan/skall unga ha inflytande?2. 

det ungdomspolitiska program som arbetet sedermera resulterade i var upp-
delat i två delar – ungdomars intresseområden och inflytandeformer. den första 
delen behandlade de områden där ungdomar ville vara med och påverka och 
den andra innehöll ett flertal förslag på hur ungdomar skulle kunna öka sitt 
inflytande. Några av dessa förslag var till exempel att det skulle bildas ett ung-
domsråd bestående av en grupp ungdomar som framförde förslag och  åsikter 
från andra ungdomar vid regelbundna träffar med politiker, att elevråden 
skulle få större möjligheter till politisk påverkan samt att ungdomsinflytandet 
i kommunfullmäktige skulle öka. Ytterligare ett förslag var att det skulle bil-
das en ungdomsfullmäktige med befogenhet att fatta beslut i ungdomsfrågor, 
alternativt kunna lämna förslag till kommunfullmäktige.

Tillkomsten av Ungdomsforum föregicks också av en motion i maj 1997 
från två socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige där det föreslogs 
att det skulle inrättas en ungdomsfullmäktige (på samma sätt som fanns i 
angränsande kommuner) alternativt ett ungdomsutskott eller ett ungdoms-
råd i härryda. denna motion överlämnades i november 2001 till Barn- och 
ungdomsberedningen för yttrande. I september 2002 föreslogs det därifrån 
att det inte skulle skapas något ungdomsfullmäktige. däremot sågs förslaget 
om att inrätta någon form av forum för kontakter mellan ungdomar och po-
litiker i kommunen som intressant. En anledning till att det aldrig blev något 
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ungdomsfullmäktige var att man ifrån ungdomarnas sida, hellre än att själva 
utgöra en formenlig beslutande instans, ville ha ett informellt och rådgörande 
forum. även politikerna var inne på denna linje. Man ville inte kopiera den 
struktur för beslutsfattande som redan fanns i kommunfullmäktige, utan ville 
hellre skapa något nytt med utgångspunkt i dialogformer som uppskattades 
mer av ungdomarna. 

– Förslaget var väl först att det skulle vara ungdomsfullmäktige här också?

– Ja, det var väl egentligen vi som röstade emot. Vi ville väl mer ha ett forum för 
diskussioner. det fanns tankar sedan tidigare att man ville kunna ge frågor till 
ett ungdomsråd som skulle kunna komma med sina synpunkter. Målet var att 
man alltid skulle fråga Ungdomsforum innan man beslutade om något som rör 
barn och ungdom.

– Vad har ni för tankar om det? 

– det skulle vara mer som en remissinstans. Inte så formellt och strikt. (Tidigare 
elevrepresentanter)

Vi ville ha något annat än ungdomsfullmäktige, ett annat sätt att få hit ungdo-
marna, så vi knöt det till elevråden, att de skulle få utse representanter. då faller 
det inte med några eldsjälar så som det blev med Ungdomsrådet. det skulle 
finnas samtliga senareskolor och gymnasiet representerade. På så sätt skulle det 
finnas ett naturligt inflöde – klassråd, sedan elevråd och sedan Ungdomsforum. 
(Politisk representant)

Fullmäktige behandlade ärendet i november 2002 och beslutade i enlighet 
med förslaget från den barn- och ungdomspolitiska beredningen. I måldo-
kumentet Barn- och ungdomspolitiska mål för härryda kommun fastslogs 
under rubriken demokrati och inflytande följande: 

Kommunen skall införa forum för regelbundna träffar mellan politiker och en 
mindre grupp ungdomar som representerar kommunens senareskolor och gym-
nasium. detta forum skall vara en länk mellan ungdomar och politiker för att 
utbyta information, förslag och åsikter. (härryda kommun 2002)

I förslaget från Barn- och ungdomsberedningen förordades att mötesmodel-
len skulle utvecklas av ungdomar och politiker tillsammans. Man ville också 
följa den önskan som framförts från ungdomarna om att försöka finna nya 
och friare former för samtal samt komma bort från politiska formaliteter. 
det tillsattes därför en arbetsgrupp bestående av elevrepresentanter från 
gymnasieskolorna samt grundskolorna med senaredel, som träffades vid tre 
tillfällen. Med stöd av personal från kommunens fritidsverksamhet fick denna 
grupp i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur ett framtida Ungdomsforum 
skulle kunna utformas.

där starten var, där kom det på tal om vi ville arbeta vidare, då när det skapades. 
Vi satt och pratade om vad vi skulle ha Ungdomsforum till. det skulle vara repre-
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sentanter från alla skolor och det skulle liksom vara ett steg högre än elevrådet. 
Några av de stora frågorna då var vilka folk som skulle vara med och hur många 
möten skulle vi ha per år. det skulle inte vara fler vuxna än elever. det minns jag 
att vi var väldigt tydliga med. (Tidigare elevrepresentant)

Innan Ungdomsforum kom igång kom det dock att dröja några år. Inte förrän 
2005 satte arbetet igång på allvar. För att få en bra start valde man ifrån kom-
munens sida att kontakta några av de ungdomar som varit särskilt aktiva med 
att arbeta fram formerna för Ungdomsforum. Vissa av dessa hade ingått i de 
grupper som tidigare tog fram de barn- och ungdomspolitiska målen. då var 
de mellanstadieelever och 2005 hade de hunnit gå ett par år på gymnasiet. 

det var lång tid minns jag. Jag tror vi satt första gången och pratade 2001 och 
så 2005 startade det. Men dessemellan var vi på väldigt många möten om hur 
det skulle utformas. Jag kommer ihåg att Marie ringde mig. Just det, tänkte jag. 
Jag hade nästan glömt bort det då. hon frågade: ”Vill du sitta med?” Vi skulle 
fungera som ett slags stöd och skulle hjälpa till att sparka igång det hela. Om 
vi var med så skulle vi ju komma ihåg vad det var vi hade pratat om tidigare. 
(Tidigare elevrepresentant)

Under det första året gick mycket tid åt till att bestämma formerna för Ung-
domsforum, hur mötena skulle gå till, hur representationen skulle se ut, hur 
man skulle sörja för efterträdare, om man skulle ha en ordförande, om man 
skulle bilda mindre intressegrupper och liknande. de intervjuade politikerna 
berättar att de hela tiden var noga med att arbetet skulle utgå från hur ung-
domarna ville ha det och att det skulle ske på deras initiativ. Och eftersom 
man inte hade någon tidigare modell att utgå ifrån för hur detta skulle gå 
till, tog arbetet ganska lång tid. I början fanns till exempel en tanke om att 
ungdomarna även skulle leda mötet, att någon av dem skulle inneha pos-
terna som ordförande och sekreterare. Ungdomarna gillade dock inte detta. 
de ville att formerna skulle vara mer informella och istället uppmuntra till 
samtal, varför idén förkastades. Istället kom man fram till att det skulle vara 
en speciell samtalsledarare som höll i mötet. Sektorschefen för UTK (fritid, 
skola, socialtjänst och kultur) anlitades för detta uppdrag. En annan stark 
önskan från ungdomarna var att de politiska företrädare som skulle medverka 
i Ungdomsforum, verkligen hade framträdande positioner i den politiska 
maktstrukturen – det skulle vara kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande. detta var förmodligen en bidragande faktor till att intresset av att 
delta i Ungdomsforum blev stort även från politiskt håll. Till slut enades man 
om att samtliga partier i kommunstyrelsen skulle finnas representerade.

de ungdomar som var med där i början var väldigt vakna. ”det skall vara repre-
sentanter från kommunstyrelsen som skall vara med.” de ville ha ordföranden 
och vice ordföranden. det skulle vara prominenta personer. de ville ”sitta nära 
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grytorna”. det gjorde ju att alla ville vara med, så då blev det till slut så att det 
skulle finnas representanter från alla partier. (Politisk representant)

Ett av de beslut man fattade under denna period var att man som elevrepre-
sentant tidigast skulle kunna vara med i Ungdomsforum från och med årskurs 
sex, och när man sedan slutade gymnasiet var det dags att lämna över sin plats 
till någon yngre. detta beslut fick till följd att det för den grupp ungdomar 
som varit med i diskussionerna i stort sett sedan starten, var dags att sluta 
när det första året av formalia var avklarat och det var dags att börja det 
egentliga arbetet med samhällsfrågorna. 

Jag känner egentligen inte det som att jag fick vara med på riktigt. När det änt-
ligen drog igång var det dags för oss att avgå. Nu i efterhand kan man ju tänka 
att det kanske var bra att vi gjorde det, annars kanske det hade fallerat totalt. 
Men vi hade kommit igång så himla bra de två sista mötena. Vi tillhörde väl de 
mest drivade, som pratade hade åsikter. Men det är väl kanske så att när man 
blir äldre så får man mer erfarenhet och blir då modigare. de yngre vågade inte 
säga så mycket. (Tidigare elevrepresentant)

Rekrytering och representation
Ungdomsforum består av 14 representanter från kommunens senareskolor, 
Montessoriskolan, hulebäcksgymnasiet samt ungdomar som bor i kommu-
nen, men studerar på andra gymnasier. hälften av platserna är reserverade 
för ungdomar 13 till 15 år och hälften för dem 16 till 18 år. Två platser skall 
bemannas av ungdomar som bor i härryda, men som går i ett gymnasium 
utanför kommunen. Friskolor i kommunen har också rätt att ha med en re-
presentant i Ungdomsforum. Idag finns dock bara en sådan, Montessoriskolan 
i Pixbo. Om fler friskolor skulle etablera sig framöver kommer även de att 
få ha sin egen representant. Elevrepresentanterna är en fast grupp som väljs i 
samband med elevrådsvalen. de ansvarar för att information från Ungdoms-
forum förs vidare ut i elevråd och klassråd och kan också ta med sig frågor 
från sin skola eller sina kamrater. 

den politiska representationen består av kommunstyrelsens ordförande, 
vice ordförande samt sex ledamöter i kommunstyrelsen. även de är en fast 
grupp som väljs inför varje mandatperiod. Inga ersättare föreslås eftersom 
Ungdomsforum samlas så få gånger per år. Politikerna ansvarar för återkopp-
lingen till övriga i sitt parti.

Utöver ungdomar och politiker deltar sektorchefen för UTK som fungerar 
som mötesledare samt har ansvar för att frågor förs till berörda beredningar 
och sektorer, enhetschefen för Fritid Ungdom som samordnar kontakterna 
mellan ungdomarna och ger dem stöd i arbetet samt en planeringsledare som 
ansvarar för kallelser och dokumentation. 
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Ungdomarna beskriver som sin största drivkraft till att medverka i Ung-
domsforum, ett starkt engagemang för att vara med och påverka samhälls-
utvecklingen i härryda. Flera hade tidigare varit ordförande i sina elevråd 
och såg med Ungdomsforum en chans till ytterligare möjligheter att framföra 
sina åsikter och delta i samhällsdebatten. Positivt var också att få möjlighet 
att träffa engagerade elever från andra skolor för ett erfarenhetsutbyte. Från 
några av de äldre deltagarna framförs också att de hade en stark önskan om 
att få vara ett språkrör för yngre elever, att få vara med och göra någonting åt 
de saker de upplevde som orättvisa eller mindre välfungerande när de själva 
gick på högstadiet.

– Engagemanget kom med att vi var med i elevrådet. 

– Kan ett Ungdomsforum spela roll för att förändra mellan kommundelarna? 

– Vi kan ju berätta för politikerna att de har fritidsgård, men vi har det inte. Som 
politiker kan ju då se: ”Jamen, det här var ju snedvridet.”. Vi ville så gärna gå 
till botten med allt när vi gick på högstadiet, så det kändes som viktigt för mig 
när det kom på tal. Vi kunde ta våra frågor ännu längre. det var ett bra boll-
plank. Och vi skulle kunna få träffa folk från andra elevråd. det kändes viktigt 
att få veta hur andra elever upplevde det. Jag ville framförallt ge de yngre bättre 
förutsättningar i kommunen, att det byggdes skateparker och sådant. Nu hade 
vi chans att påverka, men jag såg det inte så mycket för min egen åldersgrupps 
skull, utan mer för att stötta de yngre. (Tidigare elevrepresentanter)

Modellen med att representanterna i Ungdomsforum väljs av sina elevråd 
och att de skall fånga upp frågor därifrån som i sin tur härstammar från de 
olika klassråden, förefaller i idealfallet vara ett demokratiskt och väl uttänkt 
sätt för att öka möjligheten till påverkan och delaktigheten för samtliga 
ungdomar i härryda. 

av intervjuerna att döma finns det dock en hel del problem med att få 
processen att fungera så som det är tänkt. Ett sådant dilemma är att det inte 
alltid finns stöd från övriga elever på skolorna. det politiska intresset är lågt 
och så även intresset av att vara med att påverka. Och att driva andras frågor 
när inga sådana kommer upp, är tämligen svårt. 

På min skola var jag helt ensam i min årskull om att tycka om att driva frågor 
framåt. Jag gillade verkligen att diskutera, men det fanns ingen som vill driva 
frågor. Kanske varit bättre om jag hade gått på en annan skola, för där jag gick 
var alla så nöjda. här rullade pengarna på. Och så fick vi höra i Ungdomsforum 
att på er skola där regnar det in. Men allt fungerade här. det fanns inga sådana 
påtagliga brister. Genom Ungdomsforum fick jag ju se att det inte var lika bra 
överallt. Så därför såg jag det mycket som min roll att stötta er [vänder sig till 
de andra ungdomarna i gruppintervjun] mot politikerna och föra fram vad jag 
tyckte. (Tidigare elevrepresentant)

I andra fall har situationen varit i stort sett den motsatta. där har engagemang-



192

et från skolkamraterna varit stort och då har elevrepresentanterna upplevt det 
som oerhört meningsfullt att driva både sina egna och kamraternas frågor.

Vi som sitter med på mötena tar med idéer och tankar från våra skolor och 
kompisar som vi sen presenterar och jag tycker att det är ett bra sätt att få fram 
informationen. (Nuvarande elevrepresentant)

Vi hade ju en sådan stor förståelse från de andra. Och vi hade ju så många åsikter 
om allt. Vi blev verkligen tagna på allvar. Men det fanns ju också en grund för 
det vi sa. Vi fick verkligen gehör. (Tidigare elevrepresentant)

även i politikerintervjuerna framkommer funderingar kring hur väl den 
representativa modellen egentligen fungerar ute på skolorna. För att få upp 
intresset för den demokratiska processen, för att driva frågor och vara med 
och påverka i politiska sammanhang, har man talat om att bjuda in elevråden 
till Ungdomsforum.

Ett annat problem i sammanhanget är att det inte alltid finns fungerande 
elevråd på skolorna. I dessa fall har representanterna antingen själva tagit 
initiativ till att medverka eller blivit tillfrågade av en lärare om de var intresse-
rade. de har dock vid senare tillfälle blivit valda även av sina skolkamrater. 

Jag gick på hulebäcksgymnasiet och där fanns inget elevråd då. det fanns inget 
intresse. Vi hade programråd där vi kunde ta upp frågor, med det blev ju mest 
sådant som rörde programmet. det enda som det var diskussioner kring på hu-
lebäck det var bussförbindelserna, för det var ju en sak som rörde alla. (Tidigare 
elevrepresentant)

För de ungdomar som går på gymnasieskolor utanför härryda kommun är 
problemet av liknande karaktär. Merparten av elever på deras skolor bor 
inte i härryda och därför finns det ingen möjlighet att föra upp frågor som 
härrör från diskussioner i elevråden. dessa ungdomar har därför istället till 
stor del intagit rollen som mentorer för de yngre deltagarna och har försökt 
stötta dem i att driva sina frågor.

Vi gick ju på gymnasiet då när vi satt med i Ungdomsforum och båda vi gick ju 
på skolor utanför kommunen, så då kunde vi ju inte ta med frågorna. de rörde 
ju inte min skola. (Tidigare elevrepresentant)

Möjligheten att ta upp frågor direkt vid sittande möte har många fördelar 
ur ett ungdomsperspektiv, eftersom vägen mellan den som väcker frågan 
och makthavarna i kommunen på detta sätt är kort. En svårighet ur repre-
sentativitetssynpunkt med förfarandet, som påpekas av en av de intervjuade 
ungdomarna, är dock att frågan som tas upp från en skola inte har kunnat 
föregås av förberedande samtal i de andra elevråden. Följden blir därför att 
elevrepresentanterna diskuterar frågan i stort sett utifrån egna åsikter. Vissa 
större frågor, som till exempel fritidsgårdars vara eller icke vara, kan dock 
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gå tillbaka till elevråden för att man skall få ett bredare åsiktsunderlag i 
diskussionerna. 

Ett problem som tas upp i både ungdoms- och politikerintervjuer är att 
det politiska intresset bland ungdom och av att vara med och påverka sam-
hällsutvecklingen överlag är svalt. detta förhållande får konsekvenser för 
Ungdomsforum genom att det på många håll är ganska svårt att rekrytera 
elevrepresentanter i skolan, vilket en av ungdomarna ger uttryck för. 

det är inte så attraktivt att vara med. det är endast omkring två, tre stycken 
som överhuvudtaget skulle kunna tänka sig att vara med. (Nuvarande elevre-
presentant)

Ytterligare en fråga är – vilka ungdomsgrupper är det som finns representerade 
i Ungdomsforum? är det som det ofta kan vara i dessa sammanhang att det 
främst är de välartade och duktiga eleverna med högutbildade föräldrar som 
finns med, och att rösterna från mer utsatta ungdomar därmed förblir ohörda? 
detta är givetvis viktiga frågor att ställa, men eftersom sådana sociala och 
socioekonomiska aspekter hos de enskilda representanterna inte har berörts 
i undersökningen, går det inte att ge några säkra svar på denna fråga. Men 
om man skall våga sig på en tolkning utifrån de intervjuer vi genomfört – ja, 
förmodligen kan flertalet ungdomar i Ungdomsforum sägas ingå i denna 
”välartade” grupp, vilket i sig inte är speciellt märkligt. Ungdomarna väljs 
av elevråden och de representanter som röstas fram är sannolikt personer 
som upplevs som pålitliga, stabila och duktiga på att argumentera. Eller 
som en av politikerna uttryckte saken i intervjuerna: ”Vem valde du själv till 
elevrådsrepresentant – var det ’strulputten’ eller den duktige?” därmed inte 
sagt att de synpunkter och åsikter som förs fram bara tillhör dessa grupper. 
Utifrån observationstillfällena att döma verkar många av ungdomarna starkt 
engagerade i ett flertal frågor, inte bara de som berör den egna skolan eller 
den egna samhälls- eller åldersgruppen. dessutom finns i gruppen deltagare 
med erfarenheter från många olika andra sammanhang, så som föreningsliv, 
kyrka och kommunal fritidsverksamhet. Uppkomna frågor diskuterades och 
även då situationen för mer utsatta ungdomsgrupper belystes. 

Generellt sett representerar vi nog inte kommunen. Vi representerar nog främst 
elevråden och de elever som har bra betyg. de som snusar och röker och ligger 
hemma kan vi inte representera. En stor andel av dem som är med har nog ganska 
intellektuella föräldrar och kommer från resursstarka familjer. de elever som inte 
tror att det går att påverka går nog inte med i elevråden. Men de som man kan 
representera fungerar det nog bra för. (Nuvarande elevrepresentant)
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Frågor som behandlats i Ungdomsforum
huvudtanken med Ungdomsforum är att även de ungdomar som ännu inte 
uppnått rösträttsåldern skall kunna göra sina röster hörda i politiska samman-
hang i de frågor som de berörs av. att de ges möjlighet att ge ett ungdomsper-
spektiv på frågan. alla medverkande kan ta upp frågor under träffarna, men 
det är ungdomarna som avgör om frågan är tillräckligt intressant för vidare 
diskussion och eventuell åtgärd från Ungdomsforum. I forumet har man inte 
definierat exakt vad som är en ungdomsfråga, utan det står representanterna 
fritt att själva bestämma vilka frågor som skall upp. 

det kan väl vara allt som rör ungdomar. Idag kallar man ju på en del ställen 
35-åringar för ungdomar, men det tror jag inte att de som går i skolan skulle hålla 
med om. därför drog kommunen en gräns vid gymnasieåldern. Vi definierade nog 
egentligen aldrig vad som är en ungdomsfråga. det var fritt att ta med sig vilka 
frågor som helst. (Tidigare elevrepresentant)

det är väl tveksamt om man kan ta upp att sängarna är för hårda inom äldre-
omsorgen. det skall handla om frågor som är relevanta frågor för ungdomar, och 
det skall finnas en någorlunda chans att påverka. (Nuvarande elevrepresentant)

Vid en genomgång av samtliga protokoll från Ungdomsforums möten fram-
går, precis som de intervjuade berättade ovan, att en stor del av det första 
året gick åt till att besluta om mötesformerna. Frågorna i övrigt har handlat 
om en mängd olika saker, alltifrån bussförbindelserna i Pixbo till hårtorkar 
i gymnastikhallen i Landvetter. Vissa områden dock har dock varit mer 
framträdande än andra, så som fritids-, trafik- och skolfrågor. det har också 
vid flera tillfällen varit diskussioner kring kommunens översiktsplan. Övriga 
områden är till exempel samhällsplanering, folkhälsa, förebyggande insatser 
riktade till ungdomar, demokratiprocessen och diskrimineringsfrågor.

de frågor som rör skolans värld har till största delen handlat om brist 
på eller bristfälliga lokaler och klagomål kring skolmaten. När frågan berört 
endast en enda skola har det vanligaste förfarandet varit att sektorschefen 
eller enhetschefen för Fritid Ungdom tagit med sig den till den instans i kom-
munen som kan besluta i frågan. därefter har frågan på nytt tagits upp i 
Ungdomsforum. Ibland har då en förändring kommit till stånd och när inte 
detta är möjligt ges en förklaring från den ansvarige om varför detta inte varit 
möjligt. det är också relativt vanligt att mötesledaren eller enhetschefen för 
Fritid Ungdom förklarar specifika förhållanden kring en fråga som kommit 
upp, som till exempel vilken del av budgeten det handlar om eller om hur 
man ifrån förvaltningens sida har tänkt och arbetat med frågan tidigare. När 
frågorna har varit av övergripande karaktär har det hänt att man bjudit in 
någon ansvarig från förvaltningen. Ett sådant exempel är när man bjöd in 
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två representanter från Måltidsservice och diskuterade skolmaten. andra 
frågor har handlat om intagningsförfarandet till gymnasiet, önskemål om fler 
gemensamma aktiviteter mellan skolorna, att friskolor ingå som en jämbördig 
part i Ungdomsforum, huruvida rektorn bör vara med vid elevrådsmötena 
på skolorna med mera. 

Eftersom ungdomar är en grupp som reser mycket och dessutom i hög ut-
sträckning utnyttjar kollektivtrafiken, poängteras av de intervjuade politikerna 
vikten av att få med ett ungdomsperspektiv i de kommunala trafikfrågorna. 

Runt kollektivtrafiken har det varit mycket åsikter. Och det är ju jätteviktigt – om 
vi skall verka för att öka antalet resor med kollektivtrafik så måste vi lyssna på 
dem som är ”mitt i åkandet”. (Politisk representant)

de frågor som behandlats har till exempel handlat om olika förslag på cykel-
vägar, övergångsställen, staket vid cykel- och gångvägar, busshållsplatser, 
turtäthet, farlig mopedkörning och avgifter för skolresor. även här har man 
gått tillväga på ungefär samma sätt som för skolfrågorna. I de fall frågan har 
behövt belysas ytterligare har den skickats vidare till ansvarig i förvaltningen. 
En riktig långkörare i Ungdomsforum, som tagits upp av både politiker och 
ungdomar är buskörning med mopeder. diskussionerna har lett fram till ett 
flertal olika åtgärder, som till exempel en gemensam skrivelse till polisen, ett 
pressmeddelande samt en utbildning kring mopedkörning till alla elever av 
en trafikpolis. det finns också ett exempel där en fråga som väcktes av en 
elevrepresentant, att av rättviseskäl ge gratis busskort till samtliga gymnasie-
elever bosatta i kommunen, ledde till att det så småningom fattades ett sådant 
beslut i kommunfullmäktige. 

Busskort till alla på hulebäcksgymnasiet har varit viktigt. det handlar dels om en 
rättvisefråga och dels om en marknadsföringsfråga. Jag har varit med och verkat 
för att det skall vara något som gäller för alla. det innebar att socialdemokraterna 
tog med det i sin budget. det var en fråga som gick vidare ända upp i den verkliga 
politiken. (Nuvarande elevrepresentant)

andra stora frågor i Ungdomsforum har varit fritidsaktiviteter och mötes-
platser för ungdomar i kommunen. Mycket diskussioner har ägnats åt frågan 
om fritidsgårdar borde startas igen i kommunen. diskussionen utgick från 
uppfattningen att vissa ungdomsgrupper inte hade någonstans att ta vägen på 
fritiden, varför de höll till i centrum, uppträdde störande och ibland begick 
brott. huruvida nya fritidsgårdar är en effektiv lösning på dessa problem, 
råder dock delade meningar. Vissa tror på idén medan andra ställer sig mer 
tveksamma. 

Jag tycker att en ungdomsgård absolut behövs för att få folk att sluta hänga typ 
utanför skolor och affärer på helgerna. (Nuvarande elevrepresentant)
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Fritidsgård har vi pratat flera gånger om. denna fråga har kommit från ungdo-
marna, men man kommer alltid fram till att det egentligen inte finns något behov 
av en fritidsgård. då har vi pratat om vad egentligen intresset för en fritidsgård 
står för? det finns ju den Öppna skolan och så vidare. det kanske bara är en gam-
mal vana att gå till en fritidsgård om man som ungdom vill göra något. Många 
i den åldern vill också att saker och ting skall bli serverade, utan att de behöver 
anstränga sig själva. (Nuvarande elevrepresentant)

Vi har diskuterat väldigt öppet. det är i första hand föräldrarna som vill ha en 
ungdomsgård. Ungdomarna vill inte ha det. I Ungdomsforum är det bara en som 
sagt att man vill ha det. Problemet med fritidsgårdar är ju att det ofta blir vissa 
grupper som dominerar. (Politisk representant)

Öppna skolorna är ju mer vår tids fritidsgård. då kan man istället diskutera, 
hur man vill utveckla det. Ungdomsforum är ett forum bland många i den här 
frågan. Sedan finns det ju till exempel föräldrar, förvaltningen, våra flexibla 
ungdomsarbetare som ser mycket och vet mycket. Men då måste det inte vara en 
fritidsgård det handlar om. Ibland vill de ju bara hänga, men kanske är det ändå 
inte konceptet fritidsgård från 60-talet som idag bäst fyller behovet av mötesplats. 
Nuförtiden är det nog bättre med till exempel ett internetcafé. de vill ha café. 
(Politisk representant)

En annan fritidsfråga för Ungdomsforum har varit att utöka antalet när-
idrottsplatser i kommunen. På ett par håll finns också anläggningar för vad 
som kallas spontanidrott, det vill säga en plats öppen för alla och där man 
kan spela fotboll med mera utan att vara med i en förening. Man behöver 
heller inte boka in sig i förväg, utan kan bara komma dit när andan faller på. 
Elevrepresentanterna menar att dessa platser är väldigt uppskattade, att många 
använder sig av dem samt uttrycker önskemål om att fler borde anläggas. 
Ett av de bärande argument som förs fram i sammanhanget är att ungdomar 
idag är för mycket stillasittande och att spontanidrottsplatserna kan vara en 
del i att få dem att röra sig mer. Ytterligare en fråga har varit utbyggnaden 
av Kulturhuset i Mölnlycke. Tillsammans med representanter från ett flertal 
föreningar diskuterades öppet hur huset skulle utformas, och så småningom 
bildades en planeringsgrupp. Ifrån elevrepresentanternas sida har man också 
fört fram önskemål om utökade öppettider för den Öppna skolan samt disco 
för gymnasieungdomar.

Ett exempel på en fråga som tagits upp av de politiska representanterna 
rör en översiktsplan som tagits fram av härryda kommun runt hur man vill 
att samhället skall byggas ut under de närmaste 15 åren. Ungdomarna om-
bads tycka till kring planen, och gav ett flertal synpunkter på hur de vill att 
det framtida härryda skall se ut. Bland mycket annat handlade förslagen om 
utökade möjligheter till idrottsutövning och rekreation, fler arbetstillfällen 
i kommunen, hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i skolan, billig och 
lättillgänglig kollektivtrafik, utbyggnad av cykelbanor, blandade boendeformer 
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med fler smålägenheter i högst fyra våningar, utbyggnad av de östra delarna 
samt en polisstation i härryda. 

Flertalet av de intervjuade menar att de frågor som tas upp i Ungdoms-
forum är betydelsefulla för kommunens ungdomar. Överlag är de nöjda 
med hur deras frågor blir bemötta, de känner sig lyssnade på och tycker att 
politikerna tar dem på allvar. 

alla frågor som tas upp som jag minns har varit relevanta. När vi ställer frågor så 
får vi snabbt svar från berörd sektorschef. debattfrågorna ventileras. Viktigt att 
ungdomarna skall få veta vad som gäller. Ibland kan det förstås vara frågor som 
jag inte har så mycket kännedom om, så då har jag inte haft något att tillföra. då 
rekar jag mer och håller öron och ögon öppna. (Nuvarande elevrepresentant)

Vi tyckte det var livsviktigt för oss att driva våra frågor vidare. det var ju där 
det startade. det var ju det som speglade sedan. det var de frågorna som vi tog 
upp sedan. Vi såg ju många saker i vår vardag, små saker. Varför la vi ned så 
mycket energi på det? Varför då kan man ju undra nu, men det var ju det som 
var vår vardag då. det var ju stora saker för oss då, men förmodligen småsaker 
för dem. ändå blev ingenting förkastat bara för att det kom från oss. (Tidigare 
elevrepresentant)

Jag tycker de bemött oss väldigt bra. Om det kommer frågor som man verkligen 
kan göra något åt och som många har synpunkter på, så kan det verkligen bli 
bra. (Nuvarande elevrepresentant)

det finns dock också en viss kritik mot att vissa av frågorna ibland är lite 
för lokala.

det är ju inte precis så att man känner att ”shit nu händer grejer”! Från hög-
stadiet kommer ibland ganska ogenomtänkta frågor och då blir det mest prat. 
(Nuvarande elevrepresentant)

Från politikerhåll poängteras att nästan lika viktigt som frågornas innehåll 
är att den demokratiska processen får ha sin gång. därför är det angeläget 
att som vuxen inte försöka använda sin egen mall för vilka frågor som är 
värda att ta upp eller inte. de frågor som diskuteras i klassråd och elevråd, 
stora eller små och oavsett vad de handlar om, är de frågor som skall tas upp 
i Ungdomsforum.

det går nästan alltid att lyfta frågorna. Kommer de med något som de upplever 
som ett missförhållande, så skall vi prata om det. Ingen fråga är fel. de får inte 
vara det. (Politisk representant)

För att kunna ha bra diskussioner påpekar flera av ungdomarna vikten av 
att man lär känna varandra och att det finns en tillitsfull stämning i gruppen. 
Just för att kunna uppnå ett sådant tillstånd samt skapa utrymme även för 
en mer informell dialog är fikarasten ett viktigt inslag, och i Ungdomsforum 
är denna därför extra lång.
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det som har varit mest viktigt, tycker jag, har varit frågor kring fikabordet, de 
informella samtalen. (Nuvarande elevrepresentant)

Vi har ju alltid extra lång fika. då brukar de säga att de tycker det är roligt att 
träffa oss politiker. Man kan ju prata om vad som helst. de ser att vi inte bara är 
politiker utan även vanliga personer. (Politisk representant)

Ett önskemål från elevrepresentanterna har varit att diskussionerna i Ung-
domsforum skall vara fria från partipolitik. En fundering som kan anses 
berättigad i detta sammanhang är – Går det? Finns det verkligen frågor som 
inte har någon partipolitisk laddning överhuvudtaget? är det inte i själva 
verket essensen i politiken att man faktiskt tycker olika? I intervjuerna med 
politiker och ungdomar förklaras att det inte är detta man menar med neu-
tralitetstanken. Istället handlar det om att man vill att politikerna i första 
hand skall ha rollen som lyssnare och att de inte skall få möjlighet att agitera 
för en viss partipolitisk ståndpunkt i Ungdomsforum. Som ungdom vill man 
i första hand prata med lyhörda politiker i egenskap av makthavare, någon 
som har rätten att bestämma, och inte någon som förespråkar en viss linje. 
Frågorna får gärna intressera något parti mer än ett annat, men politikerna får 
inte börja debattera med varandra, och absolut inte försöka plocka politiska 
poäng i Ungdomsforum.

Så länge politikerna inte börjar tala ideologi så är det okej. Vissa frågor tas upp 
av vissa partier för att de har ett visst intresse av – alltså blir det en partipolitisk 
koppling. det skulle ju vara löjligt om socialdemokraterna och moderaterna bör-
jade debattera en viss fråga i Ungdomsforum. alla frågor har ju en partipolitisk 
laddning i ett demokratiskt samhälle, men det är viktigt att de inte börjar tala 
ideologi. det fungerar bra, tycker jag. det har inte känts som att de har gått över 
gränsen. (Nuvarande elevrepresentant)

Tanken är att ungdomarna skall prata mer och politikerna lyssna. Politikerna har 
lätt att ta över. Men man kan känna av lite grand. Folk är olika som personer. 
(Nuvarande elevrepresentant)

det finns dock också ungdomar som gärna skulle se lite mer livaktiga diskus-
sioner, att det inte behöver vara en fullt så snäll ton som det är idag. 

det är ju mest frågor som handlar om hur kommunen skall skötas. Fast det 
skulle nog vara lite roligare om det var lite mer politiska diskussioner. Man vet 
inte riktigt om man får en inblick. de försöker hålla det lite neutralt. det är lite 
snällt. Men det är nog inte så jättehätska diskussioner i härryda överhuvudtaget. 
Frågor om potatisen är god eller inte är svår att göra partipolitik av. (Nuvarande 
elevrepresentant)

I många fall möttes vi ju av olika åsikter. det kommer man inte ifrån, men oftast 
blev det att politikerna vek sig väldigt lätt. det blev inte så mycket diskussioner. 
de ville bara lyssna och var inte riktigt med i diskussionerna så som vi ville. Vi 
ville ju diskutera med dem som beslutade. (Tidigare elevrepresentant)
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Värdet av Ungdomsforum
av de intervjuades åsikter att döma har Ungdomsforum ett stort värde ur 
flera aspekter. En del handlar om det ursprungliga syftet med forumet, det vill 
säga att det finns en möjlighet för alla ungdomar i härryda kommun att via 
klassråd och elevråd påverka och framföra synpunkter till den högsta politiska 
ledningen i kommunen runt saker de anser behöver förändras. 

Vi får vara med att påverka jättemycket och det är väldigt bra. Jag tycker att 
ungdomsforum är en skitbra idé och den som hittade på det borde få något slags 
pris! Man märker verkligen att det vi säger på mötena kommer fram till de vuxna 
och att vi verkligen får vara med att påverka! det känns extremt skönt att veta att 
vi inte bara går dit och säger saker som ingen tar in, utan de tar verkligen in det vi 
säger och försöker följa våra förslag! Om det inte hade funnits hade det nog varit 
mycket grejer som var annorlunda i kommunen! (Nuvarande elevrepresentant)

det är viktigt att låta även ungdomarna få säga sitt inom politiken. det är genom 
att ta upp frågor och hoppas att de för det vidare, som vi kan vara med och 
påverka. Vi har inte praktisk röst någonstans och kan inte direkt påverka, men 
indirekt att man kan ta upp frågor. (Nuvarande elevrepresentant)

Ungdomsforum erbjuder också elevrepresentanterna större möjligheter att 
jämföra den egna situationen med hur det ser ut på andra skolor, vilket både 
har varit ett verktyg för att kunna se när den egna skolan blivit orättvist be-
handlad och en större möjlighet till inlevelse och förståelse av andra elevers 
situation.

Ja, jag tycker att Ungdomsforum har ett stort värde. Vi var väldigt intresserade. 
Skall vi verkligen ha det så här? Och vi var ju på besök på andra skolor, och man 
fick möjlighet att jämföra sig med dem. Man vill ju ha det rättvist. När man bor i 
Rävlanda ligger ju alla andra skolor så väldigt långt bort. Man fick ju frågor som: 
”Rävlanda, ligger det i härryda kommun?” (Tidigare elevrepresentant)

Jag som bodde i Mölnlycke kan ju se att Ungdomsforum ger en större förståelse 
för hur man har det i de olika delarna i kommunen. Jag tänkte bara på Mölnlycke. 
Innan jag var med i Ungdomsforum brydde jag mig inte om Rävlanda, men sedan 
förstod jag att härryda är så mycket större än bara Mölnlycke. Jag fick helt enkelt 
en större förståelse. (Tidigare elevrepresentanter)

Elevrepresentanterna tror också att politikerna är väldigt nöjda med diskus-
sionerna i Ungdomsforum. de får möjlighet att utöka sin bild av hur ungdo-
marna i kommunen ser på olika sakfrågor, på sin livssituation i stort och hur 
de tänker om sin framtid.

Politikerna är nog nöjda med vad de får, att ha oss som bollplank. det visste nog 
inte riktigt vad de kunde förvänta sig. (Nuvarande elevrepresentant)

Jag tror de uppskattar att de får höra vad vi tycker. Ungdomar är ju en ganska 
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betydande grupp i härryda. Jag tror de tycker det känns vettigt. (Nuvarande 
elevrepresentant)

Flera av de intervjuade ungdomarna berättar att representantskapet i Ung-
domsforum även har varit av personligt värde för dem. diskussionerna 
med politikerna och med elevrepresentanterna från övriga skolor samt de 
gemensamma aktiviteter som genomförts, som till exempel medverkan på 
ungdomskonferenser, har inneburit nya erfarenheter som hade varit svåra 
att skaffa sig på annat håll. 

Innan jag fick vara med i ungdomsforum visste jag inte att ungdomar hade så stor 
påverkan inom kommunen. Jag trodde nog bara att vi hade det väldigt bra. Vad 
jag har lärt mig är absolut mer om politik, mer om att vi ungdomar verkligen 
kan påverka bara vi uttrycker oss och att man inte bara kan klaga utan att man 
måste komma med förslag på hur det skall vara istället. (Nuvarande ungdoms-
representant)

Jag har alltid haft bra koll på politik, så det har inte ändrats, men jag har definitivt 
fått reda på mer om kommunalpolitik. Jag har fått en större förståelse. Intresset 
fanns ju redan tidigare. Också får man åka på ungdomskonferenser. Man lär sig 
mycket men det tar lite extra tid. (Nuvarande elevrepresentant)

Jag har lärt mig mycket om hur kommunen fungerar och mycket om hur kom-
munala skolor fungerar. Man snappar upp saker. (Nuvarande elevrepresentant)

de ungdomar som var med ända från starten uttrycker också ett stort mått av 
stolthet över att de varit med och skapat något betydelsefullt för ungdomars 
möjlighet att påverka och för elevdemokratin i kommunen. de har också 
upplevt det som väldigt positivt när de fått uppskattning för sin insats från 
övriga elever, men även från lärare och rektorer.

Vi personligen fick ju ut något av det. Vi fick en större erfarenhet av det. Jag 
tycker det var lite häftigt när vi skapade Ungdomsforum. Jag tillsammans med 
nio andra skapade Ungdomsforum i härryda. det kändes väldigt bra och det 
skrevs om det i härrydaposten. Ungdomar läser mycket, och då var det något 
som blev populärt. det var väldigt många som visste vad Ungdomsforum var. 
Och det var skönt att ha klassråden och elevråden med sig i ryggen, att ha med 
sig sina kompisars åsikter. (Tidigare elevrepresentant)

I intervjuerna fick ungdomarna berätta om sin syn på de viktigaste inslagen i 
en demokrati samt huruvida de ser på Ungdomsforum som ett viktigt inslag 
i den demokratiska processen i härryda. I detta sammanhang framförs bland 
annat allas möjlighet till påverkan som en av de allra viktigaste komponenterna 
i en demokrati, att ledarna är folkvalda, att man får tycka som vill man och 
tro på vad man vill, att de juridiska processerna i samhället är rättvisa samt 
att det finns en ekonomisk omfördelning genom skattesystemet. det är också 
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angeläget att vägarna till makthavarna är relativt korta och okomplicerade, 
så att det går att uttrycka sin mening på ett enkelt sätt.

Enligt elevrepresentanterna innebär Ungdomsforum att det för de ännu 
inte röstberättigade ungdomarna i kommunen finns vägar för att framföra 
sina synpunkter till makthavarna, även om de inte är jättekorta, och att 
Ungdomsforum på så sätt är ett viktigt demokratiskt inslag. 

Ungdomar under 18 år kan inte påverka genom att gå och rösta, så därför är 
Ungdomsforum bra demokratiskt medel. Så länge politiker lyssnar så är det det. 
(Nuvarande elevrepresentant)

Politikerrepresentanterna menar att deras medverkan i Ungdomsforum inte 
har påverkat deras grundsyn på demokrati i stort, men att de definitivt fått 
en större möjlighet att lyssna på ungdomar och få med sig deras åsikter i sitt 
politiska ställningstagande. 

Flera av ungdomarna menar att de lärt sig mycket av att sitta med i Ung-
domsforum, speciellt om kommunalpolitik. även om ingen är politiskt aktiv 
i dagsläget, kan flera av dem tänka sig att engagera sig i denna typ av frågor 
i framtiden. Samtidigt uttrycker man en viss tveksamhet till att gå med i ett 
politiskt parti. Några av ungdomarna har engagerat sig i andra sammanhang 
där de haft möjlighet att påverka, som till exempel ett brukarråd kring lands-
bygdsutveckling, kyrkorådet, hem och skola och så vidare.

Jag skulle definitivt kunna tänka sig att arbeta med dessa frågor i framtiden, 
fast då helst på högre nivå än lokalpolitik, men skulle också vara intressant med 
lokalpolitik. Problemet är att jag egentligen inte tycker att något av partierna har 
riktigt vettiga idéer. (Nuvarande ungdomsrepresentant) 

Jag har inte riktigt känt att jag har haft tid, men jag skulle vilja. Jag har alltid tyckt 
om att debattera speciellt samhällsfrågor, men har inte kunnat se mig i något parti. 
I Ungdomsforum, där behövde man inte känna att man tillhörde ett parti. där var 
det människornas välbefinnande viktigast. Samtidigt, om man inte tillhör något 
parti så är det ju svårt driva sina frågor. (Tidigare ungdomsrepresentant)

det är dock inte samtliga elevrepresentanter som genom Ungdomsforum har 
blivit mer intresserade av politik. I något fall uttrycks motsatsen, att intresset 
tvärtom svalnat. Framförallt är det den demokratiska processen som upplevs 
som alltför långdragen och tråkig.

För mig har det nog varit så att ju äldre jag har blivit desto mer avskräckt har jag 
blivit från politiken. Idag är jag betydligt mindre intresserad av politik än vad jag 
var när jag började i Ungdomsforum. det är många frågor som inte känns riktigt 
relevanta som bara ältas och ältas. (Nuvarande elevrepresentant)
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Utvecklingsområden
Både politiker och ungdomar påtalar vikten av att aldrig se formerna för 
Ungdomsforum som helt färdiga en gång för alla. För att vara ett levande 
forum är det viktigt att mötesformen med jämna mellanrum ifrågasätts och 
förbättras. I intervjuerna är det i huvudsak inom följande fyra områden som 
man för närvarande ser utvecklingsmöjligheter:

anpassa mötes- och beslutsformerna i den demokratiska processen 1. 
så att den bättre passar ungdomarna 
Värna ytterligare om gruppkänslan bland representanterna i Ung-2. 
domsforum. 
Uppdelning mellan högstadiet och gymnasiet3. 
Ökat utbyte mellan skolorna 4. 

Från politikernas sida uttrycks en önskan att kunna påverka elevrepresen-
tanternas intresse för samhällsfrågor och demokrati i en positiv riktning. 
det finns också en förhoppning om att ungdomarna skall vilja engagera sig 
politiskt i framtiden. Formerna för det demokratiska systemet ser dock inte ut 
på ett sådant sätt att det tilltalar unga människor i särskilt hög utsträckning, 
inte minst den utdragna processen med att komma från förslag och diskus-
sioner till ett genomförande. Men man kan också se att det förmodligen inte 
är politikerna själva som är bäst rustade för att komma med idéer om hur 
det borde se ut istället. därför välkomnas samtliga sådana funderingar och 
förslag från ungdomar.

Vi behöver ju få veta hur de tänker. det kanske är något fel på det system vi har 
idag. Vi ser ju att det är färre och färre unga som engagerar sig. Och de som skulle 
kunna utveckla det är ju de unga. Formerna kanske vi alla behöver fundera över, 
men kanske är det inte vi som är bäst rustade för att komma med idéerna om hur 
det borde se ut istället. (Politiska representanter)

Samma sak påpekas från elevrepresentanterna. Särskilt när det gäller ung-
domsfrågor borde man försöka hitta snabbare former för beslut. I annat fall 
känner inte ungdomar att de på riktigt kan påverka. Med en väldigt utdragen 
beslutsprocess kan ungdomen ha hunnit bli så gott som vuxen och kanske 
till och med ha flyttat från kommunen innan den förändring man varit med 
och skapat märks i det vanliga livet. 

Man hann ju sluta innan det blev beslut. det var en väldigt lång process. När gäller 
ungdomsfrågor tror jag att man framöver behöver hitta andra former. Planeringen 
gäller ju kanske tio år framåt. Ungdomar fungerar inte så. det är ju precis då, i 
den stunden som något är ett problem. därför behöver besluten tas mer kvickt. 
(Tidigare ungdomsrepresentant)
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den demokratiska processen tar väldigt lång tid från diskussioner till genom-
förande. Om man har ett Ungdomsforum är det tvunget att vara sådant som 
avhandlades snabbt. det måste gå lite raskare. (Tidigare ungdomsrepresentant)

En förutsättning för många av ungdomarna för att de skall våga föra fram 
sina frågor i Ungdomsforum är ett tryggt klimat och att det finns en tillåtande 
stämning. Ett område som tas upp i intervjuerna är därför att man skall fort-
sätta värna om sammanhållningen och teamkänslan bland representanterna 
i Ungdomsforum. Vid några tillfällen har det genomförts en del samarbets-
övningar. dessa har dock över lag varit mindre uppskattade. Istället vill man 
ha fler gemensamma aktiviteter med möjligheter till personlig dialog, som till 
exempel att gå ut och äta middag tillsammans. Ett förslag som kommit upp 
tidigare om att tillsammans åka runt och besöka de olika skolorna och bostads-
områdena ställer sig flertalet positiva till, både politiker och ungdomar.

En upplevelse som några ungdomar tar upp och som de anser har negativ 
inverkan på grupprocessen och tryggheten att representanterna har bytts ut 
och att närvaron inte alltid har varit den bästa.

Närvaron var ju ett problem bland politikerna. det var ju inte samma person 
som representerade varje gång. det skiftade hela tiden och det blir lite dumt för 
ungdomar. hur allvarligt tycker de egentligen att detta är? För oss var det ju på 
liv och död! Så länge inget beslutsfattande organ utan det handlar om att sitta 
och diskutera, då är det jätteviktigt att få en bra gruppkänsla, och det får man ju 
inte om folk byts ut hela tiden. På så sätt kanske de yngre skulle våga öppna sig 
mer. (Tidigare ungdomsrepresentant)

det är också ett problem att folk byts ut ofta. det blir mycket frågor som gäller 
formen och så får man börja om hela tiden. det är lite frustrerande. (Nuvarande 
ungdomsrepresentant) 

Ett förslag som kom upp i en av intervjuerna var att dela Ungdomsforum i en 
högstadie- och en gymnasiegrupp. argumenten för en sådan uppdelning är att 
de frågor som diskuteras skulle få en större relevans för de närvarande elev-
representanterna. Mötena skulle också kunna bli kortare och mer effektiva.

Man skulle egentligen dela upp det i en högstadiegrupp och en gymnasiegrupp. 
Sitter mycket och diskussioner lokala frågor, något uppehållsrum på en högsta-
dieskola eller så. det blir en väldig nivåskillnad i de frågor som berör högstadiet 
och de som berör gymnasieungdomar. Jag tycker verkligen att en uppdelning vore 
bra. (Nuvarande ungdomsrepresentant)

det finns dock många röster som talar mot en sådan uppdelning. Ifrån detta 
håll menas att ungdomarna behöver kunna utbyta erfarenheter tillsammans 
och att de äldre ungdomarna fungerar som ett bra stöd och som modell för 
att de yngre skall våga göra sina röster hörda.

Jag köper inte att dela upp det. det blir för mycket meck. 
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Nej, ungdomarna behöver ju kunna bolla erfarenheter tillsammans.

Ja, man är ju som ett bollplank för de yngre.

Ifrån min skola kom det ju aldrig upp några direkt seriösa saker. det var mest 
smågrejor, så därför såg jag det mer som min roll att fungera som bollplank eller 
språkrör för de yngre. (Tidigare ungdomsrepresentanter)

Jag tror de äldre fungerar lite som mentorer. de ger mycket för de yngre, tror 
jag. Jag tror inte forumet skulle kunna utvecklas så mycket om vi inte hade med 
bägge parter. (Politisk representant)

Många av de intervjuade ungdomarna ser att mötet med elevrepresentanterna 
från de övriga skolorna som en av de stora vinsterna med Ungdomsforum. 
att kunna jämföra situationen på den egna skolan med hur det ser ut på de 
andra, ger referenspunkter och perspektiv. därför tror man på att utveckla 
detta samarbete ännu mer.

det skulle vara bra med ännu mer utbyte mellan skolorna, för det är viktigt att 
veta vad man talar om. det är bra om man kan få ”oberoende” blick för att kunna 
jämföra skolor. (Nuvarande ungdomsrepresentant)

Varför inte skapa dagar då man träffar andra elever på de andra skolorna? Vår 
klass träffade aldrig några andra elever. Vi bor ju ändå i samma kommun. Man 
skulle ju kunna sitta och prata med varandra om hur man har det. Kanske kunde 
man använda friluftsdagarna. hos oss var det i alla fall så att alla bara gjorde 
sitt eget. Man borde kunna ha mer gemensamt mellan skolorna. (Tidigare ung-
domsrepresentant)

Ytterligare en fråga handlar om friskolornas representation i Ungdomsforum. 
Enligt de nuvarande stadgarna är en plats i Ungdomsforum reserverad för 
en elevrepresentant från friskolorna i härryda. Idag finns bara en friskola i 
härryda, Montessoriskolan i Pixbo, så ännu så länge är detta inget problem. 
Men eftersom det inte är otänkbart att fler friskolor etablerar sig i kommu-
nen i framtiden väcks ändå frågan om att de olika friskolorna inte bör ses 
som en enhet, utan att varje skola bör ha sin egen representant. argumentet 
för detta är att Ungdomsforum bör vara en möjlig väg för varje ungdom i 
kommunen att komma i kontakt med den politiska ledningen. Friskolorna 
delar inget mer med varandra än att de är just friskolor, och det är därför 
orealistiskt att tänka sig att en gemensam representant skall kunna se till så 
att alla friskoleungdomar får komma till tals.

En fråga som själv är intresserad av, jag tycker det borde vara en representant 
från varje friskola – inte bara ”en” representant från friskolorna. Jag vet inte 
hur det står i stadgarna, men varje skola är fortfarande en skola. (Nuvarande 
ungdomsrepresentant)
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Reflektioner 
Ungdomsforum i härryda har i utvärderingen studerats som ett exempel på ett 
försök till ökat ungdomsinflytande inom den politiska arenan. Utgångspunkten 
verkar hela tiden ha varit ett genuint intresse från politiker och förvaltning 
att få reda på mer om vilka frågor som engagerar ungdomar, hur de ser på 
sin livssituation och hur de vill vara med och påverka. detta intresse förefal-
ler ha präglat hela utvecklingsprocessen med ungdomsrepresentation i alla 
sammanhang från början till slut, samt även det aktsamma sätt på vilket den 
politiska ledningen bemöter de frågor som ungdomarna tar upp. av intervjuer 
och enkät att döma känner sig flertalet av elevrepresentanterna i hög grad 
lyssnade på och tycker sig dessutom ha möjlighet att påverka politiska beslut, 
vilket måste ses som ett bekräftande omdöme.

Mycket positivt finns således att säga om Ungdomsforum, men ändå kan 
vissa frågor resas i sammanhanget. En sådan handlar om representationen. För 
att undvika att Ungdomsforum blir ett sammanhang bara för en liten klick 
av ungdomar och för att bygga in en långsiktighet avseende nyrekrytering 
av ungdomar har man i härryda valt en modell där en elevrepresentant från 
varje skola i demokratisk anda utses av sina respektive elevråd. På så sätt 
vill man göra det möjligt för varje ungdom i härryda att göra sin röst hörd. 
Men även om man i Ungdomsforum ansträngt sig för att få denna modell 
att fungera, måste man ändå fråga sig hur väl den fungerar i praktiken. av 
intervjuerna framgår att flera ungdomar valt att vara med i Ungdomsforum 
på grund av det egna intresset för samhällsfrågor, och inte till följd av en de-
mokratisk process på skolorna. de vittnar också om svårigheterna det varit 
att få till stånd representativa och fungerande elevråd på skolorna. I de fall 
det inte finns något fungerande elevråd är således Ungdomsforum som kom-
munikationsväg mellan enskilda härrydaungdomar och politiker i stort sätt 
stängd. Samma sak gäller i motsatt riktning. Inte heller kan de frågor som 
diskuterats i Ungdomsforum återföras till eleverna på skolan på det sätt som 
det är tänkt. Man kan då fråga sig varför det inte finns fungerande elevråd 
på alla skolor. En tolkning är att ungdomarna i härryda är så nöjda med sin 
situation att de inte har något att invända mot. En annan tänkbar orsak kan 
vara att vissa ungdomsgrupper har en så svag tilltro till det demokratiska 
systemet att de inte tror att deras åsikter spelar någon roll, att det ändå inte 
går att påverka. Man kan också tänka sig att skolan inte ser elevdemokrati 
som en prioriterad fråga och därför inte arbetar aktivt med att motivera, väcka 
intresse för politik och samhällsfrågor hos eleverna och inte heller stimulerar 
till engagemang i elevrådet. Ytterligare en anledning till det låga intresset kan 
vara att ungdomarna i kommunen inte riktigt känner till sina möjligheter att 
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påverka genom Ungdomsforum. För att i större utsträckning kunna närma 
sig intentionerna med Ungdomsforum vad det gäller representativitet behövs 
förmodligen olika insatser beroende på orsaken till det svala intresset för 
elevrådsarbete på vissa av skolorna. Enligt läroplanen för grundskolan skall 
skoldemokratin omfatta alla elever och leda till ett reellt inflytande över 
centrala områden som det egna arbetet, skolmiljön och utbildningens utform-
ning. Sannolikt är ett stärkt engagemang för demokratifrågor på skolorna en 
viktig del även för att utveckla Ungdomsforum. För att elevrepresentanterna 
i Ungdomsforum fullt ut skall kunna fullgöra sin uppgift som språkrör för 
sina skola, är de beroende av en demokratisk struktur på skolorna med klass-
råd eller liknande. denna struktur kan inte upprätthållas enbart av eleverna 
själva, utan kräver också ett aktivt arbete från skolans ledning och från varje 
klasslärare. det handlar om att utveckla och stärka elevråden samt att aktivt 
arbeta med att ungdomar ser värdet av att engagera sig i samhällsfrågor och 
tänka i politiska frågor. Och för att inte bara nå de grupper som redan är en-
gagerade i samhällsfrågor och politiskt aktiva och som redan har en stark tro 
på att förändring är möjlig, behövs förmodligen även nya arbetsmetoder. Om 
man tror på idén om att de ungdomar som tillhör utsatta grupper i samhället 
verkligen har något att tillföra i samhällsdebatten, är förmodligen skolan en 
av de viktigaste aktörerna för att höja deras kompetens som samhällsdebat-
törer. För detta krävs sannolikt både ett aktivt lyssnande kring vad dessa 
ungdomar har att berätta samt ytterligare uppmuntran till medbestämmande 
i såväl små som stora frågor.

Sammanfattningsvis kan sägas att Ungdomsforum är en intressant satsning 
för att utveckla delaktighet för ungdomar. Visserligen finns en del svårigheter 
kring elevrepresentationen, men trots detta måste sägas att Ungdomsforum 
förmodligen innebär avsevärt bättre möjligheter för härrydaungdomarnas 
till politisk påverkan jämfört med tidigare. Och trots dessa svårigheter kan 
man ta stöd i talesättet att inte låta det bästa bli det godas fiende. det finns 
med andra ord tillräckligt mycket som fungerar bra med modellen Ungdoms-
forum i härryda att den borde vara intressant att fortsätta med och vidare 
utveckla. 

Diskussion om ungdomarna och 
läroprocesserna 
I detta kapitel har vi ägnat oss åt att ge exempel på, förstå och diskutera det 
direkta ungdomsarbetet, alltså vad som sker i fritidsledare och andra aktö-
rers faktiska möten med ungdomar. Ett centralt syfte med dessa möten i ett 
främjande arbete är att det skall uppstå olika former av läroprocesser, och 
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vi har gett exempel på vad sådana kan handla om. I denna del fördjupar vi 
diskussionen om dessa processer och sammanför de tidigare iakttagelserna 
och beteckningarna till mer generella kategorier. I diskussionen nedan bygger 
vi emellertid inte enbart på våra observationer och intervjuer som presenterats 
i denna del, utan för också in material från våra gruppintervjuer som i första 
hand presenterats tidigare i rapporten. 

Vi satte också olika beteckningar på vilka områden som läroprocesserna 
kan handla om, särskilt förekom sådana i avsnittet om Go ahead. Vi talade 
om sociala, kulturella, instrumentella och identitetsmässiga processer. de 
sociala handlade mycket om samspelet mellan ungdomar och ungdomar 
och vuxna ledare. de kulturella processerna utgick från mötet med en an-
nan kulturell arena, här rockbranschen. Med instrumentella sådana menade 
vi vad ungdomarna lärde sig i form av ”know-how”, vilket konkret kunde 
innebära att veta hur en scen skall riggas eller att lära sig att göra reklam för 
ett arrangemang. Slutligen innebär verksamheten att ungdomarna på olika 
sätt fick testa sig själva, i vissa fall upptäcka nya sidor av sig och i någon 
mån finna vad de ville satsa på i livet. Vi menar att sådana läroprocesser i ett 
främjande arbete i många fall fick sin specifika karaktär och kraft i det att 
man arbetade med ett konkret projekt, hade en produkt att skapa tillsammans 
och att man därför var tvingade att skapa en form av arbets- eller produk-
tionsgemenskap. här kan man se likheter mellan Go ahead och dST. det 
fanns en ”extern” produkt som riktade deras energi och som krävde deras 
gemensamma ansträngningar. Vi menade också att en styrka i, och i vissa 
fall nödvändigt för att väsentliga läroprocesser överhuvudtaget kommer till 
stånd, är om sammanhanget uppfattas som ”äkta” och riktiga, det må vara 
lustfyllda verksamheter men de är inte på låtsas eller halvdana avbilder av 
riktiga sammanhang – ”som om”-verksamheter. 

Från det samlade materialet från studien uppfattar vi att man kan tala 
om fyra huvudsakliga former av läroprocesser: frigörande, berikande, roll-
vidgande och sociala; vilka vi utvecklar nedan. På samma sätt som när det 
handlar om de fyra grundperspektiv vi diskuterade ovan, flyter också läro-
processerna in i varandra i det praktiska arbetet. Syftet med diskussionen är 
dels att tydliggöra vad sådana processer kan handla om, och att det är viktigt 
att ta ställning till vilken form av process man vill skapa förutsättningar för. 
det är lätt att man i det vardagliga arbetet säger att man skall stimulera till 
läroprocesser mer allmänt, utan att precisera vad man egentligen avser. det 
är också viktigt i förhållande till målgruppen att ta ställning till vilka läro-
processer som bäst motsvarar behovet. Ett exempel från socialt arbete kan 
tydliggöra behovet av detta. det är vanligt att anställda i ungdomsarbete 
säger att de vill stärka ungdomars självkänsla. Målet är att ungdomarna 
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skall bli säkrare på sig själva och få en ökad tro på att de kommer att klara 
olika svårigheter. Samtidigt som detta är ett viktigt mål för en del ungdomar 
kan det vara problematiskt för andra. Forskning har uppmärksammat att 
ofokuserade insatser med riskzonsungdomar, som på ett allmänt plan innebär 
att man försöker stärka ungdomars självkänsla kan innebära att deras tro på 
sig själv som osårbara, exempelvis att de kommer att klara sig undan att bli 
fasttagna av polisen (Sherman, 2002). detta kan leda till ökad brottslighet 
istället för minskad. Man bör därför också utmana de tankemönster som 
medverkar till och upprätthåller brottsligheten. det är därför viktigt att ta 
ställning till innehållet i vad självuppfattningen består i samtidigt som man 
stärker ungdomars självkänsla. det kan handla om att utmana en form av 
offerroll som gör att ungdomarna kan uppfattar att de har viss rätt att begå 
vissa olagliga handlingar, eftersom de redan är missgynnade, det kan också 
handla om att utmana grandiosa uppfattningar om det egna jaget. 

analysen utgår från det totala materialet i form av intervjuer och observa-
tioner. Vi försöker renodla och ge exempel på vad olika former av läroprocesser 
handlar om. det är självklart inte alltid lätt att i praktiken bestämma att en 
viss form av läroprocess skall uppstå och inte en annan, men en beredskap 
och uppmärksamhet på olika former, kan öka möjligheten. Vi kommenterar 
också i någon mån att olika arbetsmetoder lätt uppfattas som bättre eller 
sämre i förhållande till vad som ligger i tiden. det kan exempelvis vara så 
att man i en verksamhet menar att man skall stimulera till ungdomars egna 
skapandeprocesser. det är då lätt att bortser från att dessa metoder kanske 
i första hand ger upphov till vissa former av lärande. andra metoder som 
uppfattas som förlegade väljs då bort närmast per definition, trots att dessa 
kanske erbjuder andra läroprocesser och goda möjligheter till utveckling. det 
kan handla om sådana läroprocesser som kan kräva eller vara en följd efter att 
ledaren själv skapat ramar och även agerat ”fixare” i vissa delar av processen, 
och där ungdomarnas egen aktivitet kommit i andra hand. Ett exempel: vi 
diskuterar läroprocesser som vi benämner som ”berikande”. det handlar då 
om att ungdomarna får nya erfarenheter och kommer i andra sammanhang 
än de annars skulle befinna sig i, som i en lägerverksamhet. På så sätt kan 
ungdomarnas livsvärldar berikas. Varje läroprocess måste samtidigt också se 
till sitt innehåll. För att fortsätta med exemplet: man kan samtidigt tänka sig 
att ungdomarna kan få, visserligen nya, men negativa erfarenheter. Låt oss 
säga att ungdomar som fått möjlighet att åka på ett kanotläger samtidigt får 
pröva den nya erfarenheten att röka hasch på detta läger, eller kanske senare 
tillsammans med kamrater han eller hon träffat på lägret. 

Nedanstående skrivning syftar alltså till att lyfta upp olika former av 
läroprocesser och begreppsliggöra dem. Förhoppningsvis kan det underlätta 
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en diskussion om hur man i verksamheterna kan gå vidare och reflektera över 
vilka former av läroprocesser man är inriktad på och hur de eventuellt bör 
vidareutvecklas för att uppnå målet för dem. 

a) de frigörande läroprocesserna utgår från en tanke om att ungdomarna är 
begränsade att utveckla sin fulla potential av yttre eller inre hinder. När det 
handlar om att frigöra från yttre hinder innebär läroprocesserna att överskrida 
olika strukturella hinder genom bland annat medvetandegörande arbete och 
gränsöverskridande handlingar. det är lätt att se kopplingar till den frigö-
rande pedagogik som Paolo Freire formulerat (1972). Genom insikten, den 
gränsöverskridande handlingen blir samhällsstrukturen tydliggjord och den 
egna handlingspotentialen utökas. här utgår man från ett kritiskt perspektiv 
på samhället och inte minst den livsstil som innebär att ungdomarna agerar 
som konsumenter av olika produkter och erbjudanden. I en tappning, särskilt 
det som ovan diskuterats som det ”rättviseorienterade perspektivet”, finns 
en syn på ungdomarna där de närmast framstår som passiviserade offer som 
fråntagits sina möjligheter till reell handlingspotential och då även förlorat 
en del av sitt ansvarstagande. I en annan tappning finns dem som inte utgår 
från det rättviseorienterat perspektiv som talar om behovet av frigörande 
läroprocesser, exempelvis från dem som utgår från det som vi benämnt för 
ett ”socialiserande perspektiv”. då finns dock en moraliserande underton. 
dessa fritidsledare gav uttryck för att ungdomarna idag är alltmer krävande 
och knappt tar något ansvar överhuvudtaget. Bristande ansvarstagande 
och passivitet hos ungdomarna är nyckelbegrepp. Fritidsverksamheten bör 
ta en roll för att försöka stå emot passiviseringen. Vanligen uttrycks det i 
termer av att ungdomarna måste ta större ansvar för det som skall hända i 
verksamheten, oavsett om det handlar om att arbeta för en resa eller om att 
sköta gårdscaféet. Ungdomarna skall i vilket fall som helst inte matas med 
olika aktiviteter som serveras framför dem, och som de då kan protestera 
mot. Fritidsverksamheten skall också vara en motvikt mot liknande processer 
som finns inom skolan, där eleverna just ställs inför en vardag och schema 
där väldigt mycket är bestämt på förhand och pågår i princip oavsett deras 
aktiva ansvar eller inte. 

att vi benämner dessa läroprocesser som frigörande handlar om den 
kulturkritik som framkom mer eller mindre tydligt i gruppintervjuerna. Ung-
domarna är inte moraliskt ”defekta” och oansvariga som personer eller som 
ett uttryck för deras psykosociala utvecklingsperiod i livet, utan de har gjorts 
passiva av en samhällskultur som inte ställer rimliga krav, har tillräckliga 
förväntningar eller ger dem möjlighet till reellt ansvarstagande. även om de 
frigörande läroprocesserna kan synas små och vardagliga kan det långsiktiga 
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syftet med dem förstås som att det handlar om att ungdomarna skall bli pro-
ducenter som aktivt kan ta ansvar för att förändra sina omständigheter.

För de lär ju sig någonting. det är ju en process för dem och de lär ju sig någon-
ting av allting. Och i dagens samhälle där det är väldigt fållat, så är det ju väldigt 
positivt ... de lär sig att dela med sig och göra något i grupp, fatta lite grejer 
med att planera, tänka lite till – om vi gör det här vad händer då? även om de 
inte kommer till den slutsatsen medan de planerar, men de kanske kommer till 
den slutsatsen när de väl gör det ... att allting inte bara händer, utan att det är 
en process, att man måste göra det och det och ta fram. Ja, hela den här... så att 
de inte bara tror att man knäpper med fingrarna och så är allting där. Man får 
jobba lite ... Och höjer man för mycket, så går högtalarna och då har man inga 
högtalare. Öckerö 

Eller som framgår kanske ännu tydligare i ett citat som förekommit i texten 
ovan från Mix-gården: 

– Grunden är väl en ganska självklar humanism i själva tankesättet.

– Och ingen offermentalitet. Ingen plasthumanism, som man kan stöta på rätt 
mycket, tycker jag. ”dem det är synd om”. det är fan inte synd om. Tycker jag 
synd om, så kan jag inte arbeta. det går inte liksom, utan då kanske drivkraften 
istället blir ilska. För det är vår drivkraft ofta – att man är förbannad liksom – 
heligt förbannad på det här systemet som inte funkar, som inte ger ungdomarna 
vad de behöver, deras familjer som inte ger dem möjligheten. Inte – det är synd 
om familjerna. de har det så jobbigt, utan ”nu jävlar”, liksom. (Mixgården) 

Vi vill också tala om frigörande läroprocesser som inte är orienterade mot de 
yttre hindren, utan mot inre. här blir ungdomarnas upplevda tillkortakom-
mande, självbegränsningar och inlärda hjälplöshet de hinder som står i vägen 
för utvecklingen. Naturligtvis finns det en koppling mellan yttre och inre 
hinder på det sätt att det yttre blir internaliserat av ungdomarna och uppfat-
tas som reella verkliga begränsningar. Samhällsstrukturen tas för given och 
man tränas under uppväxten till att tro att det inte är någon idé att försöka 
förändra sina villkor. det främjande arbetet som i våra exempel främst var 
orienterat mot de inre hindren är projektet med digital storytelling. även om 
denna metod ofta har använts för att identifiera strukturella hinder låg den 
aktuella utformningen mer på ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter. 
En del av svårigheterna med att metoden var så resurskrävande kan handla 
om att utformningen i praktiken kom att bli inriktad mot de inre hindren, 
individuellt arbete, i en verksamhet som annars var mer van att arbeta grup-
porienterat. Trots svårigheterna kunde man se att ungdomarna genomgick 
väsentliga läroprocesser av frigörande art. dessa läroprocesser blev faktiskt 
så väsentliga att de bidrog till att några av dem på allvar började agera mot 
upplevda svårigheter i andra sammanhang. 

det är svårt att sätta beteckningar på vilket perspektiv på yrket som 
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framkom i olika konkreta verksamheter i och med att de sällan är helt enty-
diga. det kan också vara så att man presenterar sig på ett visst sätt, med ett 
visst perspektiv, men i det konkreta arbetet ger uttryck för ett annat. Så som 
vi uppfattar att projektet med dST blev i sin konkreta utformning menar vi 
dock att det i huvudsak präglades av ett skyddande perspektiv på arbetet. 
Ungdomarna uppfattades utsatta och gavs möjlighet att artikulera sina er-
farenheter på annat sätt än tidigare. I förhållande till de ungdomar som var 
mer självgående kan man dock tala om att det möjliggörande perspektivet 
var tydligast. 

En metod leder alltså inte med nödvändighet till ett visst perspektiv, 
utan det avgörs i en större kontext där de aktuella ungdomarna och deras 
livsvärld och behov möter en ungdomsarbetare med dennes yrkesroll och 
värderingar inom ramen för en verksamhet med sina speciella traditioner 
och målsättningar. 

B) de berikande läroprocesserna har sin utgångspunkt i ungdomars livs-
situation, antingen utvecklingsmässigt eller socialt. Fritidsverksamheten 
handlar här om att ge ungdomarna andra erfarenheter som de annars inte 
skulle ha skaffat sig på egen hand. de kan handla om sådant som att åka 
på läger, paddla kanot eller att åka skidor, men också om att träffa personer 
med andra erfarenheter än de själva har. Syftet är att ungdomarnas livsvärld 
och referensramar utvidgas. antingen kan det stamma från en analys som 
innebär att ungdomarna är i en sådan livsfas att de faktiskt inte hunnit göra 
så många olika erfarenheter ännu, åtminstone inte inom vissa områden, 
som exempelvis att åka på kanotläger och övernatta i tält. det kan också 
stamma från att de ungdomar som kommer till verksamheten har svårt att 
själva genomföra olika aktiviteter på grund av bristande ekonomiska resurser. 
En skillnad i förhållande till de frigörande läroprocesserna är att den vuxne 
ledaren kan vara mer drivande själv. det är inte så att ungdomarna själva 
måste komma på och genomföra aktiviteten för att de överhuvudtaget skall 
bli av. Fritidsledaren kan mycket väl vara den som driver på och motiverar. 
Målet är nämligen aktiviteten i sig. Eller med andra ord: det viktigaste är att 
de kommer iväg på kanotlägret, inte hur de kommer iväg som kom upp i 
intervjun med anställda i Partille. 

– Planeringen till en sådan grej den gör man ju i stort sett det mesta själv. Sedan är 
det väl vissa saker i den som ungdomarna deltar i också. de påverkar ju med mat 
och sådana här saker då. Jag menar jag har ju inte allting förbestämt. Verktygen 
finns ju på ett annat sätt, det finns ju kanske fyra kanoter, och så utgår man från 
det. det man vill uppnå är väl det här att de skall få en bra vecka när det gäller 
friluftsliv, och kunna göra sådana här saker och få komma bort. de är många 
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som kanske kommer bort ifrån sina vardagliga saker. Vissa av dem kanske aldrig 
kommer bort. 

– Så det finns ett spår som handlar om att berika, komplettera och visa på nya 
möjligheter? 

– Ja, och kanske få dem att själva nästa gång göra någon grej. Ut och vad det nu 
blir. Jag tror att... Jag vet inte, men jag ser Björndammen som ett sådant område 
i alla fall. Om man går tillbaka de här åren då så ser man ju att det är ganska 
många som har fått intresset. de har velat vara med året efter med och oavsett hur 
gamla de är egentligen. det är många av de här som gjort detta här själv sedan 
då, som har stuckit ut då vad med sina egna familjer. 

Från våra mer ingående exempel på förebyggande och främjande arbete 
uppfattar vi att Go ahead är det som i första hand innefattade berikande 
läroprocesser, även om denna satsning också innebar andra läroprocesser. 
här tänker vi på alla de erfarenheter som bildades när de på många sätt fick 
kontakt med rockbranschen och fick lära sig att genomföra arrangemang. 
Vi benämnde en del av dessa ovan för kulturella läroprocesser och andra för 
instrumentella. Med en samlad beteckning vill vi kalla dessa för berikande i 
det att de ökar handlingskapaciteten genom att ungdomarna får del av andra 
sammanhang än annars och lär sig mer konkret ”know-how”. Till skillnad 
från åtminstone en del av traditionell undervisning var dessa processer under-
kastade ungdomarnas egen vilja att lära sig, byggde på deras aktiva deltagande 
och var integrerade i deras livsprojekt och utveckling på ett mer tydligt sätt. 
de anställda utgick i Go ahead i första hand från ett möjliggörande perspektiv 
då de ville skapa förutsättningar för ungdomarnas egna kreativitet och avsåg 
att ge dem möjligheter att komma in i nya, utvecklande sammanhang. 

c) de rollvidgande läroprocesserna innebär att man inom verksamheten 
skapar möjligheter för ungdomarna att agera i andra positioner och  roller 
än de vanligen brukar. Vi menar att man kan se att det operativa målet med 
en hel del av strävandet för utökad delaktighet, handlar om att försöka 
skapa sådana läroprocesser. Genom att deltagarna erbjuds att vara med och 
exempelvis bestämma om hur resurserna på en fritidsgård skall användas 
får de pröva att agera i en annan roll än annars, och därmed utveckla sin 
handlingsrepertoar. 

det viktigaste är ju att de skall veta att de kan vara med och påverka sitt egna 
liv på något sätt. ”hur jag kan göra?” det viktiga är ju att jag som person lär 
mig och får reda på hur jag kan göra för att påverka någonting. att de känner 
att de räknas och att de gör skillnad. Och vill du det så kan du vända dig till den 
personen. Kungälv

det framkom i gruppintervjuerna en del tveksamhet inför möjligheten att 
skapa sådana läroprocesser, särskilt när det handlade om hur man skapar 
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större delaktighet genom gårdsdemokrati och liknande. En del menade att 
bestämmandet som det handlade om var alltför begränsat för att man skall 
kunna kalla det för någon reell, eller i alla fall väsentlig delaktighet. andra 
menade att genom att man tilldelade ungdomarna olika roller, där vissa får 
mer makt genom att de sitter i gårdsråd och liknande riskerar man också att 
skapa en större ojämlikhet mellan ungdomarna. 

Skall man ha tio stycken som går där som små presidenter? Så känner jag att det 
blev med dem som var gårdsråd tidigare. Lundby

Många menade att arbetet för ökad delaktighet trots svårigheterna var något 
av det viktigaste målet för dem som fritidsledare. Samtidigt finns det natur-
ligtvis klara gränser för vad ungdomarna kan vara med och besluta om, dels 
i förhållande till vilka medel som faktiskt finns och dels till verksamhetens 
målsättning och inriktning. 

– Hur stort reellt inflytande har ungdomarna över ekonomi eller resursfördel-
ning? 

– Verksamhetspengarna som finns – varsågod! Och det är ju också beroende på 
hur stora gårdarna är och på hur många man är som skall dela, men det är ju i 
alla fall 20 000 kr per termin, något sådant. Sedan var det så förra året att då 
föreslog de enhälligt att vi skulle köpa en hoppborg för pengarna, och då satte 
vi lite stopp. Så att helt fritt det är det ju inte. det får ju finnas någon rim och 
reson, men annars är det fritt

– Förslaget skall ju gå i linje med våra mål, så att en hoppborg var ju ganska lätt 
att försvara att det kan vi inte göra för det uppfyller inte det här kravet att det 
skall gynna delaktighet och trygghet och positiv förväntan.

– det får ju liksom inte ta bort vårt ansvar som vuxna. 
(Kungälv)

det som vi funnit omkring hur fritidsledare diskuterar kring delaktighet be-
nämner vi för rollutvidgande läroprocesser, även om det också förekom andra 
exempel på rollutvidgande läroprocesser (se exempelvis kapitlet om Go ahead 
i denna rapport). I bästa fall kan även mer avgränsade försök med gårdsråd 
och andra fora för fördelning av resurser och beslutande över arbetsprocesser 
utöka de ungas tillgängliga rollrepertoar. det är denna form av lärande som 
förekommer på många andra håll, exempelvis när man låter ungdomarna 
pröva olika roller för att stå emot grupptryck och liknande. I värsta fall, särskilt 
om inte lärandedelen av delaktighetsarbetet tydliggörs, kan deltagarna lära 
sig att trots att de bjuds in till delaktighet är deras faktiska inflytande högst 
begränsat och att de snarast fyller en legitimerande funktion. 

Fritidsgården skall inte bara vara ett uppehållsrum utan skall man fungera 
främjande, att tillfredsställa ungdomars sociala behov av att påverka, ha roller, 
att pröva olika roller och att uttrycka sig själv. då måste vi naturligtvis skapa 
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situationer där det här är möjligt. Vad du gör för att arbeta främjande, det är att 
skapa sammanhang där det finns möjlighet att göra de här sakerna. det är ett 
vanligt misstag i ett sån här verksamhet är att man blir rent administrativ, man 
tror att de skall vara glada över att få administrera sin fritidsgård men det finns 
inte en unge som är det. För att de sammanhangen skall vara intressanta måste 
man veta att man är på väg någonstans. det är det jag menar med drömmen. 
(projektansvarig för KEKS)

Som exempel från det föregående kapitlet uppfattar vi att Ungdomsforum 
i härryda är tydligast när det handlar om att ge ungdomarna möjlighet till 
rollvidgande läroprocesser. det handlade här om att ungdomarna i Ungdoms-
forum blev tagna i anspråk på ett annat sätt än brukligt. deras röster fick ett 
väldigt konkret forum och de blev tilldelade en roll som representanter för den 
större ungdomsgruppen. Genom att få möjlighet att ta och prova olika roller 
får man också möjlighet att se vad man passar för, men kanske framförallt 
att man upptäcker att man faktiskt kan fungera i sammanhang man kanske 
inte hade förväntat sig innan. att utvidga ungdomars rollpotential kan man 
därför se som ett viktigt mål för ett främjande arbete. För genom en större 
rollrepertoar utvidgas handlingsmöjligheterna vilket innebär en större trygg-
het i olika situationer, som att våga ta plats, vilket innebär en större och mer 
artikulerad valfrihet. Tonårstiden handlar en hel del att utvecklas genom att 
prova sig i olika roller, dels för att finna och skapa vem man är och vill vara 
och dels för att de olika rollerna skall kunna sprida över till varandra. 

deltagarna i Ungdomsforum var välfungerande ungdomar vilka redan från 
början hade en drivkraft att komma fram med sina röster och tankar. Men 
resonemanget om rollvidgande läroprocesser och behovet av att generalisera 
erfarenheter gäller i kanske ännu högre grad för arbetet med utsatta ungdomar. 
det kan ju då handla om konflikter mellan olika roller i skilda sammanhang. 
här finns ofta en utmaning för ungdomsarbetaren. I våra gruppintervjuer och 
i andra sammanhang har flera gett exempel på samverkan där fritidsledaren 
har svårt att förstå hur en ungdom kan fungera så dåligt i skolan, när han 
eller hon är så duktig och ansvarstagande på fritidsgården. Fritidsgården 
kan då sägas ha erbjudit möjlighet till rollvidgande läroprocesser, genom 
att alternativa roller erbjudits. Nästa utmaning är att sådana processer inte 
skall begränsas till det aktuella sammanhanget, utan att exempelvis att ung-
domen fungerar bättre i skolan genom att han eller hon faktiskt visat inför 
sig själv och andra att han/hon har resurser och andra möjligheter. Erfaren-
heterna måste alltså generaliseras. det finns olika sätt att göra det på, men 
kan kräva arbete på organisatorisk samverkansnivå. det vill säga att i mötet 
med andra verksamheter identifiera hur det kommer sig att ungdomen kan 
fungera väl och tillsammans finna sätt där detta kan sprida sig. det handlar 
mycket om ett uppmärksamhets- och artikulationsarbete. alltså att för det 
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första uppmärksamma att det faktiskt är ett viktigt bevis för en ungdom att 
denne kan bidra positivt i ett sammanhang, sedan att hitta former för att 
artikulera det. det senare innebär för det första att ungdomen själv skall få 
möjlighet att uppmärksamma och lägga denna ansvarstagande sida (eller 
vad det kan handla om) till sin självbild och för det andra att få personer i 
ungdomens närhet att också se det. de bilder och förväntningar som vi alla 
har på varandra kvarhåller nämligen tidigare roller och uppfattningar som 
en seg massa. att förändra sig och utvecklas handlar alltså inte enbart om 
ungdomarnas egen process, utan är sammanflätad med förväntningar, rädslor 
och hopp från omgivningen. Och här kan ungdomen behöva stöd och en hel 
del marknadsföring, där ungdomsarbetaren ibland får ta en advokatroll. 

d) de sociala läroprocesserna är kanske de som i allra högst grad är invävda 
i de övriga. här handlar det alltså ofta om läroprocesser som är del av andra. 
Mycket av arbetet sker exempelvis i grupper, i vilka samspel och lyhördhet 
inför varandra kan tränas. När deltagarna i fokusgrupperna talade om dessa 
läroprocesser handlade de ofta om att ta tillvara olika situationer när de väl 
kom. att till exempel försöka skapa dialoger med ungdomarna där olika 
röster kommer till tals, att uppmärksamma olikhet och lyssnande mellan 
ungdomarna och mellan de anställda och ungdomar. 

Fånga upp intressanta diskussioner bland ungdomarna, där alla får ha sin åsikt. 
Sedan behöver ju inte den stämma överens med min, men alla får ha en åsikt. 
att man kan ha en diskussion istället för att få någon att ändra sig. Så de vet att 
man kan tycka olika (Öckerö)

det fanns naturligtvis också en del röster som tog upp sådant som ligger inom 
det som vi ovan diskuterade som det ”socialiserande perspektivet” vars syfte 
är att socialisera ungdomarna till fungerande samhällsmedborgare. det kan 
då handla om frågor om att sätta gränser och behandla olika grupper på 
ett likartat sätt, även när det kan handla om delaktighet, demokratiarbete. 
En del tog upp att de sociala processerna i att fungera i grupper och inom 
sociala ramar var ännu viktigare på fritidsgården än i skolan. I skolan kan 
man ha fokus på ämneskunskapen som strukturerar verksamheten, men på 
fritidsgården är man ofta nära varandra och beroende av att deltagarna är 
lojala till sammanhanget. 

I fritidsgårdsverksamhet är det nog ändå så att vi ställer högre krav på att man skall 
fungera socialt än om man jämför med skolan till exempel. Vi har ju ungdomar 
som inte fungerar i en klassrumssituation som är kanon på fritidsgården. Och 
tvärtom, sådana som är jätteduktiga i skolan som inte har så mycket att tillföra 
fritidsgården, eller som får ut någonting av fritid. de fungerar bra i skolan, men 
de har inte den sociala kompetensen. det finns ju den balansgången. Så jag tror 
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vi ställer mer krav på att man skall fungera socialt och jobbar mer med det, det 
tror jag. Vi ser väl också att det är det sociala mötet som är det viktiga i sig, inte 
aktiviteten som görs. (Partille)

När det gäller det konkreta verksamhetsexemplen så nämns sociala läroproces-
ser i samband med Go ahead, men sådana processer förekommer naturligtvis 
även i de andra. att träna upp sitt samspel med andra, att arbeta gemensamt 
i en produktionsgemenskap och att samspela ungdom och vuxen emellan är 
alla sammanhang där sociala läroprocesser kan förekomma och som står att 
finna i alla tre exemplen dST, Go ahead och Ungdomsforum. Med beteck-
ningen sociala läroprocesser vill vi fästa uppmärksamhet på att dessa är viktiga 
aspekter av ett förebyggande och främjande ungdomsarbete, men också att de 
kan vara lätta att bortse från, då de är så integrerade i annat. att arbeta med 
gruppnormer, attityder, träna upp solidariskt och empatiskt handlande och 
tänkande är konkreta uttryck för vad det kan handla om. Mycket av sådant 
arbete sker som en parallell del av annat arbete, men kan i många fall vara 
minst lika betydelsefulla processer. 

Steget är inte långt till att reflektera över om det kan vara så att man kan 
förstå Örebro-forskningen (Mahoney et al, 2004) om fritidsgårdens effekter 
i form av sociala läroprocesser. I den mån som de anställda ser dessa som 
viktiga delar av arbetet, förmår att skapa en struktur, på organisatoriskt plan 
såväl som i den direkta verksamheten, för att positiva sociala läroprocesser 
uppstår kan fritidsgården i bästa fall ha en preventiv funktion. Men det sker 
sociala läroprocesser även i en fritidsverksamhet som präglas av negativ 
gruppkultur där ”antisociala” värderingar understöds ungdomar emellan, 
där man som anställd inte har möjlighet att ge ramar för samspelet, där de 
anställda själva ha dålig trygghet i sin anställning och så vidare. Man måste 
alltså också uppmärksamma vad läroprocesser har för innehåll. Istället för 
empati, solidariskt tänkande kan självpåtagen hierarki och underordning 
ungdomarna emellan stimuleras, och istället för ansvarsfulla handlingar kan 
brottslighet och riskzonsbeteende underlättas. Man kan med andra ord aldrig 
undgå att sociala läroprocesser sker, frågan är bara vilka som sker och vilka 
som tar ansvar för deras struktur och innehåll. I värsta fall sker negativa 
smittoeffekter (dodge et al, 2006), i bästa fall kan självförstärkande positiva 
spiraler uppstå. 
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4. 
Mot klarhet?
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Under ett par års tid har vi genom denna studie fått möjlighet att komma 
det främjande och förebyggande närmare. Vi har i intervjuer, observa-

tioner, vardagliga samtal och egna reflektion och analyser ställt frågor om 
vad arbetet innehåller, vilka synsätt som finns bland de anställda och vad det 
kan innebära för ungdomar delta i en sådan verksamhet. Vi har med denna 
rapport syftat till att säga något mer övergripande om området, om än att 
studien begränsar sig till satsningar i Göteborgsregionen. Målet har varit att 
kunna lämna ett kunskapsbidrag som kan användas för vidareutvecklingen 
av denna form av ungdomsarbete. I detta avslutande kapitel pekar vi därför 
ut och problematiserar fyra centrala aspekter av verksamhetsområdet. Som 
rubriken anger fann vi mycket engagemang bland många av fritidsledarna 
vi träffade under studien. Vi fick också möjlighet att ta del av olika ar-
rangemang och aktiviteter som gjordes för och med ungdomarna. I denna 
diskussion kommer vi att ta fasta på det som finns mellan detta engagemang 
och arrangemangen. För att engagemang skall kunna omvandlas till olika 
väsentliga aktiviteter krävs ofta en strukturerad planeringen av verksamheten 
i förhållande till behov och förutsättningar och formuleringsarbete om vad 
den egna verksamheten bör arbeta med. 

A. Ojämn och olika kompetens och 
verksamhetsinriktning
I sökandet efter vilka förståelseformer, vilken kompetens som finns bland 
personalen och inriktningen för verksamheterna fann vi ett gemensamt drag 
– det är olika och ojämnt. det finns en rad olika grupper anställda. En hel del 

Mellan engagemang och 
arrangemang
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av dem vi träffade var visserligen utbildade till fritidsledare, men det fanns 
också en rad andra grupper representerade: dramapedagoger, socialpedagoger, 
någon var socionom, flera hade gått kortare fritidsledarutbildning medan 
andra inte hade någon utbildning alls utöver gymnasienivå och flera andra 
grupper. Man hade också många olika tankar om hur arbetet borde utföras 
allt från att det i första hand handlade om att agera som ”socialisationsagent” 
och som en god vuxen slussa ungdomarna in i vuxenvärlden och agera som 
gränssättare, till att fokusera på att frigöra ungdomars resurser och försöka 
få dem att övervinna olika gränser som då uppfattades som hinder. Med 
verksamhetsinriktningarna var det likadant. det var i och för sig i flera fall 
svårt att finna någon övergripande idé som gällde hela verksamheten, utan 
var och en av de anställda fick arbeta med det som denne uppfattade som 
lämpligt och intressant. Varje verksamhet kunde därför innehålla flera olika 
inriktningar sida vid sida. Någon kunde mena att lägerverksamhet var en 
bra form eftersom lägren erbjöd möjlighet till goda möten mellan anställd 
och ungdomar, även om det i hög grad innebar att det var den anställde själv 
som bar idén och ansvarade för genomförandet. andra menade att de som 
anställda inte alls skulle arbeta med så specificerade erbjudanden, utan det 
var ungdomarna själva som skulle komma fram till vad de ville göra varefter 
den anställde kunde leda dem vidare. 

En del i denna studie har därför varit att försöka renodla och identifiera 
olika idéer och uppfattningar genom att identifiera olika förståelsegrunder 
till hur de anställda uppfattade sin roll och uppgift. Vi talar om det skyd-
dande, socialiserande, möjliggörande och rättviseperspektivet. På samma sätt 
diskuterar vi olika former av läroprocesser för att tydliggöra gemensamma 
drag och olikheter mellan exempelvis ett kanotläger och gårdsråd med hjälp 
av beteckningarna frigörande, berikande, rollvidgande och sociala läropro-
cesser. Trots att vi fann en del gemensamma perspektiv och grundperspektiv 
kan man ändå ställa frågor omkring den mångfald vi mötte. 

det positiva med mångfalden är att många olika kompetenser behövs 
för att möta upp de mångskiftande behoven hos deltagarna i de lokala sam-
manhangen. För att kunna bygga upp en kvalificerad dansverksamhet så 
att den blir verkligt attraktiv för ungdomarna, som man exempelvis gjort 
på Kulturatom (Forkby, 2008), krävs det anställda som är duktiga (dans)
pedagoger, på samma sätt som ungdomarna i Go ahead utvecklades som 
arrangörer mycket på grund av att det var äkta och på riktigt. 

det negativa handlar bland annat om den svårighet det kan vara att 
utveckla en gemensam nämnare för verksamheten. Finns det någon som kan 
sägas gemensamt om de aktiviteter som exempelvis sker inom fritidsgårdens 
ram, eller formas de olika efter person och situation? En annan risk kan 
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vara att det inte alls är några idéer och målsättningar som blir styrande för 
verksamheten, utan mer praktiska göromål som utgår från att hålla den 
vardagliga driften igång. det är då lätt att det som organiserar verksamhe-
ten blir traditioner så som att hålla ett café öppet, finnas närvarande bland 
ungdomarna utan mer långtsyftande idéer än att hålla koll. En tredje risk är 
att verksamheten organiseras efter en minsta gemensamma nämnare, efter 
ett slags lägsta nivå som alla kan enas kring för att inte riskera att sticka ut 
eller att de som saknar mer djupgående kunskap skall hamna utanför. det 
är svårt att säga om problemen eller möjligheterna överväger bland de verk-
samheter vi mött i denna studie. det är dock lätt att se ett varningstecken 
där man till andra kartläggningar kommit fram till att så få som en knapp 
tredjedel av de anställda hade fritidsledarutbildning (Nordin, 2006). Något 
som också manar till eftertanke är att man i de gruppintervjuer vi genomförde 
knappt problematiserade olikheterna i kompetens, vilket man dock gjorde i 
de individuella intervjuerna med de projektansvariga. Ett steg att ta för att 
kunna bedöma om det är ett problem eller möjlighet är dock att lyfta upp 
frågan till fortsatt diskussion och bedömning i samband med att man försöker 
identifiera och konkretisera sitt uppdrag. Vilken kompetens krävs det för att 
leva upp till det uppdrag man har, efter situationen i området och bland de 
ungdomarna man verkar? 

B. Oklart vad som styr inriktning och 
kompetensrekrytering
Nära kopplad till diskussionen om kompetens och verksamhetsinriktning är 
styrningsfrågorna, och särskilt relationen mellan verksamhetsinriktning och 
kompetensrekrytering. I en del fall kunde man se att en verksamhet som ville 
utveckla en viss profil också rekryterade en specifik kompetens för detta. det 
allra tydligaste exemplet på detta som framkommer i denna studie är sats-
ningen på digital Storytelling där en professionell filmare projektanställdes. 
Syftet var att utveckla metoder för att arbeta med utsatta ungdomar genom 
en kreativ metod. den projektanställde hade då ett nära samarbete med en 
av de anställda (som är dramapedagog). Vi fann samtidigt många andra 
rekryteringssätt, från det att den anställde själv hade varit gårdsbesökare, 
senare timledare för att sedan bli anställd till mer traditionella anställningar 
via annonseringar. 

det finns åtminstone ett tydligt dilemma när det gäller att styra kompe-
tensinriktningen mot en viss verksamhetsinriktning (om man bortser från att 
det i vissa fall kan vara svårt att finna lämpliga personer). det handlar om 
generalist- kontra specialistkompetens. att styra verksamheten mot de lokala 
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behov som identifierats innebär rimligen att man måste ha viss flexibilitet 
och bredd i sin kompetens. Behoven, önskemålen, och problemen skiftar ju 
över tid, likaså förändrar sig verksamhetens befintliga kompetens genom att 
anställda slutar blir lediga och så vidare. För att inte verksamhetsinriktningen 
i alltför hög grad skall styras från den kompetens den aktuella gruppen av 
anställda har, är det rimligt att denna grupp har en god kompetens i en kärna 
av vad det främjande arbetet innebär. 

Exemplet med digital Storytelling visar också hur en högkvalitativ verk-
samhet byggts upp, som inneburit mycket för deltagande ungdomar. Samtidigt 
visar det att metodiken så som den utformades vände sig till en så liten skara 
ungdomar att den blev tämligen exklusiv när man betraktar den inom ramen 
för en fritidsverksamhet för ungdomar. det var därför svårt att fortsätta 
bedriva den i den form som gjordes och även svårt att kunna överföra den 
till andra verksamheter. 

KEKS-nätverket är den satsning som i Göteborgsregionen som är allra 
tydligast när det gäller att koppla samman styrning av inriktning och kom-
petensbehov samt personalrekrytering. Nätverket är också, vad vi kan över-
blicka, närmast unikt i Sverige vad gäller bredd och utveckling av metodik. 
det finns mycket som framkommit i denna studie som talar för att detta är en 
välmotiverad satsning. Just uppslutningen bakom tankarna och problematiken 
KEKS svarar mot är i sig ett tecken på det som vi diskuterar här, nämligen 
oklarheter och otydliga kopplingar. Trots de höga ambitionerna, resurserna 
och metodiken är det en satsning som fortfarande behöver tid på sig för att 
finna sina former. det finns exempelvis en stor tilltro till en mycket omfattande 
enkät för att undersöka behov och kompetens. det är dock ett stort arbete att 
bearbeta denna för att riktigt meningsfull information skall komma ut, den 
lider av ett stort bortfall och kräver återkommande nya undersökningar. det 
formuleringsarbete, de dialoger och reflektioner som KEKS också inneburit 
har vad vi kan bedöma varit mycket viktigare än själva enkätmaterialet. 

I denna studie har vi lyft fram olika verksamheter och även forskning 
som kan indikera hur ett främjande arbete kan formuleras mer teoretiskt. 
Vad som bör vara en grundläggande kompetens för att kunna bedriva såväl 
en kvalitativt god verksamhet i sina olika delar som att kunna vara flexibel 
för att möta förändringar är inte helt enkelt att slå fast. delvis kan det lösas 
organisatoriskt genom att specifik kompetens för att klara vissa metoder köps 
in genom arvodering eller projektanställningar. delvis är det en fråga just för 
ett formuleringsarbete av KEKS karaktär och upp till definitioner i arbets-
grupperna och bland verksamhetsansvariga. Vi menar dock att det finns en 
god utgångspunkt i den samlade forskning om ”resilience” som presenterats 
på olika ställen i rapporten. För att stärka ungdomars resurser och för att 
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medverka till att de skall bli stolta, ansvarstagande både inför sig själva och 
sin omgivning finns det vissa områden som är särskilt viktiga att uppmärk-
samma. dessa områden ligger på olika nivåer från individuell till samhällelig. 
det är vår uppfattning att en välstrukturerad fritidsverksamhet kan vara en 
viktig del i att bidra till att göra ungdomar ”härdiga”, ansvarskännande och 
stolta, men också att en traditionsbunden, resursfattig och ostrukturerad 
sådan verksamhet kan medverka till det motsatta. 

C. Oklar och ibland underordnad roll i 
förhållande till andra yrkesgrupper
I studien har vi diskuterat det främjande arbetets gränser, och diskuterat en 
del av hur ett främjande och ett förebyggande arbete möts och förhåller sig 
till varandra. Vi har också tittat på gränserna mot andra yrkesgrupper. Vi har 
gett några exempel på hur samverkanssatsningar har uppfattats, både sam-
verkan som var tänkt att ske för att motverka ungdomars utanförskap och 
den mer fysiska samverkan som sker när fritidsgården lämnar traditionella, 
egna lokaler för att placeras i skolans lokaler och där samarbeta med frivil-
liga föräldrakrafter. det exempel vi tittade på som handlade om att motverka 
utanförskap genom Plattform Kulturatom var i en mening svårt att studera 
eftersom de aldrig riktigt kom igång. Tanken var att långtidsarbetslösa ung-
domar skulle komma till verksamheten dagtid och få stöd till en strukturerad 
vardag genom ett program som byggde på aktivering och en positiv och häl-
sosam livsstil. det finns flera förklaringar till att verksamheten inte blev som 
planerat. den viktigaste är att den aldrig kom att uppfattas som ett riktigt 
trovärdigt alternativ inom socialtjänsten som förmodas stå för rekryteringen 
av ungdomar. En del av detta handlar om bristande kunskap om hur orga-
nisationen för detta arbete såg ut i ordinarie verksamhet, en annan del är att 
man inte planerat satsningen tillsammans med dem som skulle inbegripas i 
den. På det sättet blev projektet aldrig till en attraktiv möjlighet för att lösa 
problem som de förmodade samarbetspartnerna uppfattade fanns. 

den öppna skolan visar att en fritidsverksamhet för ungdomar visst kan 
bedrivas inom skolans ramar och tillsammans med föräldrar, men också att 
en sådan uppläggning villkorar ramarna och innehållet i verksamheten. Skol-
lokalerna och skolan som verksamhet är stark och kan bli dominerande över 
vad fritidsledarna skall göra, som framkommer i gruppintervjun med anställda 
på Öckerö. Lokalerna är också formade på ett sätt som sällan är anpassad till 
en fritidsverksamhet. det fysiska rummet präglar också den  sociala samvaron 
(B. andersson, 2008). Kombinationen att dessutom samarbeta med volontärer 
i form av föräldrar är inte heller okomplicerad. Föräldrar är ju heller ingen 
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enhetlig grupp, utan engagerar sig i verksamheten med olika motiv. I många 
fall kan de ha en mycket god kompetens och känsla för att möta ungdomar, 
medan det i andra fall är högst tveksamt. Föräldrar är alltså inget oomtvistat 
gott eller enkelt att hantera i en fritidsverksamhet. På samma sätt som man 
kan diskutera fritidsledares kompetens kan man diskutera föräldrars lämp-
lighet. det är ju också så att tonårstiden faktiskt innebär en chans till att just 
komma från föräldrar för att utveckla en egen identitet. det är därför tveksamt 
om det är föräldrar man bör satsa på, möjligen är det istället vuxna, men 
då kunniga och väl skickade vuxna. det är annars lätt att fritidsledarens tid 
går åt till handledning åt föräldrar istället för möte med ungdomarna, vilket 
i en del fall i alla fall kan ses som ett resursslöseri. Om det nu inte enbart är 
så att föräldrar tas in för deras goda egenskaper att stå i caféet, eller om det 
är för föräldrarnas egen skull – att de får uppleva hur andra ungdomar är 
än deras egna. 

Man kan faktiskt se ett samarbete med volontärer som en deprofessiona-
liseringsprocess, tvärtemot vad man ofta säger sig önska. När man släpper in 
volontärer för att driva verksamheten säger man samtidigt att det egna arbetet 
kan i princip utföras av personer utan specifik utbildning och kompetens inom 
området. det kan då vara svårt att i andra sammanhang hävda att den faktiskt 
behövs. För att det inte skall leda till deprofessionalisering måste man vara 
tydlig med vad olika roller är och den anställde fritidsledaren måste också 
utveckla specifika/handledande förhållningssätt till volontären. 

I gruppintervjuer och i andra sammanhang, exempelvis i den FoU-cirkel 
som en av oss ansvarade för, framkom en dubbelhet till andra verksamheter 
och yrkesgrupper. det handlade om synen på vilken status man ansåg sig 
ha i förhållande till andra, det handlade om synen på akademisk kunskap 
och det handlade om det var överhuvudtaget bra att bli en mer professionell 
grupp. När det gällde statusskillnader vittnade många om att det fanns ett 
problem med relationen till andra, inte minst till socialtjänsten och skolan. 
även om de flesta samtidigt hävdade att det hade blivit bättre, eller att andra 
kollegor hade det mer besvärligt. det var ganska få som själva menade att de 
hade lägre status och att det påverkade dem negativt. Vi menar dock att de 
många uttalanden som vittnar om statusskillnader är viktiga att ta fasta på, 
även om det ser olika ut beroende på verksamheter och specifika samman-
hang. Statusskillnaderna kunde komma till uttryck i att de uppfattade sig få 
uppgifter från andra ”i och med att de inte hade viktigare saker att göra”, 
bli uppsugna andras verksamheter ”som rastvakt på skolan” eller att inte få 
del i en diskussion då ”sekretesslagen används som hinder”. 

Rädslan för akademisering och teoretisk kunskap kom till uttryck i många 
sammanhang. Man kunde då betona att arbetet till stor del var praktiskt 



225

och handlade om förhållningssätt och perspektiv. Fritidsledaryrket är inget 
man kan läsa sig till, kunde man hävda. det finns ett positivt drag i att vara 
kritisk mot att komma under dominans under akademin, och att hävda att 
det vardagliga arbetet och känslan i stunden lyder under delvis andra regler 
än de läroboksmässiga. Samtidigt kan denna inställning försvåra möjligheten 
att få en mer erkänd position bland andra yrkesgrupper, som nått sin position 
bland annat just genom att kämpa för en koppling till akademi och forskning. 
Vi är av den uppfattningen, för att citera den kände ekonomen Eli heckscher, 
att: inget är så praktiskt som en god teori, men också att inget är så teoretiskt 
som en god praktik. det kan dock vara svårt att direkt peka på vad en sådan 
god teori och akademisk träning kan innebära i det konkreta fallet. det ligger 
i det akademiska tänkandets natur, att det ofta handlar mer om en träning i 
att förhålla sig genom att belysa frågor från olika perspektiv, att överhuvud-
taget ställa frågor och att ställa sig utanför den mer påtagliga verkligheten 
för att reflektera över den. Utmaningen i ett samtidigt så praktiskt yrke som 
fritidsledarens är att hitta goda kopplingar mellan teori och praktik och finna 
fungerande strukturer för att sådana skall skapas på ett organiserat plan. 

Ett exempel på vad en god teori skulle kunna medverka till just inom 
den fråga vi diskuterar här är relationen till andra. Många av dem vi mött 
under studien talar om just de andra verksamheterna som klara, med tydligt 
uppdrag och att det finns mycket forskning inom deras respektive områden. 
Om denna studie istället skulle handla om socialarbetare skulle vi dock ha 
kunnat få likartade svar, att många andra verksamheter och yrkesgrupper 
verkar så klara och tydliga med vad de kan och hur deras uppdrag ser ut. 
Flera skulle på liknande sätt som en av de intervjuade uttala sig om fritids-
verksamheten, översatt till socialt arbete: vad gör en socialarbetare och vad 
skall man med egentligen socialkontoret till? Jämförelsen som socialarbetaren 
skulle göra kanske då hade dragits till grupper som psykologer, läkare eller 
jurister. Men, vad en god teori kan medföra är en större förståelse för att 
många andra yrkesgrupper sitter i liknande positioner. de relaterar också 
till andra genom att skapa sig bilder av hurdana dessa är, de presenterar sig 
själva och sin verksamhet på ett sätt utåt vilket inte behöver säga så särdeles 
mycket om hur det faktiskt går till. Utåt framställer man verksamheten som 
genomtänkt, strukturerad och rationell, medan det man i organisationens 
inre liv kan få finna sig i att koncentrera sig på att hålla verksamheten igång 
(Brunsson, 2006; Weick, 1976). 

att organisationer eller yrkesgrupper vid närmare undersökning inte 
visar sig arbeta så rationellt och genomtänkt som de ger sken av utåt skall 
inte leda till att säga: ”nåväl, ingen är säker varför då bry sig?”. Snarare kan 
det fungera som en befrielse att tänka på att det sällan finns några entydiga 
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positioner i kunskap eller okunskap, där vissa yrkesgrupper redan uppnått 
kunskapen och det slitgiltiga svaret. Man behöver då inte bli nedslagen som 
man kan bli om man ser skillnaden som avgrundsdjup. Men om det nu inte 
är entydiga och diametrala positioner så kan man ändå tänka sig att det finns 
en skala av relativ kunskap. det handlar därför om att söka sig mot mer och 
bättre vetande, samtidigt som man är medveten om att i de allra flesta fall inte 
finns någon i endera ytterlägena. det handlar också om den typ av kunskap 
på metanivå som just möjliggör att se på sig själva och andra yrkesgrupper i 
högre grad utifrån och då gärna med stöd av mer utvecklad teori och begrepp. 
här tror vi att det finns ett stort utrymme för utvecklingen av olika former 
av samspel mellan forskning/forskare och praktik/praktiker. 

D. Kommunikation finns men kan utvecklas 
Ovanstående punkter har innehållit många uppmaningar till mer systematik 
och reflektion för att kunna identifiera den egna kompetensen, vilket perspektiv 
som man bär på i arbetet för att identifiera sin roll och sitt uppdrag. den sista 
oklarheten vi vill lyfta upp gäller kommunikationen som sådan. huvuddelen 
av det vi diskuterar som utvecklingsbehov innebär ju en utvecklad och mer 
strukturerad kommunikation. det handlar om kommunikation i arbetsgrup-
perna, mellan ledning och anställda, mellan politiker och verksamhet och 
mellan fritidsverksamheten och de boende/deltagarna. 

I studien kan vi visserligen se att verksamheterna i mycket bygger på 
just kommunikation, vare sig det är med ungdomar i caféet för att skapa 
goda och bärande relationer till den sortens finstämda kommunikation som 
skedde i digital Storytelling i vilken ungdomarna fick chans att växa. Vi hörde 
också flera vittna om hur intensivt samtalet är mellan de anställda själva i 
arbetsteamen. detta är positiva kvaliteter i verksamheterna, de kommuni-
kativa ytorna (Kilhlström, 1995). det finns därför en god grund till mer av 
strukturerade kommunikationstillfällen skapas. det kan handla om det som 
vi diskuterat i form av att identifiera uppdrag, mål och så vidare. Man kan 
också tänka sig att det vore intressant att prova strukturerad kommunikation 
i form av handledning. det finns verksamheter som haft sådan och som är 
mycket positiva till den. det är troligt att en sådan handledning tar lite tid 
att utveckla för att anpassas till de behov och förutsättningar som finns inom 
fritidsområdet. det är lätt att man kopierar över en form som emanerar från 
behandlingsverksamhet och terapier. det vi menar med handledning är en 
form av strukturerade samtal där värderingar, perspektiv och metoder lyfts 
fram och reflekteras över. Kritiska situationer kan lyftas upp till belysning och 
användas som lärande exempel. det skulle vara intressant med handledare 
som själva har erfarenhet från yrkesområdet, då det skiljer sig radikalt från 
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exempelvis terapeutisk verksamhet. Teoretiska perspektiv är också annor-
lunda. det salutogena perspektivet har ju ett annat sätt att förstå tillvaron än 
det patogena (alltså problem och sjukdomsorienterade). 

Bärande strukturer
Vid flera tillfällen i studien har vi mött beteckningen ”bärande relationer” för 
att betona hur betydelsefull en god och förtroendefull relation mellan fritids-
personal och ungdomar kan vara för ungdomars utveckling. Torsten Laxvik 
och Fritidsforum har exempelvis givit ut en skrift om arbetet på fritidsgård med 
just denna titel (Laxvik, 2001). När vi här lyfter blicken och tittar på behovet 
av utvecklingen av verksamhetsområdet i stort vill vi hellre tala om ”bärande 
strukturer”. Med detta vill vi inte nedtona de goda relationernas betydelse 
inom fritidssektorn. Men vi menar att om det främjande ungdomsarbetet skall 
finna en mer självklar och accepterad plats krävs mer än enstaka utbildningar 
och andra punktinsatser. det handlar då om att utveckla strukturer och ett 
mer helhetligt system av samordnade insatser som förmår att länka samman 
kunskap om målgruppen till kompetensbehov. Genomgående i ovanstående 
diskussion om kompetens och verksamhet är ordet ”oklar”. denna oklarhet 
har inte något direkt samband med verksamheternas kvalitet. det innebär 
dock att det är svårare att uttala sig om vad som faktiskt sker i det främjande 
arbete på ett mer övergripande sätt och om vilken kvalitet det håller. När 
vi kommit nära några faktiska verksamheter har vi dock funnit exempel på 
många intressanta metoder och förhållningssätt. Oklarheten kan i bästa fall 
innebära en möjlighet och frihet till att forma verksamheten efter de lokala 
behoven och de kompetenser man förfogar över. I värsta fall att man inte 
har någon egentlig idé om vad man är till för och vad man skall arbeta med. 
Med bärande strukturer avser vi alltså ett helhetligt system som identifierar 
uppdrag, skapar reflektion och analys av målgruppen för att sedan formulera 
sätt att möta deras behov med hjälp av en differentierade metoder. Närmast 
detta sorts tänkande i studien är nätverket Keks. 

Ett bidrag till fortsatt utveckling
I studien har vi försökt att utifrån en mängd olika utvecklingsprojekt identifiera 
perspektiv och förståelsegrunder hos dem som arbetar med förebyggande och 
främjande arbete på den fria tidens arena. Vi har diskuterat och applicerat 
fyra grundperspektiv på yrkesrollen och vi har försökt att mejsla ut olika 
typer av läroprocesser som framkommit i intervjuer och i observationer. Vi 
talade om skyddande, socialiserande, möjliggörande och ett rättviseorienterat 
perspektiv och vi menade senare i texten att man kan tala om frigörande, 
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berikande, rollvidgande och sociala läroprocesser. Vad kan man då ha dessa 
beteckningar till - i vilken mening kan man använda dem till fortsatt utveckling 
av det förebyggande och främjande arbetet? 

Vi ser tre huvudsakliga poänger med denna form av begreppsliggörande, 
efter dimensionerna ”att vara, att göra och att lösa”. alla tre aspekterna har 
det gemensamt att de syftar till att förtydliga, öka handlingsmöjligheter och 
därigenom åstadkomma en bättre koppling mellan de aktuella ungdomarna 
och verksamhetsinriktning, förhållningssätt och metoder. Som vi ser det 
betraktar vi beteckningarna som byggnadsmaterial som är till att prövas i 
praktiken. de är förslag och erbjudanden och bör antas eller förkastas i den 
mån de verkligen tillför något och visar sig hålla för fältbruk. 

1. Att vara. här handlar det om att tydligare kunna artikulera sin yrkesroll 
och vad professionalitet kan handla om inom detta område. Frågor som blir 
aktuella kan vara. hur ser jag på mitt arbete, vad uppfattar jag är viktigt i 
förhållande till ungdomarna, vilken roll och vilket uppdrag har jag i organi-
sationen? Genom att se hur andra yrkesverksamma har diskuterat kring dessa 
frågor och med hjälp av kategorierna kan man förhoppningsvis lättare känna 
igen sig och andra och ta ställning till vad man finner relevant och lockande. 
Med stöd i vår diskussion om olika kunskapsformer, vi talade om personlig, 
förtrogenhetsbaserad, kollegial och formell kunskap, kan man också se i vilken 
mån det finns en koppling mellan olika nivåer. det kan vara så att man som 
fritidsledare bär på personligt präglade värderingar och perspektiv som inte 
alltid stämmer överens med dem som finns i den kollegiala gruppen eller för 
den skull finns uttalad som målsättningar för verksamheten. att på ett tydligare 
sätt identifiera sådana skillnader kan utveckla en professionell självförståelse 
och även att en tydlighet utåt i kontakten med andra grupper. 

2. Att göra. Fritidsledare och liknande yrkesgrupper fokuserar i hög grad 
på aktiviteter, görandet och att skapa pedagogiska processer. Vissa sådana 
processer kan uppfattas bättre och finare närmast per definition, många vill 
till exempel undvika fixarrollen och istället agera som möjliggörare för ung-
domarnas egna aktiviteter. Samtidigt har olika målgrupper olika behov och 
olika strategier som lämpar sig för olika sammanhang. I vissa lägen och för 
vissa former av lärande kan det till och med vara viktigt att ta en fixarrroll. 
hundeide (2006) talar om tre utvecklingsorienterade former av dialoger 
som den vuxne/ledaren bör ha tillgång till i mötet med barn och unga: den 
emotionella, den reglerande och den meningsskapande. den första handlar 
om att skapa ett emotionellt kitt mellan ungdom och vuxen/pedagog. här är 
tillit, stabilitet och förtroende samt empatisk förmåga viktiga tillgångar. den 
reglerande handlar om att, med utgångspunkt i den emotionella relationen, 
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visa vilka regler som finns i samhället. I bästa fall kan ungdomen själv komma 
till insikt om vad som befrämjar en god utveckling där fritidsverksamheten 
kan vara en form av träningsplats. den meningsskapande dialogen har sin 
riktning ut mot den större omvärlden. här handlar det om att kunna un-
derstödja processer där ungdomarna ser sammanhang, mening och känner 
engagemang för egen aktivitet. 

 3. Att lösa. Förhoppningsvis kan ett begreppsliggörande underlätta att identi-
fiera eventuella motsättningar och förstå låsningar mellan olika personer och 
verksamheter. det kan exempelvis handla om att undersöka svårigheter som 
kan ligga i att få samverkan att fungera fullt ut. Vad karakteriserar exempelvis 
synen på läroprocesser och på ungdomarna när konflikter uppstår mellan 
exempelvis socialtjänsten och fritidsgården, trots att båda verksamheterna 
kan tala sig varma för ett förebyggande arbete och behovet av att arbeta 
nära ungdomarna? det kan också uppstå låsningar inom en verksamhet 
med liknande förtecken, vad menar man egentligen under ytan av allmänt 
formulerade målsättningar? På en tredje nivå kan man också identifiera 
perspektiv på olika nivåer inom de enskilda anställda. Låt oss säga att man 
i sin officiella presentation talar sig varm för ett grupporienterat främjande 
arbete, enligt ett möjliggörande perspektiv, men att man ändå uppfattar att 
man som professionell får mest utbyte i nära ungdomskontakter, av den typen 
som beskrevs ovan i dST-avsnittet. Ibland kan sådana motsättningar göra att 
verksamhetsutvecklingen stannar av, utan att det riktigt går att sätta fingret på 
var låsningen sitter. I bästa fall kan olikheterna utnyttjas till att olika personer 
får utveckla olika delar av sin kompetens för att använda i olika sammanhang 
och med ungdomar med högst skilda behov. 

Och slutligen, detta kapitel inleds med rubriken ”mot klarhet”. Vi har pekat på 
en del av det som vi uppfattar kännetecknar området, efter det sätt vi kommit 
i kontakt med det och bland annat lyft fram behovet av bärande strukturer 
och en förhoppning om att begreppsliggörande kan vara ett bidrag till en 
utveckling. Men, låt oss också säga att denna klarhet aldrig kan innebära 
entydighet, ensidighet och snäva fokuseringar på olika metoder eller områden. 
För om det är något man kan säga om ungdomars behov, ungdomskulturen 
och ungdomars uttryck är att de är olika: olika mellan ungdomar och grupper, 
olika över tid och olika i olika sammanhang. därför måste ungdomsarbeta-
ren också behärska olika metoder, kunna se och analysera mångfalden och 
realisera en situationsanpassad verksamhet.
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Appendix 1 
PROJEKTKATALOG

Syftet med denna kartläggningsstudie är att undersöka hur ett främjande 
perspektiv förstås och artikuleras inom de projekt i Göteborgsregionen 

som erhållit medel från Ungdomsstyrel sen och på vilket sätt dessa projekt 
utformas. För detta syfte har tio stycken intervjuer genom förts med centrala 
personer inom respektive projekt. Intervjuerna gjordes under oktober–de-
cember 2006.

Intervjuerna har gjorts med personer som varit med i den inledande 
processen att söka me del från Ungdomsstyrelsen. det är de som längre fram 
refereras till som ”kontaktpersoner”. På ansökningshandlingarna som skickats 
till Ungdomsstyrelsen, fanns ett namn på den person som ansvarade för varje 
ansökan. dessa personer kontaktades och tillfrågades om de ville medverka 
i en intervju. Efter en första intervju med var och en av dessa, gjordes om 
möjligt en andra intervju med någon annan inblandad i satsningen.

Intervjuerna genomfördes på en plats vald av respondenten, ofta på dennes 
arbetsplats. Inter vjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. 
När intervjuerna var utskrivna påbörjades en genomläsning. Intervjuerna har 
sedan kategoriserats utifrån de rubriker som finns i texten med syfte att skapa 
en projektkatalog. även uppgifter från ansökan används i katalogen nedan.

En svårighet i intervjuarbetet kan sägas vara den brist på kontinuitet 
inom projekten som upptäcktes efter hand. Inte sällan ansvarade en person 
för ansökan av medlen, en person som vid intervjutillfället inte längre fanns 
kvar inom projektet. detta resulterade i att det var svårt för respondenten att 
besvara frågor gällande vilka intentioner och tankar som fanns vid till fället 
för ansökan. detta har så långt det varit möjligt lösts med att göra dubbla 
intervjuer inom just dessa projekt. Ytterliggare en svårighet låg i att diskutera 
endast denna satsning och skilja ut de beviljade pengarna från övrig verk-
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samhet. I flera fall var det naturligtvis så att de beviljade medlen gick in i en 
redan existerande verksamhet, snarare än att finansiera ett helt nytt projekt. 
den största svårigheten låg dock i att några projekt ännu inte kommit igång 
med den planerade verksamheten och att få igång en djupare diskussion kring 
vad man lägger in begreppet främjande och förebyggande arbete. I några fall 
saknades en djupare analys kring varför insatsen var viktig och vilken roll 
den hade att fylla i förhållande till verksamheten i övrigt. 

Åtta projekt inom Göteborgsregionen beviljades medel från Ungdomssty-
relsen för att be driva främjande och förebyggande arbete inom sina respektive 
verksamheter; fem avseende kom petensutveckling och tre för att utveckla 
mötesplatser. En redogörelse av dessa åtta projekt följer nedan. Redogörelsen 
skall betraktas som en projektkatalog med avseende på den bakgrund och 
problembild som fanns, den målgrupp man vänder sig till, samt de visioner 
och metoder man har inom ramen för projektet. Nämnas skall att när inter-
vjuerna gjordes, hade man inom projekten kommit olika långt. KEKS är ett 
exempel där man sedan en tid arbetat på det sätt pengarna avser. det finns 
dock andra projekt där man inte är lika långt fram, istället har man vid tillfäl-
let för intervjun (sen höst 2006) i praktiken ännu inte börjat arbeta med det 
de beviljade medlen avser. Trots detta har ett försök gjorts att sammanfatta 
de projekt som beviljats medel så att de utgör en enkel projektkatalog och 
lägesbeskrivning i mars 2006. 
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KEKS (Kvalitetssäkring som bas för 
Evidensbaserad Kompetensutveck ling i 
Samverkan)
Sökande: Mölndals kommun tillsammans med Gävle, Lund, Malmö, Stenungs-
sund samt sex stadsdelar i Göteborg.
Kontaktperson: Jonas agdur 031-31516243
Sökt: 1 447 000:-
Beviljats: 574 000:- (+ 80 000:-)

Bakgrund
Projektet söker utveckla en modell för kompetensutveckling i förhållande 
till verksamheternas resultat. det tar sin utgångspunkt i Mölndals kommuns 
kvalitetssäkringsmodell men omfattar vid ansökningstillfället ytterligare 12 
kommuner eller stadsdelar i Göteborg. 

Bakgrunden till KEKS är en upplevelse av förvirring kring fritidsgårdarnas 
syfte, uppdrag samt kompetensbehov. Projektledningen beskriver en brist på 
struktur och stadga inom fri tidsverksamheten som man tar som utgångspunkt 
i projektet. På samma sätt ser man brister på struktur och stadga vad gäller 
mål och uppföljning. Fritidsledarutbildningen ses också som ett problem 
då den har en dålig koppling till vad arbetet i realiteten innebär. Snarare, 
säger man inom KEKS, baserar sig utbildningen mer på antaganden om vad 
fritidsledarna behöver, sna rare än på faktisk kunskap om vad som saknades 
i utbildningen.

1. Kompetens- och 
kvalitetsutveckling
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Målgrupp
KEKS vänder sig till fritidsgårdspersonal inom de kommuner/stadsdelar som 
ingår. dessa städer och stadsdelar har olika sammansättning av människor 
och olika problematik och har därför något olika utgångspunkter. I Mölndal 
har man kommit längst i arbetet och andra kommuner har sedan kommit med 
allteftersom . de medverkande kommunerna och stadsde larna har på flera sätt 
olika förutsättningar samt skiftande demografisk bakgrund. detta ses dock 
inom KEKS som något positivt då detta underlättar en jämförelse.

Vision
Projektets syfte är att råda bot på de problem man ser inom fritidsledarprofes-
sionen och lägga grunden för en bättre koppling till fritidsledarutbildningen. 
Projektet presenterar en modell för kompetensutveckling av personalen i den 
öppna fritidsverksamheten. 

Metod/Strategi 
Till grund för ansökan till Ungdomsstyrelsen ligger således en kvalitetssäk-
ringsmodell. Ut vecklingen av denna modell kan delas upp i fyra steg:
1.  Begreppsdefinitionsarbete och målformulering
2.  Brukarenkäter, resultatuppföljning
3.  Kompetensenkät
4.  Uppföljning av kompetensenkäten i form av utbildningssatsningar mm 

samt samkörning av resultat i den mån det är möjligt

När en kommun eller en stadsdel kommer med i KEKS, görs inledningsvis ett 
omfattande arbete vars syfte är att göra alla anställda delaktiga i formuleringen 
av verksamhetens mål. dessa utarbetas under ledning av KEKS-samordnaren 
och sker under ett antal heldagar. En viktig del är att diskutera definitioner av 
centrala begrepp och finna en samsyn, eller accep tans, för dessa definitioner. 
Vikt läggs vid att de mål som formuleras skall vara accepterade, mätbara och 
till största delen lika mellan de olika deltagande kommunerna/stadsdelarna. 
Som steg två genomförs en enkät bland de ungdomar som rör sig på fritids-
gårdarna. I Möln dal är dessa frågor del av ett större frågebatteri som går ut 
till alla 8:or och alla 2:or som är en total livsstilsundersökning. När det gäller 
övriga kommuner sker denna undersökning av ung domarnas åsikter i form 
av en pappersenkät. I enkäten riktad till ungdomarna är det ungdo marnas 
upplevelser av verksamheten som mäts. här är upplevelsen kopplad till so-
ciala behov som man inom KEKS definierat. Förutom detta mäts också rent 
kvantitativa aspekter, kostnad per öppet timma, kostnad per besök etc. 
dessa resultat analyseras också i förhållande till personalens formella respek-
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tive upplevda kompetens som undersöks genom en omfattande enkät. Tanken 
är således att göra en mycket konkret kartläggning av de kompetenser som 
fattas. detta skall sedan i sin tur ligga till grund för fortsatt åtgärd i form av 
kompetensutveckling av det man ser att personalen behöver. En grundläggande 
tanke inom detta är att kartläggningen syftar till att ge personalen verktyg 
och stödet för att lättare själva kunna analysera det egna arbetet. de får på 
detta viset egna insikter om sitt arbete och kan sedan själva upptäcka vilka 
brister som finns. 

Utöver två gemensamma heldagar där all berörd personal från alla kom-
muner och stadsdelar träffas, samverkar orterna för att lära mer av varandras 
erfarenheter. Viss kompetenshöjande utbildning sker gemensamt i de medver-
kande kommunerna och stadsdelarna. Flera olika så kallade samverkansnivåer 
har upprättats och inom dessa diskuteras resultatet av mätningarna kontinu-
erligt. Resultatet bryts också ner på t.ex. kön eller utbildningsnivå. 

Resultat/ Nuläge 
arbetet med KEKS pågår som planerat. Ytterligare ett antal kommuner och 
stadsdelar har anslutit efter hand och var och en följer sitt eget tempo. Ge-
mensamma träffar och utbildningar genomförs i syfte att lära av varandra 
och för att personal över hela landet skall lära känna var andra. Projektet 
bedöms av initiativtagaren och projektledaren Jonas agdur vara lyckat och 
in högsta grad levande och pågående. 
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Kvalitets- och kompetensutveckling för 
ungdomsarbetare och sam arbetspartners i 
Angered
Sökande: Stadsdelsförvaltningarna i Lärjedalen samt Gunnared
Kontaktperson: carina Magnusson- Bowring 031-365 27 90
Sökt: 800 000:-
Beviljats: 325 000:-

Bakgrund
I ansökan formuleras fem områden man i stadsdelarna vill satsa på:
1.  Teamutbildning för sex team, 
2.  Pedagogik och metodutbildning för fritidsledare – halvdagar med föreläs-

ningar, 
3.  Fyra storföreläsningar med samarbetspartners, 
4.  Nätverksbygge innebärande dels kick-off och dels studieresor, 
5.  handledning för fritidsgårdspersonal.

Initiativtagarna uttrycker att fritidsledarprofessionen bör kompletteras genom 
samarbete med andra yrkesgrupper samt att det saknas vidareutbildning för 
fritidsledare. Satsningen kan ses som en del i en sådan vidareutbildning samt 
som ett sätt att stärka samarbetet mellan profes sioner.

Målgrupp
Personal inom fritidsverksamheter för ungdomar samt deras samarbetspartners.

Vision
Initiativtagarna beskriver hur viktigt det är att ha gemensamma arbetssätt och 
en gemensam syn på arbetet som utförs på fritidsgårdarna. En del i att kunna 
utveckla en sådan gemensam grund är att teamet fungerar tillfredställande. 
Inom ramen för detta projekt har man är därför valt att satsa på personalen. 
Tanken är att personalen som möter ungdomarna skall bli mer medvetna om 
de processer som finns inom arbetsgruppen och på så sätt vara rustade att 
göra ett bättre arbete.

Metod/Strategi 
Under våren och hösten 2006 fick fritidsgårdspersonalen i de två stadsdelarna 
genomgå ut bildning i teamutveckling. Tanken är att personalen själva skall 
kunna reflektera och utveckla idéer och tänkande kring just teamprocesser. 
Utöver detta har alla ungdomsarbetare också fått lyssna på fyra föreläsningar 
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som behandlar ungdomars situation i samhället men också köns roller, social 
utsatthet osv.

Resultat/ Nuläge 
den personal som var tänkt att gå utbildningen i teamutveckling har gjort 
det. På arbetsmöten och annat där personalen träffas, söker man regelbundet 
att diskutera frågor som kan kopplas till gruppen och reflektera över dess 
innehåll. Man planerar vid intervjuns genomförande att söka ytterliggare 
medel för att än mer utvecklas på den inslagna linjen. 
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Utbildning i evidensbaserade metoder och 
arbetssätt
Sökande: SdF Bergsjön 
Kontaktperson: Åsa Svensson, tel: 365 40 97
Sökt: 200 000:- 
Beviljats: 200 000:- 

Bakgrund
ansökan formulerar två områden man vill satsa på; att skapa en gemensam 
kompetens, vär degrund och samsyn samt, som en del av detta, erbjuda utbild-
ning i evidensbaserade metoder. En sådan är aRT (aggression Replacement 
Training). 

Målgrupp
Insatsen riktar sig till alla ungdomsarbetare i Bergsjön.

Vision
I Bergsjön pågår sedan flera år tillbaka ett arbete med att bygga en gemensam 
teoretisk platt form inom individ- och familjeomsorgen. Tanken med utbildning 
i evidensbaserat arbetssätt är att stadsdelen vill erbjuda alla ungdomsarbetare 
möjlighet att få en gemensam grund att stå på och en samsyn i arbetet.

Metod/Strategi 
Initiativtagarna har sedan man sökt pengar från Ungdomsstyrelsen beslutat 
att satsa sina åt gärder och insatser på aRT, aggression Replacement Training 
som ett antal av fritidsgårds personalen kommer att kunna utbildas i. aRT är 
ett manualbaserat arbete inriktat på social färdighetsträning, kontrollträning 
för att hantera ilska och moralutbildning.

Resultat/ Nuläge 
av de insatser som planerades i ansökan, finns endast aRT-utbildningen kvar. 
Man har inom projektet ännu inte kommit igång med någonting, utan har 
istället skjutit insatserna på framti den.
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Kamratledare i Bergsjön
Sökande: SdF Bergsjön
Kontaktperson: christiane holzwart, tel: 365 46 71
Sökt: 1 000 000:-
Beviljats: 150 000:-

Bakgrund
de sökande önskar erbjuda äldre ungdomar som gått/går på fritidsgårdarna 
en möjlighet att utbilda sig till kamratledare. Syfte med detta kan antas vara 
flerfaldigt; dels kan det förstås som ett stöd för de enskilda äldre ungdomarna 
som genom detta ges ansvar och en funktion i förhållande till de yngre, dels 
som ett stöd för den anställda personalen i att genomföra akti viteter och dels 
som ett sätt att etablera utbildade och godkända ”förebilder” för de yngre 
be sökarna.

Målgrupp 
Ungdomar i åldrarna 15-17 år i Bergsjön.

Vision
Initiativtagarna vill ta fram de goda exemplen bland ungdomarna och göra 
dessa till inspire rande exempel för andra unga. alla som vill skall kunna bli 
kamratledare.

Metod/Strategi 
 Inledningsvis sker en rekrytering av ungdomar. därefter påbörjas en utbild-
ning av de ung domar som kommer att ingå i omgången. Tanken med projek-
tet är att dessa kamratledare skall arbeta som hjälpledare under stöd av en 
koordinator och övrig fritidspersonal. Under ett års tid planeras rekrytering, 
utbildning, utfasning och igångsättande av flera omgångar kamratle dare.

Resultat/ Nuläge 
Kamratledarutbildningen har skjutits på framtiden, när den skall påbörjas 
är inte bestämt i dagsläget.
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Utbildning för att öka kompetens och 
samarbete hos ungdomsarbe tare på Hisingen
Sökande: SdF Backa
Kontaktperson: Kenneth Johansson, tel. 366 90 65
Sökt: 1 481 000:-
Beviljats: 430 000:-

Bakgrund
det har under en lång tid funnits behov av ett ökat samarbete mellan de sex 
stadsdelar som utgör hisingen. Stadsdelarna skiljer sig åt på flera sätt och har 
till viss del olika problematik men också områden som förenar dem. SdF Backa 
har ansvar för att detta samarbete kommer till stånd. den projektansvarige 
uttrycker också att fritidsledare ibland är oklara över sin roll, sin uppgift och 
sin kompetens samt att någon samsyn inte existerar. 

ansökan formulerar en ambition att öka kompetensen och samarbetet 
bland ungdomsarbetare på hisingen. därmed kan ungdomarnas positiva 
utveckling indirekt stödjas. Medel söks till tre satsningar: 
1.  Sju kompetensutvecklingskurser tillsammans med Göteborgs Folkhögskola, 

(175 deltagare) 
2.  Tvådagarsutbildning (koncentrat) för ej fast anställd personal. 
3. aRT-utbildning med Ågrenska för 40 personer

Målgrupp
Ungdomsarbetare på hela hisingen.

Vision
Syftet med satsningen i Backa är att minska risken för ungdomar att hamna 
kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap. detta skall göras med hjälp 
av en gemensam syn på de pro blem som finns men också genom att öka 
samarbetet mellan stadsdelarna på hisingen.

Metod/Strategi 
För att få denna gemensamma syn har de sex stadsdelarna strävat mot att 
samarbeta mer över stadsdelsgränserna och att ha gemensamma utbildningar. 
På detta sätt tror man att arbetssätt kan diskuteras och fortplantas mellan 
stadsdelarna. Man har försök hitta något som berörde alla ungdomsarbetare 
det vill säga de som möter ungdomarna i vardagen; socialarbetare, sko lans 
personal, föreningsaktiva osv.

Resultat/ Nuläge 
Personalen har deltagit i två föreläsningsomgångar. 
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Meeths, digital storytelling och dramagrupp
Sökande: SdF centrum
Kontaktperson: Mattias Rexmo tel: 365 74 05
Sökt: 662 000:-
Beviljats: 195 000:-

Bakgrund
Meeths är en kommunalt driven ungdomsgård för ungdomar i åldern 16 till 
20 år. Man prio riterar strukturerad verksamhet och den drivs av cityenheten 
vid SdF centrum. Till Meeths kommer i första hand ungdomar från Göte-
borgs innerstad eller dess närområden. Liksom Kulturatom (se nedan) ingår 
Meeths i Ungdomssatsningen vars uppgift är att erbjuda gymna sieungdomar 
kommunal fritidsverksamhet. Ungdomssatsningen har sin upprinnelse i den 
brist på aktiviteter för denna grupp som konstaterades efter branden på 
Backaplan 1998.

Målgrupp
Projektet inriktar sig på ungdomar mellan 16 och 20 år som på något sätt 
är marginaliserade i samhället. Marginaliseringen kan vara kulturell, social 
eller på något annat sätt. Man inriktar sig också på unga som på grund av 
sitt eget beteende eller den livsmiljö de lever i befinner sig i riskzonen att inte 
utvecklas gynnsamt.

Vision
Meeths mål är att öka möjligheterna för ungdomar att integreras i samhället 
och man vill göra detta på flera sätt. Verksamheten riktar också in sig på att 
stärka och utöka förebyggande verksamhet som är riktad mot den generella 
ungdomsgruppen, där även ungdomar med be kymmer finns representerade. 
Främst arbetar Meeths med verksamhet som initierats av ung domarna själva. 
En grupp ungdomar som är extra svår att nå, är de unga med psykiska och 
sociala problem. Svårigheten att nå dem grundar sig främst på att de är 

2. Mötesplatser
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mycket utsatta men också att de inte söker sig till verksamheten. det finns en 
bristande kunskap och en stor osä kerhet kring denna grupp. En annan grupp 
som är svår att nå, är den grupp ungdomar som kommer till Meeths för att 
bara vara, utan önskan att engagera sig i verksamheten. då grund tanken i 
Meeths bygger på att ungdomarna själva skall ”producera” sin egen fritid 
istället för att konsumera, är det intressant att inkludera även denna grupp 
ungdomar i verksamhet. 

Metod/Strategi 
de delprojekt som Meeths fått pengar för ingår som delar i den reguljära 
verksamheten. Två delprojekt genomförs: digital Storytelling och drama-
arbete. digital storytelling sker i samar bete med Film i Väst. Tanken är att 
ungdomarna skall lära sig att hantera kamera och dator och därmed ges 
redskap att berätta sina egna historier. En representant från var och en av 
de fem delar som Meeths består av deltar också i en samverkansgrupp där 
ungdomar som man upp fattar att man behöver fokusera på aktualiseras och 
diskuteras i syfte att inkludera dem i verk samheten.

Resultat/ Nuläge 
Inom Meeths pågår arbetet med digital storytelling som planerat.
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Plattform KulturATOM
Sökande: SdF Gunnared
Kontaktperson: Maria Modig, tel: 365 16 76
Sökt: 4 674 000:-
Beviljats: 580 000:-

Bakgrund
KulturaTOM etablerades 2001 som en del av Göteborgs ungdomssatsning. 
Verksamheten vänder sig till ungdomar 16-20 och bedrivs i rymliga lokaler 
i angereds centrum. 
I den tämligen omfattande ansökan pekas sex områden ut som KulturaTOM 
hade för avsikt att utveckla med projektstöd:
1. Basverksamhet
2. arbetslösa unga utanför 
3. Ungdomsledarakademin 
4. EU Ungdom
5. Future Sounds – Brew house
6. Extern utvärdering

Efter kontakter med Ungdomsstyrelsen då en specificering krävdes smalnade 
ansökan av och kom att avse punkterna två och tre.

Målgrupp
arbetslösa ungdomar i åldern 16-25 år boende i angered samt ungdomar 
dömda till ung domstjänst. dessutom äldre ungdomar som utbildas till le-
dare. 

Vision
att nå lågt motiverade ungdomar i anpassade projektformer som möter 
ungdomarna i det ut vecklingsskede som de befinner sig i. de ”unga ledarna” 
skall fungera som förebilder för de yngre samt stärka sin egen kompetens för 
att lättare än i dag beredas inträde på arbetsmarkna den.

Metod/Strategi 
Syftet med Plattform KulturaTOM är att i en befintlig och redan väl utveck-
lad ungdoms miljö, i praktiskt arbete integrera olika ungdomsarbetare till en 
samverkande resurs. Tanken är att olika kompetenser, synsätt och erfarenheter 
kan förbättra resultatet.

KulturaTOM består av fem delar. här bedrivs teater, dans, musik, film/ 
media och ordnas arrangemang. Utöver detta pågår inom projektet Platt-
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form KulturaTOM/Unga Utanför samt Ungdomstjänst ett arbete med lågt 
motiverade ungdomar som är arbetslösa eller dömda till ungdomstjänst. 
Ungdomsledarutbildning är en annan viktig del av Plattform KulturaTOM 
liksom EU:s ungdomsprogram och Brew house, ett projekt som strävar efter 
att synliggöra sambandet mellan ungdomars musikproduktion och Sveriges 
internationella musikaliska framgångar.

Resultat/ Nuläge 
Plattform KulturaTOM fortsätter som planerat med de delar som ryms inom 
projektet.
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Majornas samverkansförening
Kontaktperson: My Welther, tel: 0733-42 98 10, Jesper Bryngelsson
Sökt: 421 000:-
Beviljats: 250 000:- (generellt stöd)

Bakgrund
Majornas Samverkansförening består av en mängd olika aktiviteter. Bland 
annat finns pro jektet Karl Johans Torg där en upprustning har skett av torget 
och där fotbollsskola och dylikt pågick under sommaren 2006. Inom fören-
ingen drivs förutom aktivitetshuset också ledarre krytering, framtidsverkstad, 
filmgrupper liksom tjej- och killgrupper samt replokal.

Målgrupp
Ungdomar 14-20 år, boende i Majorna.

Vision
Majornas samverkansförening har som motto att i en folkrörelsetradition 
samla de goda kraf terna som skall skapa ringar på vattnet. Syftet är att främja 
en långsiktigt god utveckling i Ma jorna.

Metod/Strategi 
Skapa en drogfri mötesplats genom att skapa ett aktivitetshus. Verksam-
heten är tänkt att vara en blandning av den öppna, spontana och den mer 
organiserade.

Resultat/ Nuläge 
Majornas Samverkansförening lever vidare och drivs idag av frivilliga som 
bor i Majorna. Verksamheten består av en mängd aktiviteter.
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Ett främjande ungdomsarbete handlar om att stimulera ungas kraft, kreati-
vitet och nyfikenhet. det finns samtidigt en lång tradition av problematise-

rande kring de ungas fritid. hot och risker har ofta stått i fokus för samhällets 
förebyggande insatser. det främjande perspektivet fokuserar istället på den 
positiva livsbejakande kraften. Målet är att ungdomars kapacitet stärks så att 
de berikas i sina liv och förmår att stå emot destruktiva livsval. 
 Ungdomsstyrelsens projekt Förebyggande och Främjande syftade till att slå 
en brygga mellan de båda perspektiven för att nå socialt utsatta ungdomar 
med främjande och kreativa metoder. denna rapport är resultatet av en studie 
av satsningar inom projektet i Göteborgsregionen. här kan du läsa om hur 
fritidsledare uppfattar sitt arbete och sin yrkesroll, ungdomars läroprocesser 
och en del av forskningen inom området. 

Författare till rapporten är forskarna i socialt arbete Torbjörn Forkby, Helena 
Johansson och Susanne Liljeholm Hansson. Samtliga har mångårig erfarenhet 
från praktiskt ungdomsarbete. 
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