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Bakgrunden till studien är dels att förstå vilken betydelse känslan av delaktighet har för 
ungdomar, dels hur fritidsverksamheter kan utgöra en social arena som främjar delaktighet 
hos ungdomar. Jag vill få kunskap om fritidsgården kan vara en accepterande miljö där fler 
ungdomar kan känna gemenskap samt vilken roll fritidsledare och deras samverkan med 
andra aktörer har i arbetet med att få fler ungdomar att känna delaktighet. 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vilken betydelse de kommunala 
fritidsgårdarna som mötesplats har för att främja delaktighet och motverka utanförskap bland 
ungdomar. 
 
Jag har genomfört en mikroetnografisk studie där jag i min empiriska del använt mig av en 
kombination av intervjuer samt deltagande observationer på en fritidsgård på en mindre ort. 
Detta i syfte att fånga upp karaktäriseringar som skulle kunna visa fritidsgårdens betydelse 
som en gränslandsarena. Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv samt Erving Goffmans 
dramaturgi har jag beskrivit begreppet delaktighet och har tillsammans med studiens empiri 
och tidigare forskning växt fram till en analys och ett resultat.   
 
Resultatet i studien visar att fritidsgården har möjlighet till att vara en arena för delaktighet, 
men att de måste ha viss struktur och innehåll för att kunna gynna ungdomarna. Vidare visar 
den vilken betydelse fritidsledaren har i arbetet med ungdomar, relationen mellan dem är den 
största faktorn till om ungdomen kan känna delaktighet. Samverkan mellan aktörer i 
ungdomarnas vardag kan vara en möjlighet till att fler ungdomar fångas upp, särskilt 
utmärkande för att samverkan ska fungera är god kommunikation och tydlig rollfördelning.  
 
Nyckelord: ungdomar, delaktighet, gemenskap, fritidsverksamhet, fritidspedagog, 
socialpedagogik 
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The background to the study is to understand the importance of the sense of belonging is for 
young people, and how leisure activities can constitute a social arena that promotes social 
inclusion of adolescents. I want to gain knowledge of the recreation center and if it can be an 
accepting environment where more young people can feel solidarity. And also what the 
recreationleader and their interaction with other actors can manage in the process of getting 
more young people to feel involved. 
 
The purpose of the study is to describe and analyze the significance of the recreation centers 
have to promote social inclusion and work against social exclusion among young people. 
 
I have made an ethnographic study in which I used a combination of interviews and 
participant observations at a recreation center in a small town, in order to capture 
characterizations that would demonstrate leisure's importance as a transitional arena. With 
the help of a socio-cultural perspective, and Erving Goffman's dramaturgy I have explained 
the concept of participation and, together with the study's empirical data and previous 
research evolved into an analysis and result. 
 
The result of the study shows that the recreation center has a chance to be an arena for social 
inclusion, but they need to have a specific structure and contents in order to benefit young 
people. Furthermore, on the importance of leadership is in work with young people, the 
relationship between them is the main factors for youth to feel social inclusion. Cooperation 
between the recreationleader and other actors who works with young people can together 
help more adolscents, by a holistic perspective on the adolscents everydaylife.  
 
Key words: adolscense, social inclusion, belongning, youth creation centre, recreation 
leader, social pedagogy 
 
 
 
 



Ingång i studien 
I en tidigare kurs under utbildningen skrev jag ett paper om ungdomar och 
identitetsskapande, jag kom då i kontakt med en fritidsgård där jag hade en gruppintervju 
med personal och ungdomar på gården. Där framkom vikten av relationen mellan de som 
arbetar i verksamheten och de som besöker den. En tjej var ett gott exempel på hur 
fritidsgården haft en positiv inverkan i hennes liv och att hon på grund av detta efter en lång 
tid gick tillbaka till skolan, efter att ha varit borta på grund av att hon var avvikande och 
utanför. Med personalens hjälp kunde hon bli mer delaktig i olika aktiviteter, skapa 
relationer, bygga upp sin självkänsla och dessutom använda sig av dessa erfarenheter den 
dagen hon valde att ge skolan en ny chans. Med den sociala delaktigheten gynnades 
skolprestationerna och hon kunde bygga upp en positiv självkänsla och självförtroendet 
växte och hon blev en trygg och kompetent tjej med både bra betyg och goda vänrelationer 
då hon gick ut grundskolan. På grund av denna ”solskenshistoria” är jag medveten om att jag 
har viss förförståelse när jag påbörjar min studie. Men jag vill ta reda på om det går att se ett 
mönster i hur personalen på den och andra fritidsgårdar kan påverka ungdomarna och genom 
ett mobiliserande tankesätt medvetandegöra ungdomarnas resurser, öka deras självkänsla och 
känslan av gemenskap och tillhörighet. Utifrån tidigare forskning om betydelsen av 
delaktighet, känslan av tillhörighet och gemenskap har jag därför gjort en studie om vad 
fritidsgårdar och fritidsledarna kan bidra med för att gynna denna process.  
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Inledning 
I propositionen På ungdomars villkor (Prop. 1998/99: 115) presenterar regeringen 
behovet av åtgärder för att stärka ungdomars möjlighet till delaktighet. Dessa insatser ska 
anpassas utifrån ungdomarnas egna tankar. Det är inget enkelt arbete, då ungdomsgrupper 
består av en mängd individer med olika förutsättningar och åsikter. Vidare beskrivs i 
propositionen betydelsen för känslan av delaktighet, att den ger självförtroende samt 
stärker självkänslan. Att ungdomarna är värda något och att deras åsikter är viktiga, att 
vara delaktig ger känslan av att vara respekterad. Begreppet delaktighet har i vårt 
samhälle blivit en norm som är kopplat till social rättvisa och har en viktig betydelse i 
FN:s konventioner för mänskliga rättigheter samt även i artikel 12 i barnkonventionen, 
krav på barns delaktighet;  
 
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 
(http://unicef.se/barnkonventionen). 
 
Delaktighet handlar om relationen mellan antingen samhället och en individ eller mellan 
en grupp och en individ. I det sociokulturella perspektivet blir en individ delaktig i ett 
socialt sammanhang när den tillhör och blir accepterad av de andra deltagarna, 
utgångspunkten för delaktighet är gruppen och den gemensamma aktiviteten (Melin, 
2009). En fritidsgård är en social arena där det finns möjlighet att skapa känslan av 
delaktighet. De sociala relationerna och aktiviteterna påverkas av fritidspedagogerna och 
ungdomarna, men även av strukturen och kulturen. I artikeln More than attendance: The 
importance of after-school program quality skriver författarna att delaktighet är mer än 
att vara närvarande på fritidsgården (Hirsch, Mekinda & Stawicki, 2010). De menar 
vidare att det är engagemanget i aktiviteten som skapar delaktighet och känslan av 
gemenskap. För att engagera ungdomarna kräver det också att fritidspedagogerna är 
aktivt engagerade och kan få ungdomarna att känna glädje och njutning. Positiv atmosfär 
på fritidsgården samt kvalificerad personal kan främja positiva sociala normer och öka 
delaktigheten. Det framkommer också att delaktighet och engagemang främjar sociala 
förmågor och höjer ungdomarnas prestationer i skolan (Hirsch, Mekinda & Stawicki, 
2010).  
 
I propositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd (Prop. 2004/05:2) presenteras 
fritiden som en förebyggande och främjande arena för unga, och vilka fritidsaktiviteter de 
utövar kan påverka både identitetsskapande och välbefinnande. Många aktörer och 
professioner har ansvar för ungas fritid vilken är en viktig tillgång, men kan också leda 
till glapp mellan ansvarsområden. Genom nära samarbete med skola kan även de ta del av 
de positiva aspekter som följer ett framgångsrikt arbete på olika fritidsverksamheter. 
Kommunernas fritidsverksamheter riktar sig mot ungdomar och bygger på ungas egen 
delaktighet. Fritiden ska vara ett positivt komplement till familj och skola, den ska 
förstärka och utöka kompetenser och vara allmänt välbefinnande (Lidholm, 2007). 
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Men fritid kan också vara då ensamheten märks eller negativa känslor tar över. Utan 
meningsfulla aktiviteter kan det förstärka svårigheter och brister i en redan problematisk 
tillvaro i familjen eller skolan med dålig självkänsla, oro, ångest och avvikande beteende. 
Till skillnad från skola och socialtjänst är inte fritidsverksamheter en lagstiftad 
skyldighet. Det kan innebära svårigheter att hävda sin existens och sina resursbehov, men 
det är samtidigt en möjlighet till frihet och flexibilitet, att utifrån sina egna behov 
definiera sina uppgifter och resurser. Kommunerna står för fritidsverksamheter, 
exempelvis fritidsgårdar. Ungdomsstyrelsen har under 2006 och 2007 haft projektbidrag 
till förebyggande och främjande verksamheter för unga. Där vikten har legat på 
utveckling av kompetens och kvalitet (Lidholm, 2007). 
 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att skapa utrymmen för delaktighet 
och en fritidsverksamhet är ett exempel på just ett sådant meningsskapande utrymme för 
ungdomar. Det kan förklaras som sociala rum som finns i gränslandet mellan hemmet 
och skola, som karaktäriseras som utrymme för alternativa tillhörigheter, som inte är 
kontrollerande eller krävande. En fritidsgård är en sorts gränslandsarena, där det också 
finns stöttande fritidspedagoger som kan skapa möjlighet för delaktighet och tillhörighet 
skriver Molin (2013). Socialt arbete innefattar att erbjuda ungdomar miljöer där det finns 
mänskliga och materiella resurser, det är en rättighet för att få stöd i sin utveckling, att ha 
förfogande till en social vardagsarena och att det finns jämnåriga och kompetenta vuxna. 
Det ska vara en accepterande atmosfär där alla är välkomna, olikheter och annorlunda ses 
som en styrka istället för avvikande (Madsen, 2011).  
 
Jag har använt mig av benämningarna fritidsledare eller fritidspedagog när jag refererar 
till de som arbetar med unga på olika fritidsverksamheter. De är inte en homogen grupp, 
utbildning och yrkesroll har stor skiftning på de olika verksamheterna.  
 

 
Syfte 
Studien syftar till att beskriva och analysera vilken betydelse de kommunala 
fritidsgårdarna som mötesplats har för att främja delaktighet och motverka utanförskap 
bland ungdomar. 
 

Frågeställning 
• Hur kan fritidsgårdarna som mötesplats främja delaktighet bland ungdomar? 
• Vad kännetecknar fritidsgården som arena för social delaktighet? 
• Hur kan samverkan mellan fritidsverksamheter och andra aktörer i ungdomarnas 

vardag verka för att fler ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp 
och uppmärksammas? 
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Bakgrund 
I kapitlet kommer bakgrunden till studiens teman fritidsverksamheter, fritidspedagogens 
roll samt samverkan presenteras. Därefter kommer några av de begrepp jag använt att 
definieras och kapitlet avslutas med ett socialpedagogiskt perspektiv utifrån studiens 
syfte.  
 
Fritidsverksamheten 
Redan under tidigt 1900-tal ordnande samhället verksamheter för att minska riskerna hos 
ungdomar. Den första ungdomsgården, Birkagården i Stockholm, startades 1912 och var 
till en början en pojkverksamhet och hade 130 medlemmar i ålder 11-24 år. Men senare 
blev även flickorna välkomnade och 1950 var 50 av medlemmarna flickor. Grunden i 
verksamheten låg på fostran och socialisering, och utvecklades av väl utarbetade 
utländska förebilder (Olson, 2008).  
 
Den sociala fältverksamheten utvecklades på 1950-talet, under 1960- och 1970-talet 
utvecklades professionalisering av ungas fritid successivt och ledde till en stor satsning 
på kommunernas fritidsgårdar (Lidholm, 2007).  
 
På 1980-talet utvecklades fritidsverksamheterna till att se ungdomarnas behov och 
situation utifrån ett helhetsperspektiv samt skapa en större samverkan mellan olika 
aktörer för att bättre kunna tillgodose de olika behoven. Samhället satsade både på olika 
åtgärder med uppsökande fältarbete för att förebygga negativa beteenden och även 
främjande aktiviteter genom att stärka ungdomarnas egna resurser och utveckla 
delaktighet. Det är viktigt att fånga upp de ungdomar som hamnat i utanförskap, då det 
annars kan bli långvarigt (Forkby, 2008).  
 
Fritidsgårdar är fritidsverksamheter som samhället står för. Redan i början på 1900-talet 
när den första verksamheten startade var det för att erbjuda en fritidsarena för ungdomar 
som ett alternativ till att ”hänga på stan”. Målet var att motverka avvikande beteende och 
aktiviteter genom att hålla ungdomarna borta från riskfyllda miljöer under kvällstid. Nu 
har de flesta kommuner ett flertal fritidsgårdar med olika grad av struktur och innehåll. 
Det generella syftet med verksamheterna är att erbjuda ungdomarna en utvecklande miljö 
där varierande intressen och behov tillgodoses. Deltagandet är frivilligt och typiska 
aktiviteter brukar vara biljard, pingis, tv-spel, tv, musik och fika. Verksamheterna brukar 
också erbjuda organiserade och planerade aktiviteter, som friluftsaktiviteter, filmkvällar, 
tjejkvällar eller det som ungdomarna önskar. Verksamheterna har alltid personal, men 
utbildningen varierar och då det är dålig lön och låg status är det i regel hög omsättning 
på personalen (Mahoney, Stattin och Lord, 2004). 
 
Hanström och Pettersson-Svenneke (2008) menar att rätt fritidsaktiviteter kan ge unga 
med negativ självbild och sociala problem möjlighet att utveckla social kompetens, 
intressen och nätverk, detta fungerar skyddande och stärker ungdomars psykiska hälsa. 
Aktiviteten ska fokusera på att stärka självständighet, ge trygga strukturer och integrera 
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erfarenheter. Goda relationer till vuxna som ser och bekräftar den unga, som agerar som 
vägvisare och förebilder är särskilt betydelsefullt för ungdomar med sociala problem. 
Parallellt med detta erbjuds också alternativa mötesplatser, där ungdomar kan välja något 
annat än riskfyllda aktiviteter. Att ha rätt syn på ungdomarna är utgångspunkten för att 
främja de ungas möjligheter, att se individernas förmågor och resurser kan hjälpa i det 
arbetet. Det är viktigt med en bred målgrupp, både för att göra verksamheten intressant 
men också för att motverka stigmatisering. Det är viktigt att ungdomarna inte känner sig 
utpekade eller att de har speciella insatser. Grundsynen på ungdomarna ska utgå från att 
varje individ kan vara aktiv och utvecklas bara rätt förutsättningar finns. Man fokuserar 
på det friska och positiva och arbetar för att få mer utrymme för det som fungerar, 
personalen utgår från ungdomarnas styrkor och tillgångar istället för att fastna i det som 
är problematiskt (Hanström & Pettersson-Svenneke, 2008). Vidare är bemötandet viktigt 
och att personalen visar tilltro och förväntar sig något gott. Genom samtal kan de 
bekräfta, stärka och stötta ungdomarna, som behöver någon som lyssnar, möter dem med 
respekt och kan känna förtroende för dem. Personalen måste lyssna på ungdomarnas 
önskemål och för att få ungdomarna mer delaktiga är det viktigt att deras röst blir hörd 
när aktiviteter planeras, men personalen ska också kunna läsa mellan raderna och höra det 
som inte uttalas högt. Fritidspedagogerna måste tolka det som sägs och sätta det i relation 
till aktuell kunskap (Hanström & Pettersson-Svenneke, 2008). 

 
Det är viktigt att verksamheten har tydliga mål, som regelbundet ses över och utvecklas i 
takt med samhället. Även kontinuitet är viktigt, det tillsammans med förutsägbarhet 
skapar trygghet hos ungdomarna. Även normer och regler behöver kontinuitet, samma 
regler ska gälla vem som än jobbar och det ska finnas samma ambition, det kräver ett 
gemensamt synsätt och samma arbetsmetoder. Det betyder inte att alla ska bete sig 
identisk, alla individer är olika med olika personligheter, men olikheterna får inte leda till 
olika regler eller tolerans, alla ska arbeta mot samma mål (Koutakis, 2008). Bjurström 
(2011) argumenterar för att fritidsverksamheter har blivit en expanderande industri som 
har antagit en tvångskaraktär där ungdomar ska hinna med så många aktiviteter som 
möjligt och samtidigt prestera på topp. Detta lägger beslag på ungdomarnas fria tid och 
deras autonomi. Bjurström (2011) menar att detta gör att den hälsosamma latheten, den 
verkliga rekreationen och djupare reflektion får göra plats åt samma tidspress, 
prestationskrav och planering som skolan kräver. Den aktiva och planerade fritiden har 
tagit ungdomarnas fria tid som ska rymma spontana aktiviteter, vila och avslappning 
(Bjurström, 2011).  
 
Fritidspedagogens roll 
Professionen i form av fritidsledare och andra som arbetar med ungas fritid är relativt 
ung. De kommunala fritidsverksamheterna har även ett ansvar inom socialt arbete, de har 
som uppgift att söka upp de ungdomar som inte tillhör något föreningsliv och särskilt 
dem som tillhör sociala fältarbetarnas målgrupp. Några av deras uppgifter är att se till att 
ungdomarna stöttas socialt, psykologisk och pedagogiskt med en målsättning att de unga 
ska ha bra kamratskap, fungera i skolan, få större självförtroende, stärka sin identitet, att 
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kunna utrycka sig, lära sig nya kunskaper, att se sina egna förmågor, kunna förändra sin 
egen situation samt förstå hur samhället fungerar (Lidholm, 2007). Lidholm refererar till 
Kihlström och Roos som definierar fritiden som en mellanarena där både avslappning 
och rekreation ska samsas med utveckling och bildning. De kompetenser en god 
fritidsledare ska besitta är att ha en god kunskap om de ungas vardagsliv, att fungera som 
en närvarande vuxen, kunna skapa möjligheter, kunna hantera andras problem samt 
kunna samverka med andra aktörer, särskilt skola där deras arbete allt oftare ingår 
(Lidholm, 2007). En ny roll som fritidsledarna fått är den uppsökande, att analysera vilka 
behov som finns och engagera och samordna med andra aktörer så behoven tillgodoses. 
Genom att klargöra målen för vad varje verksamhet ska bidra med kan man skapa en god 
samverkan och bli en gemensam styrka. Fritidspedagogernas arbete bygger på delaktighet 
och att uppmärksamma och stärka varje individs resurser och förmågor. Relationen till 
ungdomarna är ett viktigt arbete, och det är något som kan ta lång tid och behöver läggas 
mycket energi på, att skapa ett förtroende. Att visa intresse och hålla sig uppdaterad med 
vad som händer i ungdomarnas liv är ett sätt att visa respekt (Koutakis, 2008). 
 
Koutakis (2008) nämner några förutsättningar som kan behövas för att uppnå önskad 
kvalité på verksamheten. Dels behöver kommunen ta sitt ansvar och satsa och tro på 
verksamheten. Men då det finns så mycket annat att lägga pengar på så får 
fritidspedagogerna en viktig roll, att kunna motivera varför det är så viktigt med 
meningsfulla fritidsaktiviteter för unga. Genom detta kan politikerna få större förståelse 
för vikten av kvalitén på aktiviteterna som erbjuds, att se det som en investering i 
framtiden. Fritidspedagogerna måste tro på sin egen kompetens och synliggöra det 
positiva i verksamheten (Koutakis, 2008). Personalen behöver ha adekvat utbildning, ett 
bra förhållningssätt samt ha fritidsgården som sin huvudsakliga arbetsplats. Många 
fritidsgårdar tar in timanställda ungdomar utan utbildning, detta leder till en oseriös 
verksamhet där de inte kommer kunna hjälpa de unga som kommer dit. Fritidsgårdarna 
behöver ha tillräckligt mycket kompetent personal för att kunna skapa relationer med 
ungdomarna och ge dem bekräftelse och stöd. Ett annat problem är att fritidspedagoger 
anses som underordnande och är ett underbetalt arbete, det är vanligt att det blir ett 
tillfälligt arbete i väntan på att vidareutbilda sig eller hitta ett bättre och mer avlönat 
arbete. Detta leder till att alltför unga tar arbete i ungdomsverksamheterna och inte tar 
arbetet seriöst, personalen får svårt att etablera relationer till ungdomarna och de i sin tur 
får inte förtroende för personalen. Om kommunen stöttar organisationen genom att satsa 
på utbildad personal och ge rätt uppskattning kan det skapas rätt förutsättningar för en 
professionell och ambitiös personalgrupp. En professionell fritidspedagog kan också 
använda känslan i den specifika kontexten och locka in ungdomarna till verksamheten 
och engagera dem att utvecklas utan att de själva reflekterar över det. Genom detta växer 
ungdomarna och omprövar sin syn på sig själva, när man inte har förväntningar eller tror 
att man ska misslyckas finns större chans att faktiskt lyckas och stärka självkänslan. Detta 
kan leda till en positiv spiral, som kan fortsätta snurra även i skolan. Genom goda 
relationer mellan personal och ungdomar kan de se ungdomarnas svårigheter som inte 
uppmärksammats någon annanstans (Koutakis, 2008). 
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Samverkan mellan aktörer 
Många fritidsgårdar vill inte ha samverkan med andra aktörer, då det kan få dem att 
känna sig underordnande, men genom att vara den som bjuder in till samverkan med 
föräldrar, skola, socialtjänst och polisen kan de visa att de är en seriös organisation som 
har en viktig roll i arbetet med ungdomar. Detta kan också synliggöra vad 
fritidspedagogernas kompetens och relation till ungdomarna kan göra i förhållande till 
socialt och främjande arbete med unga (Koutakis, 2008). Många ungdomar som kommer 
till fritidsgården har en helt annan roll än när de är i skolan, och lärare och 
fritidspedagoger kan ha olika syn på samma person. Ungdomen kanske visar sig som 
oambitiös och besvärlig i skolan, men är en positiv och skapande person på fritidsgården. 
Genom att vara medveten om detta och anpassa aktiviteterna kan man skapa psykosocial 
anpassning på flera områden, och även motverka de problem som den unga har i skolan 
och dess miljö. Skolan är en arena där många ungdomar vantrivs men den är viktig för 
deras framtid, fritidsgården kan vara en plats där de som tycker att det är jobbigt i skolan 
får en andra chans. Där kan de få känna att de är bra på något och deras resurser och 
förmågor mobiliseras och därigenom ökar självkänslan, något de kan ta med sig när de är 
i skolan (Koutakis, 2008). Fritiden och dess aktiviteter har stor betydelse för livskvalité 
och glädje, och kan ge goda effekter på utveckling, hälsa och välbefinnande. Samhället 
har ett ansvar att erbjuda alla ungdomar möjligheten att utnyttja detta och se till att ingen 
utestängs från delaktighet och gemenskap. Helhetssynen är viktig när man ser på 
ungdomars vardag, för att stötta en positiv utveckling är det viktigt att ha nära samarbete 
mellan skola, familj och fritidsverksamheter. Detta samarbete kan leda till att fler 
ungdomar som behöver stöd uppmärksammas och fångas upp (Koutakis, 2008). 
 
Definition av begrepp 
Riskfaktorer 
Ibland definieras man utsatta ungdomar som riskgrupp, men för att undvika 
stigmatisering kan begreppet riskfaktorer istället användas. Det kan vara en egenskap, en 
process eller en relation som ökar risken för negativ utveckling. I ungas vardag finns både 
möjligheter och riskfaktorer som skapas i relation till deras fritid, skola, familj och 
vänner. En riskfaktor behöver inte betyda att det har en negativ inverkan men då det blir 
fler faktorer ökar det sannolikheten för att den unga ska hamna i en riskzon (Lidholm, 
2007). Faktorerna förstärker också varandra och det kan bli en negativ snöbollseffekt. 
Riskfaktorer kan vara exempelvis problem hemma eller med familjen, socioekonomiska 
faktorer såsom hög problembelastning i bostadsområdet, mobbning i skolan eller 
personliga svårigheter, det kan också vara att man är ensam på fritiden eller har en alltför 
ambitiös fritid med höga prestationskrav, detta kan vara faktorer som är svåra att 
uppmärksamma. Dessa svårigheter kan leda till utanförskap, och kan bero på bristande 
social kompetens, dålig självkänsla, negativa erfarenheter eller uppgivenhet. De 
ungdomar som har svårt att utveckla sociala relationer glöms ofta bort då det är svårt att 
få kontakt med dem. De unga som drar sig undan och vill vara ensamma blir också ofta 
avvisade av de jämnåriga och har sämre vänrelationer, då de anses vara avvikande. Detta 
kan ses som en allvarlig riskfaktor då de ungdomar som har bristande social samvaro 
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riskerar att stötas bort och isoleras från fungerande relationer. En annan riskfaktor är 
umgänge med normbrytande kamrater, då det skapar en ogynnsam social utveckling 
(Lidholm, 2007). När jag använder begreppet riskzon så menar jag risk för utanförskap.  
 
Utanförskap 
Ungdomar tenderar att avvisa dem med normbrytande beteende ur gemenskapen. Detta 
leder till utanförskap för den som inte passar in, och en konsekvens som detta kan leda till 
är att den avvikande letar sig till andra grupper med andra personer som inte passar in. I 
dessa grupper anses det att vara okej att inte vara som alla andra och förstärker istället 
varandras negativa beteenden. Det betyder att det kan finnas risker med att sammanföra 
ungdomar som har svårigheter, det kan få motsatt effekt. Ungdomar som lever i socialt 
utsatta situationer påverkar varandra både destruktivt och bekräftande. På grund av denna 
gruppdynamik kan fritidsgårdar istället motverka sitt syfte att vara en god miljö 
(Trondman, 2012).  
 
Resiliens 
På senare tid har fokus ändrats från att förebygga riskfaktorer till att främja och stärka 
skyddsfaktorer. De skyddande faktorerna förhindrar negativa kedjereaktioner och 
processer och bidrar till att utveckla motståndskraft. Detta kallas resiliens, som är en 
dynamisk inre process, en anpassningsförmåga till att hantera motgångar. Det är inte en 
egenskap eller erfarenhet utan en inre struktur, en skyddsfaktor som gör att man kan 
hantera svårigheter, man kan skapa mening och sammanhang. Upplever ungdomarna för 
många motgångar under uppväxten eller saknar trygg anknytning kan det leda till att de 
saknar resiliens. Under ungdomstiden är det självkänslan, bekräftelse från andra och goda 
sociala relationer som är grunden till resiliens. En kompentent fritidspedagog kan vara ett 
exempel på en god relation som kan gynna denna process och vara en skyddsfaktor. 
Fritidsgården kan också vara en miljö där ungdomen kan skapa goda relationer till 
jämnåriga, känna sig bekräftade genom delaktighet och få stöd av personalen. Samspelet 
mellan risk- och skyddsfaktorer är orsakskedjor i komplexa dynamiska processer både 
inom individen och i samspelet med omgivningen, därför måste man se till varje persons 
mönster och inte till enskilda riskfaktorer (Luthar & Cicchetti, 2000). Skyddsfaktorer kan 
hjälpa till att väga mot riskerna, det kan till exempel vara en vuxen att vända sig till, att 
skolan hjälper till med insatser, en vän, känslan att tillhöra ett sammanhang eller att man 
lyckas med något och ökar sin självkänsla och sitt självförtroende. Det är viktigt att ha 
ungdomarnas möjligheter och förmågor som utgångspunkt och inte fokusera på det 
negativa då det finns risk att dessa förväntningar istället uppfylls.  
 
Socialpedagogiskt perspektiv  
Madsen (2011) beskriver vikten av social inklusion utifrån ett samhällsperspektiv, där 
några mål är att sänka normalitetsförväntningar och skapa ett större utrymme för olikhet 
och acceptans, då många sociala problem uppstår när individer inte kan uppnå samhällets 
förväntningar. Det behöver utvecklas en social mångfald som avspeglas i samhällets olika 
nivåer. Det ska också skapas möjligheter för ungdomars sociala deltagande, det är 
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samhällets ansvar att ungdomar har arenor där det finns gemenskap med jämnåriga och 
betydelsefulla vuxna (Madsen, 2011). Det finns olika exkluderande mekanismer som är 
med och skapar den sociala ordningen, de är både relationella och strukturella och dessa 
mekanismer behöver bemötas för att utveckla villkor så alla ungdomar får möjlighet till 
deltagande och känna sig som medborgare i samhället (Madsen, 2011). En socialpedagog 
har ett ansvar i dessa processer. De ska skapa möjligheter för gemenskaper, mänsklig 
utveckling och förändring. Socialpedagogen ska kunna se relationen mellan gemenskapen 
och individen som ett samspel, och om det skulle bli konflikter ska inte bara individen 
förändras, utan den sociala miljön och sociala organisationer har lika stort ansvar att 
utvecklas. En god arena för gemenskap är den med differentierande atmosfär, det är en 
öppen och flexibel miljö där ungdomen kan hitta sin sociala roll och skapa identitet. I rätt 
sociala kontext kan ungdomarna lära sig sociala kompetenser. Inom socialt arbete ska 
ungdomars miljöer, exempelvis fritidsverksamheter, erbjuda mänskliga och materiella 
resurser, det är en rättighet för att få stöd i sin utveckling, ha förfogande till en social 
vardagsarena där det finns jämnåriga och kompetenta vuxna (Madsen, 2011). 
 
Genom socialpedagogiskt arbete kan man skapa social förändring, integration och 
mobilisering av resurser. I detta arbete är sociala arenor betydande, särskilt 
gränslandsarenor. Det är sociala rum som finns i gränslandet mellan hemmet och skola, 
som karaktäriseras som utrymme för alternativa tillhörigheter, som inte är kontrollerande 
eller krävande (Molin, 2013). En fritidsgård är en sorts gränslandsarena, där det också 
finns stöttande fritidspedagoger som kan skapa möjlighet för delaktighet och tillhörighet. 
Genom en fritidsverksamhet med stödjande och välkomnande miljö kan det skapa 
förutsättningar för ungdomar att bli inkluderade, först i verksamheten och sedan i 
samhället. Det som är betydande är relationen mellan fritidspedagoger och ungdomarna 
(Arnsvik, 2013). Att mobilisera resurser är att hjälpa den utsatta att själv utveckla vägar 
att gå, vilket Madsen förklarar som det pedagogiska i socialt arbete. Genom 
fritidspedagogens kompetens kan ungdomarnas förmågor och resurser mobiliseras och 
främja deras delaktighet (Cederlund, 2013). Socialpedagogiken innehåller strategier om 
att arrangera förutsättningar för gemenskap. Gemenskap ses som nödvändigt för att man 
som individ ska kunna utvecklas och integreras i samhället. Utifrån ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt utgår man från individen, i detta fall ungdomarnas, resurser som 
kraftkälla till förändring. Relation, kommunikation, dialog, aktivitet och handling är 
viktiga redskap, och jag tror fritidsgården kan vara en viktig arena för alla dessa redskap, 
och fritidspedagogerna kan stötta ungdomarna till att bli mer deltagande och aktiva 
(Nilsson & Fast, 2013).   
 
Ringsby-Jansson (2013) menar att offentliga miljöer är en arena för möten och sociala 
samspel. Fritidsgårdar är också är en offentlig miljö, men anpassad till ungdomar. 
Ungdomars användning av dessa arenor kan ses som en frigörelse från föräldrar och en 
orientering mot samhället, där delaktighet är en central fråga. Ringsby-Jansson (2013) 
beskriver hur Oldenburg använder begreppet de tredje platserna, mötesplatser utanför 
hemmet och skola, som välkända och trygga för dem som besöker de ofta, ett socialt 
mellanrum. Detta rum har en karaktär av öppenhet och tillgänglighet, en neutral miljö 
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som inte innehåller krav och det finns möjlighet att själv bestämma hur delaktig man vill 
vara. Oldenburg menar att huvudaktiviteten på dessa mötesplatser är samtal, man är där 
för att socialisera och umgås på ett kravlöst sätt (Ringsby-Jansson, 2013).  
 
Molin (2014) skriver att civilsamhälleliga arenor, miljöer där ungdomar utvecklas genom 
självdefinierade aktiviteter, har en viktig roll i processen för delaktighet och gemenskap. 
När begreppet delaktighet analyseras, så är tillhörighet betydande för upplevelsen av att 
vara delaktig. Är det svårt att hitta tillhörighet i exempelvis skolan, kan fritidsgården 
spela rollen som gränslandsarena där det kan skapas utrymme för alternativa 
gemenskaper. Vidare beskriver Molin (2014) att en av socialpedagogikens uppgifter är att 
skapa dessa utrymmen för delaktighet. En fritidsverksamhet skulle kunna vara just ett 
sådant meningsskapande utrymme för ungdomar. Molin kopplar också delaktighet och 
tillhörighet till identitetsskapande, och erfarenheten att tillhöra ett sammanhang är socialt 
konstruerat. När ungdomarna relaterar sitt själv, till omgivningen och den sociala 
kontexten konstrueras även den sociala identiteten (Molin, 2014). Genom tre olika 
diskurser kan vikten av delaktighet poängteras. Utifrån den första diskursen är det något 
man är, man tillhör en specifik social kategori. Detta kan antingen leda till stigmatisering 
då man kategoriseras, eller till stöd och hjälp då brister och svagheter blir synliggjorda på 
exempelvis en fritidsverksamhet där det finns kompetent personal. Den andra diskursen 
är den pågående och föränderliga tillhörighetsprocessen. Där har det mindre betydelse var 
vi blivit kategoriserade, vi kan förändras och välja vilka tillhörighet vi ska ingå i. Den 
tredje diskursen handlar om att se vilka handlingsutrymmen och möjligheter som finns 
(Molin, 2014), fritidsverksamheter kan då vara ett alternativ som erbjuder gemenskap och 
interaktion med andra ungdomar. Fritidspedagogen kan se ungdomarnas resurser och 
mobilisera dem och hjälpa dem att tillhöra gemenskapen. I en miljö som inte är krävande 
eller kontrollerande kan det skapa mer utrymme än skolan, i gränslandet där en social 
identitet och gemenskap kan skapas. Avslutningsvis menar Molin (2014) att 
socialpedagogiken kan hjälpa de pedagogiska processerna som utspelar sig utanför den 
traditionella skolan. Detta genom att fokusera på det situerade lärandet och där 
läroprocesser sker på olika nivåer och arenor. Genom utrymme och känsla av delaktighet 
och lärande skapas också mening. Detta meningsskapande sker i gränslandet mellan 
hemmet och skolan (Molin, 2014). För de ungdomar som har svårt att hitta sin identitet 
eller som har hamnat i utanförskap kan behöva en alternativ arena, en accepterande miljö 
där alla är välkomna i gemenskapen och där det finns möjlighet till stöd och hjälp att 
känna delaktighet och tillhörighet, där det kan skapas mening och sammanhang i tillvaron 
(Molin, 2014). Molin refererar den postkoloniale tänkaren Bhabha som använder 
begreppet third place eller tredje rummet, där är identiteter både-och istället för antingen-
eller. Det handlar då inte om att ta vara på resurser och utveckla förmågor, utan istället 
anpassa miljö och acceptans så förändring eller utveckling inte är nödvändigt (Molin, 
2013). 
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Tidigare forskning 
För att hitta vetenskaplig och relevant forskning har sökmotorerna Primo på Högskolan 
Västs biblioteksportal, avhandlingar.se, diva-portal.org samt Google Scholar använts. Jag 
har sökt på orden fritid, fritidsverksamheter, (kommunala) fritidsgårdar, socialpedagogik, 
samverkan, delaktighet, gemenskap, tillhörighet, mobilisering, meningsskapande, 
utanförskap, ungdomar, främjande, motverkande och dessa ord i kombination med 
varandra. Jag har också sökt på engelska motsvarigheter; youth, adolescent, leisure, after-
school program, belonging, participation, social work, asocial behaviour, deviant, social 
inclusion, social exclusion och community. Tidigare forskning är tematiserad utifrån 
fritidsverksamheter och fritidspedagogens roll, vilka är uppdelade i svensk och 
internationell forskning samt samverkan mellan olika aktörer. I de andra delarna av 
studien har fritidsverksamheter varit ett tema och fritidspedagogens roll en annan, men då 
forskningen mellan dessa två områden tenderar att kombineras är det svårt att göra en 
avgränsning mellan dem i detta kapitel. Kapitlet fortsätter med Wrethander-Bliding och 
Trondmans studier om hur delaktighet och kamratkultur kan spela en viktig roll i arbetet 
med ungdomar. Avslutningsvis summeras den tidigare forskningen genom att belysa vad 
som är relevant för studien.  
 
Fritidsverksamheter och fritidspedagogens roll – svensk forskning 
Främjande pedagogik  
Forkby, Johansson och Liljeholm-Hansson (2008) har gjort en studie med syftet att 
utifrån grundläggande perspektiv och läroprocesser analysera och beskriva främjande och 
förbyggande arbete på ungas fritid. Under sin datainsamling har de gjort nio 
gruppintervjuer med fritidsledare på fritidsgårdar i Göteborgsregionen, individuella och 
gruppintervjuer med ungdomar på fritidsgårdarna, ett flertal deltagande observationer på 
fritidsgårdarna samt en enkätstudie där besökare på två fritidsgårdar i Göteborg fått svara 
på frågor om sin upplevelse av verksamheterna. Urvalet har gjorts i syfte att få spridning 
och variation i svaren och fritidsgårdarna ligger i olika delar av regionen.  
 
I bakgrunden till studien tar forskarna upp vad ungdomarna vill få ut av sin fritid, 
nämligen att få engagera sig på olika sätt, känna mening, bli tagna på allvar och framför 
allt, ha roligt. De beskriver ungdomstiden som en frihet mellan barndomen och 
vuxenblivandet där ungdomarna odlar sin personlighet. Att hänga med sina kompisar, 
festa och testa gränser ska inte ses som ett riskbeteende utan istället som frigörande 
processer där ungdomarna utvecklas. Men genom att erbjuda ungdomarna strukturerade 
aktiviteter och vuxna förbilder kan det skapa ett samspel där ungdomarna successivt 
utvecklar förmågor och relationer. En av de viktigaste processerna är frigörelsen från 
föräldrarna och bli en självständig samhällsindivid. Barnet är inte längre ett barn, men 
kan heller inte ta ansvar som en vuxen, den unges attityd ändras mot föräldrarna, försöker 
skapa autonomi och utveckla sin egen identitet. Kamratskapet spelar då en viktig roll och 
att bli accepterad i en gemenskap är avgörande för välbefinnandet. Genom att tillhöra en 
grupp och dela samma värderingar kan den unge känna trygghet och hitta sig själv och 
skapa sin identitet. Under ungdomsåren utvecklas också förmågan att förstå sociala koder 
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och normer. Genom trygghet och stöttning lär sig den unge hur man skapar relationer och 
socialiserar. Avvikande beteende kan bero på olika faktorer, både individuella och 
strukturer i samhället. Det är viktigt att se helheten och finns det förhållanden som kan 
utveckla normbrytande beteende kallas det för riskfaktorer. Genom att förebygga dem 
skapas skyddsfaktorer. När fritidsledarna arbetar främjande med ungdomar och 
mobiliserar deras resurser måste de ta hänsyn till att förändringsprocesser tar tid. De 
metoder som fungerar är ofta omfattande och långsiktiga. I studien framkommer några 
faktorer som är viktiga i arbetet med ungdomar, en hög grad av struktur och vuxentillsyn, 
socialt stöd från vuxna och kamrater, inkluderande miljö och sociala nätverk, positiva 
sociala normer, utvecklande aktiviteter samt att få ungdomarna att känna sig delaktiga 
och meningsfulla. Ibland kan ett offensivt och uppsökande arbete behövas för att fånga 
upp ungdomar med svårigheter. Genom att tillgodose ungdomarnas behov av gemenskap 
och bekräftelse så stärks deras självkänsla. Det gör dem mer motståndskraftiga mot 
svårigheter och stärker deras resiliens (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hansson, 2008).  
 
Det finns ett behov av att öka kompetensen hos fritidsledarna. Kvalitén och statusen på 
fritidsledarutbildningen skiljer sig stort över landet, och den överensstämmer inte med 
verksamheternas behov. Fritidsledaryrket har både låg status och låg lön och anses vara 
ett oattraktivt val. Utbildning är viktigt, men i studien framkommer att personliga 
egenskaper och livserfarenhet är grundläggande kompetenser i arbetet med ungdomar. 
Att vara motiverad och engagerad är viktiga drivkrafter i strukturellt förändringsarbete. 
Många fritidsgårdar börjar ställa högre krav när de anställer fritidspedagoger, 
fritidsledarutbildningen är inte alltid tillräcklig utan de eftersöker socionomer, 
socialpedagoger eller beteendevetare. Att satsa på utbildad personal som kan ses som 
investering i framtiden, att främja ungdomarnas utveckling att formas till fungerande 
samhällsindivider. För att kunna skapa en god miljö på fritidsgården ställs det krav på den 
enskilda fritidspedagogen, dels att ha kunskaper om hur människor fungerar och även hur 
socialt samspel utvecklas. Men lika viktigt är att vara lyhörd, relationsskapande och 
kunna ta rollen som en trygg vuxen, som kan hjälpa ungdomarna i sitt identitetsskapande 
och vuxenblivande. Andra viktiga förmågor är att läsa av situationen och ungdomarna, se 
vilka som behöver stöd och kunna få ungdomarna att känna sig trygga och välkomnade 
på fritidsgården. Men samtidigt inte vara rädd för konflikter eller sätta gränser, att inte 
vara för mycket kompis med ungdomarna utan visa att man är vuxen och hur samhällets 
normer ser ut. En god och stödjande omgivning hjälper ungdomarna att göra kloka val i 
livet. De ungdomarna med avvikande beteende kan behöva hjälp att passa in i sociala 
sammanhang och bli accepterade av gemenskapen på fritidsgården. Att hjälpa dem förstå 
sociala normer gör att de har bättre förutsättningar för framtiden och kunna komma in i 
arbetslivet. Det är också viktigt att lära ungdomarna att respektera varandra och ha en god 
och accepterande atmosfär på fritidsgården. Genom ett möjliggörande perspektiv stöttar 
fritidspedagogerna ungdomarna till att utveckla sina förmågor, och utvecklar 
mellanmänskliga möten där de skapar sina identiteter.  
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Unstructured youth recreation centre participation and antisocial behavior development: 
Selection influences and the moderating role of antisocial peers 
Detta är en kvantitativ studie gjord av Mahoney, Stattin och Lord (2004). 1163 ungdomar 
i åttonde klass från Örebro medverkade i studien, de representerade 92 % av alla de som 
gick i åttonde klass i Örebro 1999. Ungdomarna erbjöds att frivilligt under skoltid fylla i 
enkäter med frågor rörande fritidsaktiviteter, attityd, avvikande beteende och relationer. 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan ungdomar som 
deltog i ostrukturerade fritidsaktiviteter och att utveckla avvikande beteende. I 
bakgrunden till studien framkom det att fritidsaktiviteter har en positiv koppling till 
personlig utveckling, högre skolprestationer och fysiskt välbefinnande. De aktiviteter som 
tenderade att gynna denna utveckling är de som är strukturerade och erbjuder 
utvecklande, kompetenshöjande aktiviteter, kompetenta vuxna förebilder, en deltagande 
miljö med gemenskap och positiva relationer med jämnåriga. Forskarna sökte kunskap 
om ostrukturerade aktiviteter, och om det lockar till sig ungdomar med avvikande 
beteende och negativa erfarenheter av strukturerade aktiviteter, familj eller skola och om 
en asocial miljö ökar avvikande beteende hos deltagarna. Resultatet av studien visar att 
ungdomar med avvikande beteende och dåliga relationer till skola och föräldrar tenderade 
att delta i ostrukturerade fritidsaktiviteter. Det fanns också en signifikant indikator på att 
de som regelbundet deltog i dessa aktiviteter dessutom utvecklade avvikande beteende. 
Det fanns ett mönster där de ostrukturerade aktiviteterna som redan hade deltagare med 
avvikande beteende, lockade det likasinnade normbrytande ungdomar och de påverkade 
varandras beteende negativt. Forskarna menar att ostrukturerade fritidsgårdar har en 
negativ påverkan på ungdomar, med en strukturerad miljö som erbjuder trygghet, positiva 
relationer, gemenskap, positiva sociala normer, stöd från kompetenta vuxna och 
utvecklande aktiviteter kan det avvikande beteende motverkas. Samverkan mellan 
föräldrar, skola och fritidsverksamheter kan främja delaktighet och fånga upp fler 
ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. I studien framkom också att många 
svenska fritidsgårdar saknar flera av de främjande faktorerna och har man inte alla delar 
så kan de negativa faktorerna istället ta över (Mahoney, Stattin & Lord, 2004).   
 
Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social 
context  
Detta är en kvantitativ studie med syfte att förstå hur strukturen och den sociala miljön på 
fritidsgårdar påverkar avvikande beteende (Mahoney & Stattin, 2000). De önskar hitta 
karaktäriseringar som tenderar att främja eller motverka ungdomarnas avvikande 
beteende. De har använt sig av enkäter med frågor relaterade till fritidsaktiviteter, 
relationer till jämnåriga och vuxna och avvikande beteende. Enkäterna besvarades av 703 
stycken 14-åringar samt deras föräldrar. Alla ungdomar i åttonde klass i Örebro blev 
tillfrågade att medverka i studien, de blev informerade att det var frivilligt och att deras 
föräldrar också skulle erbjudas att svara på liknande frågor. I bakgrunden till studien 
framkommer att strukturen på fritidsaktiviteten påverkar om det kan motverka 
ungdomarnas avvikande beteende. Genom att förse ungdomarna med positiva relationer 
till vuxna och jämnåriga, utvecklande och lärande aktiviteter och tillhandahålla en 
atmosfär där ungdomarna känner sig välkomnade och accepterade motverkas avvikande 
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beteende. I ostrukturerade aktiviteter där det saknas deltagande vuxna finns möjlighet att 
utveckla normbrytande beteende, finns det dessutom andra ungdomar med samma 
beteende tenderar de att påverka varandra negativt. Det skapar en idealisk arena för att 
initiera och underhålla avvikande beteende (Mahoney & Stattin, 2000).  
 
I studien framkom att fritidsaktiviteter med hög struktur motverkar avvikande beteende, 
samt att de med låg struktur främjar samma beteende, det var samma resultat hos både 
flickor och pojkar. De fritidsgårdar med hög struktur förser ungdomarna med kompetenta 
och stöttande fritidspedagoger, detta kan skapa möjligheten till sociala system där 
ungdomarna kan känna sig kompetenta och accepterade. Det i sin tur kan utveckla 
ungdomarnas intressen, kunskaper och sociala färdigheter (Mahoney & Stattin, 2000).  
 
Fritidsverksamheter och fritidspedagogens roll – internationell forskning 
Leisure activities and adolescent psychological well-being  
Detta är en australiensk studie gjord av Trainor, Delfabbro, Andersson och Winefield 
(2010). Syftet med studien var att hitta länken mellan välbefinnande och deltagande i 
fritidsaktiviteter. De har använt en kvantitativ ansats med enkäter. Studien representerar 
947 respondenter från årskurs 10 från 19 stycken olika skolor i Adelaide, South Australia. 
För att representera olika socioekonomiska faktorer så valdes skolorna från olika distrikt. 
Ungdomarna började besvara enkäterna när de är 15 år och gjorde detta återkommande 
årligen under tio år. Enkäterna innehöll frågor rörande deltagande i fritidsaktiviteter samt 
personliga erfarenheter och egenskaper, bland annat kön, ålder, etnicitet, psykisk hälsa 
och välbefinnande samt sociala erfarenheter från exempelvis arbete eller volontärarbete. 
Studien visar att aktiviteter som kräver prestation och ansträngning samt innehåller 
utmaningar är utvecklande. Utvecklande fritidsaktiviteter kopplas till bättre 
skolprestationer, psykiskt välbefinnande och skapande av sociala och personliga 
identiteter. Det ger möjlighet till nya erfarenheter och formar sociala relationer. 
Anledningen till att det gynnar identitetsskapandet är att det skapar en social kontext där 
både olikheter och interaktion erbjuds och personliga kompetenser utvecklas. De gynnar 
autonomi, självständighet och beslutsfattande förmågor. Fritidsverksamheten utgör en 
mellanarena som skapar en bro mellan barnets lekfullhet och vuxenblivandets allvar. 
Ungdomarna kan rymma från vardagen, och på fritidsgården minska spänningar och få 
socialt stöd, och genom detta minska vardagens stress. Förmågan att kunna använda sig 
av socialt stöd är en viktig grund i stresshantering. Ostrukturerad fritid utan vuxenstöd 
kan öka risken för avvikande beteende och riskfyllda aktiviteter (Trainor, Delfabbro, 
Andersson & Winefield, 2010).  
 
Youth belonging and cognitive engagement in organized activities: A large-scale field 
study 
Akiva, Cortina, Eccles och Smith (2013) har studerat ungas delaktighet, särskilt känslan 
av tillhörighet och kognitivt engagemang, i relation till organiserade fritidsaktiviteter. De 
har samlat in data från 66 stycken fritidsverksamheter (after-school program) från fyra 
stater i USA. Verksamheterna har varierande aktiviteter och struktur. På dessa 
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fritidsgårdar har sammanlagt 1536 stycken enkäter delats ut och 1176 stycken av dem har 
blivit komplett besvarade. Medelåldern på de representerade var 11,8 år och 52 % av dem 
var flickor och 48 % var pojkar. Medverkan var frivillig och alla som deltog på 
fritidsgårdarna erbjöds att svara på enkäterna. After-school program i USA går att 
jämföra med svenska fritidsgårdar där kompetenta vuxna och varierande aktiviteter ska 
erbjuda ungdomar en social och utvecklande fritidsmiljö (Akiva, Cortina, Eccles & 
Smith, 2013).  

Ungas känslomässiga relation till den sociala kontexten och känslan av tillhörighet är 
väsentligt. Att delta utan att känna tillhörighet gör att de positiva effekterna av den 
sociala kontexten uteblir. Intensiteten av aktiviteten, hur ofta och länge man deltagit och 
hur engagerad man är påverkar känslan av delaktighet. Men andra faktorer måste också 
synliggöras, familj och socioekonomisk status påverkar om det ska utvecklas ett positivt 
utfall från den sociala kontexten. Känslan av delaktighet skapar identitet och tillhörighet. 
Tillhörighet är hur individen känner att den passar in och har betydelse för gruppen och är 
ett djupt liggande mänskligt behov. Forskarna beskriver känslan av tillhörighet som home 
away from home (Akiva, Cortina, Eccles & Smith, 2013, s.2.), att känna sig hemma och 
trygg på en annan plats än hemma.  

Fritidsledarens praktik är komplex, de ska vara medvetna om ungdomarnas individuella 
behov och det är grundläggande att ha pedagogisk kompetens. Det finns vissa mönster av 
personalens karaktäriseringar som man kan se gynnar engagemang och gemenskap i 
gruppen; positiv och ihållande relation till ungdomarna, utvecklande aktiviteter och att 
kunna ta till vara på ledarskapsmöjligheter. Dessa möjligheter är signifikanta situationer 
där man kan göra skillnad, att ha kompentensen att kunna se när denna situation infinner 
sig och använda sig av den. Något annat som också studerades var miljön och atmosfären 
i verksamheten, att ha en välkomnande miljö kan möjliggöra delaktighet (Akiva, Cortina, 
Eccles & Smith, 2013). Intensiteten av medverkan har positiv effekt på tillhörighet och 
kognitivt engagemang. De som deltar oftare tenderar att känna sig delaktiga. 
Välkomnande personal och atmosfär främjar ungas känsla av tillhörighet. Utvecklande 
aktiviteter främjar kognitivt engagemang. Det är en dynamisk process och känslan av 
delaktighet formas av den individuella kontexten, gruppens karaktär, fritidspedagogernas 
praktik och vilka aktiviteter som erbjuds. Delaktighet leder till högre prestationer i 
skolan, motverkar riskfaktorer och främjar samhällsanpassning (Akiva, Cortina, Eccles & 
Smith, 2013).  

Associations Between Interpersonal Relationships in Organized Leisure Activities and 
Youth Adjustment 
Detta är en kanadensisk studie med syftet att hitta kopplingar mellan mellanmänskliga 
relationer i organiserade fritidsaktiviteter och ungdomars utveckling (Denault & Poulin, 
2008). Med en kvantitativ ansats har de använt sig av frågeformulär som besvarats av 115 
respondenter som gick i sjätte klass samt deras föräldrar. De kom från åtta olika skolor, 
från fyra olika distrikt i Quebec, Kanada, för att representera olika socioekonomiska 
förhållanden. Datainsamlingen pågick under ett år. Kravet var att man medverkade 
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regelbundet i minst en organiserad fritidsaktivitet under ett år. Studien visar att 
vuxenblivandet är influerat av mellanmänskliga relationer till signifikanta andra. Dessa 
relationer äger bland annat rum i skolan och hemma med familjen, men en annan viktig 
social arena är fritidsverksamheter, och en viktig verksamhet är de organiserade 
fritidsgårdarna där det finns kompententa fritidspedagoger, likasinnade jämnåriga och 
regelbundenhet med aktiviteter och öppenhet. Dessa arenor, där man kan utveckla sina 
sociala förmågor, är kopplade till högre skolprestationer, högre deltagande i skolan och 
utvecklade färdigheter och förmågor. Det i sin tur motverkar avvikande beteende och 
nedstämdhet. Det påverkar även identitetsskapande, förmågan att hantera svårigheter och 
initiativtagande. Det kan även gynna de redan existerande relationerna med lärare och 
föräldrar, då man lär sig sociala mönster och normer. Men det är inte gynnande för alla, 
ungdomarna smittar av sig med avvikande beteende och asociala normer (Denault & 
Poulin, 2008).  
 
Det framkom att föräldrarnas stöd kan öka delaktigheten i aktiviteten och de har stor 
påverkan när ungdomarna ska välja aktivitet. Föräldrarna kan också stötta till att fortsätta 
delta. Genom samverkan med fritidspedagogerna kan de tillsammans gynna den unges 
utveckling och synliggöra problem eller svårigheter. Den sociala integrationen som 
fritidsverksamheten erbjuder kan få den unge att skapa sociala nätverk och träffa vänner. 
Det är en positiv grund till att bli en fungerande samhällsindivid. Men det kan också 
skapa negativa relationer och integration med jämnåriga kan ha negativ inverkan.  
Stödet från fritidspedagogen hade bara positiva effekter och kan också motverka de 
negativa relationer som kan skapas mellan ungdomarna. De kan gynna goda val av 
socialisation. Det är ett kompletterande stöd till föräldrar och lärare. Stödjande relationer 
utanför familjen kan vara en skyddsfaktor i ungdomarnas vardag. När ungdomarna 
upplever stöd från fritidspedagogerna kan det minska risken för nedstämdhet. Föräldrar 
och fritidspedagogen kan tillsammans gynna den unges process till delaktighet och 
utveckla förmågor samt hjälpa denne till att vara en del av en aktiv social miljö. Det gick 
också att se ett mönster av bättre betyg, mindre avvikande beteende och lägre 
nedstämdhet hos de som regelbundet deltog i organiserade och strukturerade 
fritidsverksamheter. Men då ungdomar inte är en homogen grupp behöver fler faktorer 
betraktas ur olika kontexter. Resultaten förser en begränsad förståelse av hur sociala 
erfarenheter kan associeras till deltagande i fritidsaktiviteter. De med sociala svårigheter, 
utåtagerande problematik, avvikande beteende och lägre skolprestationen verkar vara de 
som gynnas mest av organiserade och strukturerade fritidsaktiviteter (Denault & Poulin, 
2008).  
 
Youth, Leisure and Lifestyles  
Gomes (2007) har gjort en kvantitativ studie med syftet att hitta kopplingar mellan social 
status och val av fritidsaktiviteter. 744 respondenter som var studenter på University of 
Coimbra, Portugal, har fyllt i enkäter. Urvalet baserades på kön, årskurs och valet av 
utbildning. Det framkommer att ungdomarna anser att de sociala relationerna är det 
viktigaste på fritiden, och att socialisationen inte sker hemma utan på olika mötesplatser. 
Social status påverkar vilken mötesplats man väljer, de med lägre socioekonomisk status 
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tenderar att välja aktiviteter som är gratis. Att känna tillhörighet med likasinnade 
påverkade också valet, att dela intressen och samtalsämnen, utseende och attityd 
avgränsade grupperingarna. Resultatet visade ingen skillnad mellan kön. Ett annat tydligt 
resultat var att ungdomarna ansåg sig ha för lite fritid (Gomes, 2007).  
 
Youth Development in After-School Leisure Activities 
Detta är en kvantitativ studie gjord av Wilson, Gottfredson, Cross, Rorie och Connell 
(2010). Deras syfte med studien var att förstå hur ungdomars val av fritidsaktiviteter kan 
påverka deras utveckling. 447 ungdomar från middle-school från fem skolor i Mid-
Atlantic County, USA fick medverka i en utvärdering av utvalda fritidsaktiviteter. 
Ungdomarna medverkade frivilligt och fick fylla i enkäter med 167 frågor relaterade till 
fritidsaktiviteter. Studien visar att både främjande och motverkande åtgärder är viktiga 
för att utveckla fungerande och presterande individer i samhället. För att gynna 
utvecklingen behöver ungdomar en social arena där det finns strukturerade och 
organiserade aktiviteter och stödjande fritidspedagoger. Sociala förmågor, delaktighet 
och identitetsskapande är förenade faktorer som kan påverka ungdomars utveckling och i 
studien framkom att strukturerade fritidsaktiviteter kan gynna dessa faktorer. Sociala 
aktiviteter var mest motverkande mot avvikande beteende, medan sportinriktade 
aktiviteter ökade risken för detta. De aktiviteter som inte var sportinriktade tenderade att 
reducera stress och gynna social delaktighet. Även svårigheter i skolan minskade. De 
karaktäriseringar som hade mest positiva effekter var struktur, miljö, deltagande, 
engagemang och relationen mellan personal och ungdomarna. Hur mycket och ofta man 
deltog i aktiviteterna påverkade välbefinnande och sociala relationer. I studien framkom 
att det finns en koppling mellan val av fritidsaktivitet och positiv utveckling. Men då det 
finns andra faktorer som påverkar kan man inte se det som isolerade faktorer utan man 
måste se till hela kontexten (Wilson, Gottfredson, Cross, Rorie & Connell, 2010). 
 
Samverkan mellan aktörer  
Främjande pedagogik 
Forkby, Johansson och Liljeholm-Hanssons (2008) studie innehåller resultat om hur 
samverkan ser ut runt fritidsgårdar. För att se studiens syfte och metod, se första delen av 
kapitlet. De vanligaste samverkanspartnerna är föräldrar, skola, polis och socialtjänst. 
Många fritidsgårdar ligger i anslutning till skolor och har ett nära samarbete. Det ger en 
unik möjlighet att se ungdomarna utifrån ett helhetsperspektiv där man kan 
uppmärksamma svårigheter och tillsammans fånga upp den unge och ge denne stöd och 
hjälp utifrån individens behov. Det framkommer i studien att många fritidspedagoger 
känner sig underordnade och beroende av andra aktörer för att kunna göra ett gott arbete, 
det ses inte som en egen profession utan istället som en extra resurs som exempelvis 
vaktmästare eller elevassistent. Men det genomgripande är ändå att fritidspedagogerna ser 
samverkan med andra aktörer som ett betydelsefullt nätverk runt ungdomarna. Genom en 
dialog som kännetecknas av ömsesidighet, tillit och respekt kan man skapa ett fungerande 
samarbete. Att klargöra roller och ansvarsområden kan göra att man tillsammans på ett 
effektivt sätt kan uppnå gemensamma mål. Genom en god marknadsföring kan andra 
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aktörer bli medvetna om den viktiga roll som fritidspedagogen har och varför 
fritidsgården är en viktig arena för ungdomarna. Att förekomma andra aktörer och vara 
den som bjuder in till samverkan kan motverka känslan av vara underordnad (Forkby, 
Johansson och Liljeholm-Hanssons, 2008).  
 
Pre-school teatchers´, other professionals´, and parental concerns on cooperation in pre-
school – all around children in need of special support: the Swedish perspective 
Detta är en studie gjord av Sandberg och Ottosson (2010). Studiens syfte är att undersöka 
och beskriva föräldrars, förskolelärares och andras professioners upplevelser av 
samverkan i arbetet med barn i behov av extra stöd. De har använt sig av kvalitativa 
intervjuer med en fenomenologisk ansats. De intervjuade 20 personer, åtta av dem 
föräldrar till barn på förskola, sju stycken förskolelärare och fem intervjuer med personer 
med andra professioner, en specialpedagog, en specialpedagogsstudent, en kurator och 
två logopeder. De som medverkar i studien har beskrivit hur de ser på sin verklighet och 
omvärld, utan att forskaren tolkat detta utifrån sin tidigare förförståelse, utan att värdera 
utan bara försöka hitta mönster mellan de olika informanterna genom ett medvetet och 
kritiskt förhållningssätt. Studiens resultat visar att kommunikation och samstämmighet är 
det viktigaste för att samverkan ska fungera. Att förmedla vilken kunskap man har om det 
aktuella barnet är viktigt både mellan professioner och från profession till föräldrar. 
Föräldrarna uttrycker att de inte får tillräckligt med kunskap från professionerna, samt att 
de inte informerar om vilka stödinsatser som de är berättigade. De faktorer som gynnade 
samverkan var mellanmänskliga relationer, god attityd, motivation till att samarbeta samt 
god social förmåga. De hinder som fanns för samverkan fanns på organisationsnivå; 
personalbrist, tidsbrist, bristande information och brister i kommunikationen mellan 
aktörerna (Sandberg & Ottosson, 2010).  
 
Delaktighet  
Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan 
I Marie Wrethander-Blidings (2010) avhandling studerar hon barns interaktion och 
kommunikation i arbetet med att ordna sin sociala tillvaro. Hon har använt sig av en 
etnografisk ansats med deltagande observationer i en fjärdeklass under ett år för att få en 
större förståelse för hur barn interagerar och skapar olika kamratkulturer. Studien visar att 
barn ständigt etablerar, upprätthåller, bryter upp och avslutar relationer. När barnen 
innesluter vissa och utesluter andra i sitt relationsarbete kallar Wrethander-Blinding 
(2010) detta för relationsprojekt och ingår i den kamratkultur som barnen skapar. Barnen 
handlar utifrån specifika sammanhang och situationer och har sin egen logik till sin till 
handlande. Vissa uteslutande handlingar var i kamratkulturen nödvändiga för att 
upprätthålla den kultur som barnen skapat, något som de vuxna kunde ha svårt att förstå 
eller se, då barnen skapar sin egen mening och egna normer. Barnen använder sig av 
redskap, och de använder de på andra sätt än de vuxna, barnen hittar sin egen logik och i 
kamratkulturen blir redskap och symboler meningsfulla i relationsarbetet. De som ansågs 
avvikande, exempelvis de som hade stödundervisning eller hade utländsk bakgrund, var 
oftare uteslutna från gemenskapen. Likhet och olikhet utgör ramverk för vilka 
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grupperingar som skapas. Likhet är antingen personliga egenskaper och intressen, men 
likhet kan också skapas genom artefakter, exempelvis kläder och språkbruk. Genom att 
kategorisera och sortera så skapas en social ordning och kultur, barnen konstruerar och 
tolkar hur denna sortering ska gå till. Uteslutning kan ses på olika sätt. Antingen utesluts 
en individ för att en annan ska få plats att inneslutas, eller så är det en mer etablerad 
uteslutning, en individ med avvikande beteende som får svårt att hitta en plats i 
gemenskapen. Men relationer är inte beständiga, arbetet bygger på en gemensam kultur 
som inkluderar sociala normer och regler för hur man förväntas uppträda. Var någon 
avvikande fanns risk att bli utesluten och bortstött, en längre eller kortare period. Spannet 
gick mellan populär och socialt isolerad, vilket är processer som samspelar med varandra. 
De som var bortstötta eller isolerade valde att socialisera med varandra, och det uppstod 
en fråga om de gjorde det av fri vilja för att söka skydd hos varandra, eller för att de är 
rädda för att störa de andra barnens relationsprojekt. Genom sociala samspel lär sig barn 
att hantera sociala situationer. De barn som utesluts och isoleras får inte möjlighet att lära 
sig hur samspelen fungerar, det gör att de kan få svårt att etablera relationer även i 
framtiden. Wrethander-Bliding menar att barnen arbetar med att skapa kamratkulturer, 
men vuxnas närvaro i arbetet är ett viktigt inslag. Men för att kunna hjälpa barnen måste 
de vuxna få en större förståelse för hur deras relationsarbete och relationsprojekt 
fungerar. Man måste se det utifrån ett helhetsperspektiv där tillhörighet och gemenskap 
ständigt etableras, upprätthålls och sedan bryts upp i en cirkel för att utveckla sociala 
förmågor och normer (Wrethander-Bliding, 2010).  
 
Kloka möten 
Trondman (2012) har gjort en fallstudie på en mötesplats för unga. Det var en 
caféverksamhet med idén om en mötesplats för delaktighet genom vuxenansvar. 
Ungdomar kom dit på sin fria tid, detta tog personalen vara på och bidrog med en 
vardaglig fritidsmiljö som är socialt produktiv. Personalen mobiliserar delaktigheten, de 
skapar förutsättningar för de ungdomar som inte själva engagerar sig i att få mer 
inflytande i sin vardag, de ungdomar som redan har bestämt sig för att de är utanför 
gemenskapen och har inte tilltro till att någon bryr sig om dem. För att ändra detta 
tankesätt vill personalen erbjuda en gemenskap som man vill delta i, en meningsfull 
tillhörighet. Personalen vill förmedla känslan om att mötesplatsen är till för ungdomarna, 
här blir de sedda och bekräftade, hit kommer likasinnade, här finns möjligheter, någon 
som lyssnar på just mig och jag får vara med och bestämma (Trondman, 2012). 
Mötesplatsen trycker på just vuxenansvaret och det relationskapital som skapas mellan 
ungdomar och personal. Relationskapitalet innebär att ungdomar tilldelar de vuxna ett 
värde när de gjorts sig berättigade till detta genom sitt sätt att vara och sitt bemötande 
mot ungdomarna, de vuxna har ett värde i form av betydelse i de ungas liv. Men 
relationskapitalet kräver ett asymmetriskt förhållande, de vuxna måste visa att de är just 
vuxna och tar ansvar för de ungas välbefinnande. Att genom omtanke och handling visa 
att det finns förtroende och att den vuxne kommer stå kvar trots motgångar. De mål som 
mötesplatsen har är att skapa integration, att gränserna mellan vi och dem suddas ut och 
skapa en accepterande miljö där alla är välkomna. Att de vuxna tar sitt ansvar och gör 
ungdomarna mer delaktiga. Närvarande och trygga vuxna kan hjälpa ungdomar till 
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tillhörighet och inflytande genom bekräftelse och goda relationer. Med goda kompetenser 
och klokhet kan personalen mobilisera delaktigheten, detta kallas vardagligt 
direktinflytande. Att se och fånga upp situationer och ögonblick, där det finns möjlighet 
för känsla av delaktighet och tillhörighet. Inflytandet är nu-orienterat och direkt, 
delaktighetskänslan fångas in och blir vardagliga ögonblick, i direkta möten mellan 
ungdomar och personal. Trondman (2012) kallar detta för vardaglig delaktighetskultur 
och är en metod i de vuxnas arbete, som riktar sig mot de ungdomar som känner en 
känsla av att vara mindre värd eller saknar möjlighet att påverka eller förändra sin 
situation. Han använder begreppet klokhet i den vardagliga delaktighetskulturen. 
Delaktighet kan mobilisera socialt produktiva val och handlingar, genom rätt 
förutsättningar skapar ungdomarna förmågan att göra dessa val. Att bli en agerande 
ungdom, istället för reagerande. I dialog och samspel kan ungdomarna utvecklas till 
kloka, självstyrande och ansvarsfulla. Trondman (2012) refererar till Aristoteles och hans 
moraliska omdöme om det som är det lämpliga för tillfället, att definiera situationen. För 
att veta vad som är rätt och skäligt i stunden krävs erfarenhet att kunna bedöma 
situationen. Att kunna improvisera utifrån sin erfarenhet är att kunna bedöma det som är 
relevant. Men enligt Aristoteles handlar det inte bara om den förvärvade erfarenheten, 
utan också den som utvecklas genom reflektion och förnuft. Genom att utveckla en 
känsla för de situationsspecifika så kan man säga att klokheten blir känd först när den 
sker (Trondman, 2012). Klokhet utifrån en fritidspedagog skulle kunna utryckas som 
förmågan att fälla goda moraliska omdömen och veta vad som ska göras i konkreta 
situationer (Trondman, 2012, s.67). Att kunna improvisera och känna av hur principen 
tillämpas i olika situationer. Ännu en formulering på klokhet är att ha rätt kunskap om 
hur en handling ska genomföras. Det finns en engångskaraktär, varje situation är unik 
utifrån sin egen kontext. Trondman sammanfattar klokhet är bedömning och tillämpning i 
konkreta situationer (Trondman, 2012 s.67) och med det kan säcken knytas ihop och 
vardaglig delaktighetskultur har fått en mening (Trondman, 2012). 
 
Relevans för studien 
Berglund (2007) skriver att det kan vara svårt att forska om fritidsverksamheternas 
effekter på ungas utveckling, och om de kan påverka de unga till goda val och motverka 
risker. Han konstaterar att detta beror på att forskarna inte bara kan se arbetet utifrån 
metoder och mätbara resultat, utan det är relationer och personalens engagemang som är 
det mest betydelsefulla i processen. Den tankegången är bra att ha med sig när den 
tidigare forskningen ska analyseras och tillämpas i studien.  
 
Fritidsverksamheten 
Det går att urskilja mönster i den tidigare forskningen utifrån fritidsverksamheternas 
innehåll och struktur. Utifrån de studier jag använt mig av är det verksamhetens struktur 
och vilket vuxenstöd som erbjuds som har störst betydelse vid arbetet med att främja 
delaktighet bland ungdomarna och det som kännetecknar fritidsgården som arena för 
social delaktighet. Forskningen visar att en lös struktur, låg grad av vuxenstyrning och 
oklara normer har en negativ inverkan på ungdomar. Ungdomarna söker sig till 
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likasinnade och det blir en negativ spiral på de fritidsgårdar som har besökare med 
avvikande beteende och inte har resurser till att bryta trenden. De ungdomar som befinner 
sig i riskzonen träffar andra med normbrytande beteende och tillsammans testar de 
gränser och söker alternativa identiteter för att kompensera andra misslyckanden. På 
samma sätt går det att urskilja positiva mönster på de fritidsgårdarna med hög struktur 
och stödjande kompetenta vuxna, utvecklande aktiviteter och goda relationer till 
jämnåriga. De ungdomarna tenderar att prestera mer i skolan, känna välbefinnande och 
kunna använda gemenskapen och känslan av delaktighet till att skapa sin identitet och 
sociala förmågor. Gemenskap och bekräftelse skapar resiliens och skyddsfaktorer. Det 
positiva sociala samspelet som utmärker sig på dessa fritidsgårdar hjälper ungdomarna i 
sitt vuxenblivande och förbereder dem till att bli goda samhällsindivider och hjälper dem 
in i arbetslivet. Fritidsgården kan agera som mellanarena, en bro mellan barnets lekfullhet 
och vuxenblivandets allvar. En accepterande och välkomnande miljö skapar gemenskap 
och delaktighet. Fritidsverksamheterna kan behöva använda sig av uppsökande arbete för 
att kunna hjälpa fler ungdomar. Något annat som framkom i studierna var komplexiteten i 
ungdomarnas vardag. Det är viktigt att använda ett helhetsperspektiv och inte se till 
enskilda faktorer. Genom att vara medveten om hur sociala relationer skapas och 
upprätthålls kan de vuxna stötta ungdomarna i sitt ständigt pågående relationsarbete.  
 
Fritidspedagogens roll 
Fritidsledarna är en viktig del av ungdomarnas vardag, de har möjlighet att göra stor 
skillnad. Den tidigare forskningen är överens om att en av de viktigaste faktorerna för att 
fritidsgården ska gynna ungdomarna är kompetenta och stöttande vuxna. Fritidsledarna 
har möjlighet att främja delaktighet och skapa en arena för social delaktighet. 
Fritidsledaryrket anses vara underordnat, genom att satsa på kompentent och utbildad 
personal skulle statusen för yrket kunna höjas och locka fler att vilja arbeta med 
ungdomar. Att satsa på kompetent personal är att satsa på framtiden. Några viktiga 
egenskaper för en fritidspedagog är att ha kunskap om hur sociala samspel fungerar, 
kunna ta rollen som vuxen och inte bara vara kompis med ungdomarna. De ska också 
kunna känna av och använda sig av specifika situationer där det finns möjlighet att fånga 
upp och hjälpa ungdomarna. De är viktigt att vara medveten om ungdomarnas 
individuella behov och anpassa insatser utifrån dessa behov. Fritidspedagogen har också 
möjlighet att skapa en accepterande miljö på fritidsgården och hjälpa fler ungdomar in i 
gemenskapen och därigenom främja delaktighet. 
 
Samverkan 
Samverkan mellan olika aktörer i ungdomarnas liv gör att de kan hjälpas åt för att skapa 
delaktighet. Ungdomarnas vardag är komplex och för att uppmärksamma att en ungdom 
riskerar att hamna i utanförskap kan det behövas ett helhetsperspektiv. Ett fungerande 
samarbete gör att fler aspekter kan uppmärksammas. Då kan ungdomen fångas upp och 
svårigheter kan synliggöras. Det finns fritidspedagoger som känner sig underordnande 
andra professioner, men genom att vara initiativtagare kan man visa att man är en viktig 
resurs i ungdomarnas vardag. Genom tydlig rollfördelning och god kommunikation kan 
man komplettera varandras styrkor.  
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Delaktighet 
En viktig kompetens för fritidsledaren är att förstå sociala samspel och hur ungdomarna 
ordnar sin sociala samvaro. Ungdomarna skapar sina egna normer och kulturer och 
integrerar ständigt genom olika relationsprojekt. Detta är ett viktigt arbete för 
ungdomarna i deras identitetsskapande och vuxenblivande, genom detta utvecklas deras 
sociala förmågor. Ungdomarna sorterar och kategoriserar för att skapa en social ordning. 
Grupperingar skapas utifrån likhet och olikhet, och uttrycks genom artefakter. I detta 
relationsarbete är det viktigt med vuxenstöd för att lära ungdomarna samhällets normer 
och hur de ska hantera samspel med dem som tänker annorlunda. Detta både för att skapa 
en större acceptans men också för att förbereda dem på vuxenlivet. För att de vuxna ska 
kunna hjälpa ungdomarna på ett konkret sätt utifrån deras egen nivå behöver de vuxna en 
större förståelse för hur ungdomarnas relationsprojekt fungerar samt ha en helhetssyn.  
 
Genom att ta vuxenansvar och vara något mer än ungdomarnas kompis kan 
fritidspedagogerna ta rollen som ett viktigt stöd i ungdomarnas vardag. Detta kan skapa 
känslan av delaktighet och genom att skapa rätt förutsättningar kan de ungdomar som 
hamnat utanför gemenskapen också få möjlighet att känna delaktighet. Ungdomarna blir 
sedda och bekräftade på fritidsgården, samtidigt som de får möjlighet till inflytande och 
att träffa likasinnade. Fritidspedagogerna har ett ansvar att skapa en accepterande miljö 
där alla är välkomna. Genom att se varje situation som unik utifrån sin egen kontext kan 
fritidspedagogerna ta vara på ögonblick där de kan fånga upp ungdomar och göra 
skillnad. 
 
Detta är relevant kunskap som kommer användas i studiens analys och resultat. Då flera 
studier resulterat i liknande resultat tenderar det till hög reliabilitet. Tillsammans med den 
teoretiska utgångspunkten och min empiriska studie kommer analysen successivt växa 
fram och förhoppningsvis kunna besvara mina forskningsfrågor.  
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Teoretisk utgångspunkt  
Jag har använt mig av Säljös sociokulturella teori samt Goffmans dramaturgi för att 
förklara studiens grundläggande begrepp delaktighet. Eva Melins samt Marie 
Wrethander-Blidings avhandlingar har använts för att belysa teorierna samt sätta dem i 
kontext för barn och ungdomars relationsarbete och kamratkultur.  
 
Begreppet delaktighet 
Det kan vara svårt att förklara delaktighet, då det både beror på individens förmågor och 
förutsättningar men även bygger på samhällets normer och på social konstruktion. Det 
går heller inte att förklara detta enbart utifrån interaktioner, då de ser olika ut i olika 
kontexter (Melin, 2013). Den sociala delaktigheten baseras på vad som händer i sociala 
processer mellan människor i specifika kontexter. Genom social delaktighet skapar vi 
interpersonella förbindelser, vilket är fundamentalt för människan, det är till och med en 
nödvändighet för överlevnad och är en rättighet för barn utifrån barnkonventionen. Det är 
också viktigt för att upprätthålla självförtroende, självrespekt och självkänsla. Förr sågs 
barn och ungdomar som hjälplösa, men nu har synen utvecklats och vi ser dem som 
kompetenta och aktiva deltagare i samhället, de skapar sin egen mening och utvecklas 
genom samspel med andra individer (Melin, 2013). En accepterande atmosfär skapar en 
inkluderande miljö där ungdomar lär sig acceptera olikheter och hantera samspel med 
dem som tänker annorlunda. Det är viktigt att personalen sätter upp mål för 
verksamheten, och genom en konkret plan med aktiviteter och teman ser till att målen 
nås. Men med för mycket planering och organisering försvinner ungdomarnas 
handlingsutrymme och möjlighet till delaktighet i verksamheten. För mycket rutiner och 
strukturer gör att de ungdomar som inte håller sig inom ramarna blir problematiska och 
skapar oordning, och de blir kategoriserade som avvikare. Olika tolererande personal och 
olika social struktur gör att utrymmet för hur ungdomarna är och vad de kan göra skiljer 
sig stort. Men detta uppmärksammas inte i vardagen, då är det den avvikande som är 
problemet, inte strukturen. Det är så mycket enklare att skylla på en specifik person. 
Problemet är individualiserat och reflektionen över kontexten uteblir (Melin, 2013).  
 
En fritidsgård är en social arena, men Melin (2009) menar att det inte är tillräckligt att 
bara befinna sig på platsen. Att medverka i aktiviteter, ha inflytande i verksamheten och 
känna gemenskap är grunden till delaktighet, den utspelar sig i samspel med andra 
(Melin, 2009). Delaktighet kan ses som god eller mindre god, men innehåller ändå en 
känsla av gemenskap och tillhörighet. Motsatsen är utanförskap som skapar otrygghet 
och känslan av att inte räcka till. I social samvaro lär man sig normer och hur kulturen är 
uppbyggd och fungerar. Om man kan anpassa sig till detta kan man bli accepterad i 
gemenskapen. Kompetenta vuxna i ungdomarnas vardag fungerar som vägledare in i de 
sociokulturella gemenskaperna (Melin, 2009).   
 
Sociokulturellt perspektiv på delaktighet 
Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor tillägnar sig och formas av 
deltagande i aktiviteter och hur lärande sker i samspel med andra. Säljö (2010) använder 
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begreppet redskap, som är intellektuella eller materiella artefakter. Det viktigaste 
redskapet är språket, det har utvecklats för att vi ska kunna kommunicera och samspela 
med andra (Säljö, 2010). Ett annat begrepp han använder är mediering, det hjälper oss att 
få en gemensam förståelse för det som händer i världen och hur vi ska tolka det vi ser och 
lär oss. Genom kultur kan vi skapa liknande värderingar och åsikter om det som sker. Vi 
lär oss och utvecklas i interaktion med andra och delar med oss och tar del av andras 
värderingar och kunskap. Därmed är aldrig lärandet neutralt, utan färgas från källan av 
kunskapen. Genom det språkliga redskapet bildas kommunikation och interaktion, och 
kan ses som en meningsskapande resurs. Vi uttrycker olika saker hela tiden genom 
uttryck, kroppsspråk och tonläge, det gör att vi också tolkar olika språkliga samtal olika, 
och hjälper den andre att skapa en förförståelse för den aktuella kontexten (Säljö, 2010).  
 
Kamratkulturer 
I avhandlingen Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan 
(Wrethander-Bliding, 2010) tillämpas det sociokulturella perspektivet i barns 
relationsarbete. En fritidsgård är en mötesplats, ett socialt sammanhang där vuxna och 
ungdomar förväntas kunna samspela och hantera relationer. Det är en komplex 
vardagstillvaro där vänskap, konflikter, fientlighet och kärlek uppstår. Det finns 
människor man tycker om och de man inte tycker om, människor som är lika och som är 
olika (Wrethander-Bliding, 2010). Denna tillvaro kräver arbete och engagemang, både 
från unga och vuxna. Ungdomarnas arbete går ut på att ordna den sociala tillvaron 
(Wrethander-Bliding, 2010). Ungdomarna försöker skapa samhörighet och gemenskap 
med andra, och etablera, förankra, upprätthålla och bryta upp relationer. Detta 
relationsarbete gör att de lär sig hur sociala situationer, samspel och relationer fungerar. 
Ungdomar skapar kulturer, det är deras gemensamma och pågående arbete med att ordna 
och kontrollera sin tillvaro. Detta kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv där 
relationsarbetet betraktas som sociala praktiker (Wrethander-Bliding, 2010). Dessa 
praktiker innehåller kunskap och regler om hur ungdomarna ska agera och interagera. I 
interaktion, i specifika sammanhang och inom olika institutioner konstruerar ungdomarna 
olika kamratkulturer. I det arbetet blir sortering och social differentiering nödvändigt, och 
social status blir den mest väsentliga resursen vid social differentiering och formande av 
sociala hierarkier (Wrethander-Bliding, 2010). Språket är centralt både som symboliskt 
system och som redskap för att etablera, hantera och skapa sociala sammanhang. 
Tillhörighet och gemenskap markeras genom att bära särskilda kläder och andra 
artefakter. Språkliga verktyg, som att skvallra och förtala används för att innesluta vissa 
och utesluta andra från gemenskapen. Det är språkliga handlingar som markerar och 
klargör normer och förväntningar i gruppen. Genom att förtala någon annan kan man 
skapa sin egen maktposition och få högre status, språkliga dispyter ingår i  
arbetet med att ordna sin sociala tillvaro (Wrethander-Bliding, 2010).   

Kamratkultur är en uppsättning aktiviteter, rutiner och normer som kamrater producerar 
och delar i interaktion med varandra. I samspelet måste de komma överens om språk, 
verktyg, kunskaper och hur konflikter ska lösas. Genom kamratkultur växer de unga in i 
samhället och lär sig förstå språk, handlingsmönster, begreppssystem och värderingar. 
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Lyhördhet för varandra är en förutsättning för att få delta i gemenskapen och ha förmågan 
att förhandla, samtala och vara en vän (Melin, 2009).  

Horisontell och vertikal delaktighet 
Melin (2009) refererar till Ulf Janssons teori där han menar att kamratkulturen är 
horisontell i sin natur. Kamrater, i exempelvis skolmiljö eller på fritidsgården, har 
likvärdiga erfarenheter, upptäcker och erövrar kunskap, inspirerar varandra och glädjs 
tillsammans på ett unikt sätt, och betraktas som jämlika. Så länge de följer ramar och 
normer som kamratkulturen kräver så fungerar de tillsammans på lika villkor. Genom 
social samvaro lär de sig förhandla, diskutera och lösa konflikter. Den horisontella 
relationen är osäker och instabil. Ungdomar som har svårt att komma in i gemenskapen 
tenderar att hamna utanför. Jansson beskriver att det sociala spelet gör att interaktionen 
mellan ungdomarna pendlar mellan inlevelse och makt, mellan horisontalitet och 
vertikalitet. Samspelet kännetecknas av enighet men också av kamp om tillhörighet och 
samhörighet. Delaktigheten i kamratkulturen grundar sig i samspel, engagemang, 
erkännande och autonomi (Melin, 2009). För att ha tillgänglighet till delaktighet behöver 
ungdomarna kunna kommunicera verbalt, och genom signaler, tecken och symboler. 
Vuxna kan inte ha en jämlik relation med barnen då de har auktoritet. De har andra 
kunskaper, erfarenhet, tänkande och högre social status, och deras relation blir vertikal. 
Melin (2009) refererar till Jonsdottir som delar upp ungdomarnas relationer i två 
dimensioner, kamratskap och vänskap. Kamratskap innebär att de ingår i samspel och är 
accepterade av gruppen som helhet. Men bygger inte på ömsesidighet, de kan välja 
kamrat men riskerar att inte bli valda tillbaka. Därför utvecklar de vänskap, som en 
trygghet och ett skydd mot utanförskap. Med vänskap menas ett ömsesidigt 
parförhållande där de tycker om varandra. I vänskap delar de med sig till varandra och 
ger varandra stöd. Vänskap tryggar barn och ungas existens genom att vännen finns som 
garanterad lekkamrat (Melin, 2009).  
 
Goffmans dramaturgi  
Som i en teater förflyttar vi oss av och på scenen. I olika sociala sammanhang spelar vi 
olika roller, beroende på hur vi vill framställa oss själva. I den främre regionen, på 
scenen, är vi offentliga, det är ett framträdande där vi genom skådespel gör intryck på vår 
publik. Vi tillämpar olika masker och anpassar oss till det vi tror vår publik vill se 
(Goffman, 2014). Det handlar inte bara om vad vi säger, utan hur vi säger det, och också 
hur vi tror att det kommer uppfattas. Vi försöker styra och kontroller vilken information 
vi sänder ut och det ligger till grund till andras intryck. Genom det vi sänder ut kan andra 
läsa av definitionen av situationen och vad de har att vänta, och också vad som förväntas 
av dem. I alla sociala sammanhang analyserar vi uttryck och åsikter, språk och 
utstrålning, genom detta kategoriserar vi varandra. Även tidigare erfarenhet och 
förförståelse ligger till grund hur vi läser av situationen. När vi sedan kommer hem, till 
vår trygga miljö, kliver ur vår rollgestalt och lämnar scenen, vi går bakom kulissen till 
den bakre regionen. Det är här vi är oss själva, där publiken inte kan se oss. Här kan vi i 
lugn och ro utforma och förbereda våra kommande framträdanden (Goffman, 2014).  
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Vi använder oss av symboler och artefakter, exempelvis kläder, för att belysa och 
försköna vårt framträdande. Vi kan då övertyga vår publik om exempelvis social status, 
då förväntas vi också uttrycka oss på ett visst sätt. Vi kan också skapa olika team i vår 
framställning, det sker i samförstånd utan att publiken är medveten om detta. Bakom ett 
teamframställande finner man ofta en regissör, som styr framträdandets utveckling. Även 
teamet har en bakre region där de kan reflektera över och dela tankar om uppträdandet 
(Goffman, 2014). När vi har publik skapar vi också krav på oss själva, att passa in och 
kunna vara med i gemenskapen. Vi anpassar oss till den norm som definierar just den 
situationen och presenterar oss så som vi tror publiken vill se oss. Det blir ett spel där 
jaget försöker läsa av hur publiken kommer se på uppträdandet och vad den läser av. 
Publiken i sin tur reagerar så som den tror att jaget vill att den ska reagera, den visar 
intresse och förståelse. Och om jaget visar upp fel attribut hjälper publiken till genom att 
släta över det pinsamma i situationen. Därför väljer vi gärna publik som gör detta, som är 
förstående och hjälpsamma. Och som vi vet hur de reagerar i olika sammanhang för att 
känna oss trygga på scenen. Vi väljer vad vi ska visa upp för publiken och vad som 
stannar bakom scenen. Ju tryggare vi är desto mer visar vi upp (Goffman, 2014).  
 
Artefakter 
Både i det sociokulturella perspektivet och i Goffmans dramaturgi används begreppet 
artefakter. Det är verktyg som används i sociala samspel och för att skapa gemenskap. 
Lalander & Johansson (2013) beskriver begreppet utifrån arbetet med ungdomar och de 
menar att genom att studera ungdomars kultur kan man få större förståelse för olika 
strukturer. Författarna skriver att de som arbetar med ungdomar, exempelvis 
fritidspedagoger, borde förstå de symboler som ungdomar använder för att hantera sina 
existentiella problem och orientering mot identitetsskapande och vuxenblivande. 
Ungdomars symboliska uttryck har stor betydelse i deras kultur och ska ses som 
meningsfulla och tolkningsbara, genom detta kan tolerans och ömsesidig respekt skapas. 
En symbol betyder att det har ytterligare en betydelse, en andra mening. Men en symbol 
blir inte till förrän den har tolkats och tillskrivits sin betydelse, och tolkningen beror på 
vilken kultur och kontext den finns i. Symboler används för att kommunicera, och vidare 
för att visa vem man är och vilka värderingar man står för. Genom detta blir man också 
bekräftad och skapar sin identitet (Lalander & Johansson, 2013). Vi uttrycker oss genom 
olika kläder, musik och andra artefakter, vi skapar gemenskap med de som uttrycker sig 
likadant som oss själva, och samtidigt skapar vi olikhet med de vi inte vill tillhöra. 
Tillhörigheten kan skapa en frizon där man kan slappna av och vara sig själv, utan krav 
på prestation. Symboler och artefakter är exempelvis kläder och stil, men också språk, 
åsikter och värderingar (Lalander & Johansson, 2013). 
 
Relevans för studien 
Genom att få en större förståelse för hur delaktighet skapas får begreppet en viktig roll 
när studiens empiri ska analyseras. Delaktighet är en social konstruktion som bygger på 
olika normer och ser olika ut i olika kontexter. Att se på delaktighet ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan ge förståelse för hur ungdomar utvecklas i sociala samspel. De 
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kommunicerar genom artefakter och symboler och tillsammans skapar de olika kulturer. I 
relationsarbetet lär sig ungdomarna att hantera sociala situationer och hur normer 
fungerar. Fritidsgården är ett socialt sammanhang och en komplex vardagstillvaro där 
relationer ständigt skapas, upprätthålls, utvecklas och avslutas. Detta relationsarbete 
kräver engagemang och ungdomarna ordnar den sociala tillvaron. Ungdomarna skapar 
kamratkulturer och använder sig av social diffentiering där social status blir 
grundläggande när hierarkier skapas. Vissa blir uteslutna och andra insläppta i 
gemenskapen och det är naturligt för ungdomar när de lär sig och utvecklas genom 
sociala samspel. Språk och andra artefakter markerar tillhörighet och gemenskap.  
 
Teorierna hjälper oss att förstå hur gemenskap skapas. De ungdomar som inte kan förstå 
det sociala spelet eller bryter mot sociala normer anses vara avvikande och hamnar 
utanför gemenskapen. En större acceptans skapar en inkluderande miljö där fler får 
möjlighet att komma in i gemenskapen och känna delaktighet. När fritidsledarna agerar 
som kompetenta vuxna och vägleder ungdomarna i det sociala samspelet kan de lära 
ungdomarna att acceptera olikheter och att hantera samspel med de som tänker 
annorlunda. Fritidsgårdens struktur påverkar också om det är en accepterande miljö. För 
mycket planering och organisering gör att ungdomarnas handlingsutrymme minskar och 
de som inte håller sig inom ramarna kategoriseras som avvikare. Men strukturen 
uppmärksammas inte, istället hamnar skulden på individen och reflektionen över 
kontexten uteblir. När ungdomarna medverkar i aktiviteter, har inflytande i verksamheten 
och känner gemenskap så har grunden till delaktighet skapats, och utspelar sig sedan i 
relation till andra. Att känna delaktighet skapar trygghet och motsatsen är att vara utanför 
och skapar känslan av att inte passa in eller räcka till.  
 
Goffmans dramaturgi beskriver hur samspelet anpassas efter situation och sammanhang. 
Vi spelar olika roller och visar upp det som vi tror publiken vill se. Genom artefakter kan 
vi försköna och belysa framträdandet, och visar upp och övertygar publiken om vilken 
social status vi tillhör. Vi analyserar och kategoriserar varandra och gemenskaper skapas i 
relationer där vi känner att vi passar in. 
 
Tillsammans med tidigare forskning och empiri kommer delaktighetsbegreppet användas 
som ett verktyg när analys och resultat ska växa fram och förhoppningsvis besvara 
studiens forskningsfrågor.  
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Metod 
Nedan presenteras studiens ansats, metod och genomförande. Jag kommer också 
motivera olika val jag ställts inför och förklara vilka ställningstaganden jag tagit. Kapitlet 
innehåller även en diskussion angående studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt en etisk diskussion. 
 
Vetenskapliga utgångspunkter  
Jag har i studien inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt som enligt Kvale & 
Brinkmann (2014) är ett öppet förhållningssätt som används vid kvalitativa metoder när 
man vill få förståelse av ett socialt fenomen utifrån informantens eget perspektiv. Under 
mina intervjuer och observationer har jag mottagit information, men den blir inte kunskap 
förrän jag har processat den och undersökt hur just den informationen kan hjälpa mig att 
besvara mina frågor. Jag konstruerar kunskap på ett hermeneutiskt sätt då jag tolkar den 
information jag samlat in utifrån min tidigare förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Verkligheten filtreras genom språk och begrepp som är föränderliga och skapar olika 
kontexter (Danermark, 2003). Jag måste vara medveten om vilket ansvar jag har då jag 
tolkar andras berättelser och beakta vilken betydelse kontexten har i sammanhanget. I 
intervjun konstrueras kunskap i interaktionen mellan mig och den jag intervjuar. 
Kunskapen skapas aktivt genom frågor och svar och fortsätter att skapas under hela 
processen av analys och rapportering. Hur jag ställer frågor samt hur jag tolkar svaren 
påverkar studiens resultat, det är därför viktigt att vara reflektiv och kritisk när jag samlar 
in data (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Kvalitativ metod  
Jag har genomfört en kvalitativ studie med en mikroetnografisk ansats, en blandning av 
halvstrukturerade intervjuer tillsammans med deltagande observationer för att fånga upp 
karaktäriseringar av det fenomen jag studerar, hur fritidsgårdar kan vara en arena för 
delaktighet. Wrethander-Blinding (2010) beskriver att en etnografisk studie karaktäriseras 
av att forskaren aktivt deltar i människors dagliga liv under en tidsperiod i syfte att med 
en kombination av olika metoder producera ett så innehållsrikt och flerdimensionellt 
material som möjligt av det som studeras. Människors liv och agerande studeras i olika 
vardagstillvaron för att skapa länkar mellan det som sker i situationen och det som omger 
den, med utgångspunkt i både deltagarnas och forskarens betraktelser av händelser 
(Wrethander-Bliding, 2007). Genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer kan jag få 
förståelse för informanternas perspektiv av sin vardagsvärld. De genomfördes som 
samtal, men då de har ett syfte strukturerades dem med en intervjuguide med teman och 
förslag på frågor, men var inte så strukturerad att det fanns ett slutet frågeformulär. 
Denna typ av intervju är deskriptiv då den kartlägger centrala aspekter av 
intervjupersonens livsvärld. Intervjuerna spelades in och transkriberades, detta utgör 
material som sedan ska analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagande 
observationer är en passande metod om man ska studera komplexa sociala relationer och 
invecklade samspelsmönster. Som deltagande observatör kan jag under studiens gång 
ändra inriktning för att hitta samband då den saknar en genomgående struktur. När jag 
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som forskaren använder fältanteckningar skapas ett stort tolkningsutrymme och jag kan 
leda kunskapen åt det håll jag vill (Bryman, 2012). När jag ska välja metod och ansats är 
det viktigt att ta hänsyn till den komplexitet som finns i den sociala världen, och anpassa 
metod för att kunna besvara den forskningsfråga jag har formulerat. Den kvalitativa 
forskaren har möjlighet att studera dynamiska processer och få insikt om 
sambandrelationer. Jag använde både observationer och intervjuer för att få en djupare 
nivå på den insamlade datan, och för att fånga upp och förstå meningsfullheten i aktörens 
tolkning av verkligheten. Då jag använder en kvalitativ metod kan den insamlande 
informationen påverkats av mina värderingar och förförståelse, och då det inte går att 
mäta resultaten är den inte lika generaliserbar som kvantitativa metoder. 
Tolkningsutrymmet och möjligheten att styra studien i en önskad riktning gör att studiens 
reliabilitet och validitet sjunker. Det är då viktigt att vara noggrann och kritiskt medveten 
om det ansvar jag har som forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Styrkan i att använda en 
etnografisk ansats är att studien kan resultera i oförutsägbara svar. En öppenhet kan 
främja metodens potential till att producera överraskningar och sociala fenomen förstås 
genom en förutsättningslös anda. En svaghet ligger i valet av teorier och begrepp, för att 
hitta länkar mellan teori och empiri måste teorin vara relevant och applicerbar på det 
aktuella fenomenet. Att studera sociala processer och kulturer är komplext och en 
kvantitativ metod kan inte alltid fånga upp de specifika situerade betingelser som 
förklarar fenomenet. De valda teorierna kan tillsammans med empirin förklara vardagens 
strukturer, men teorin ska ha aspekter av generaliserbarhet för att kunna användas i 
studien samt kunna appliceras på det moderna samhället (Willis & Trondman, 2002). 
 
Urval  
Mitt kriterium var att undersökningsplatsen skulle vara en kommunal fritidsgård som låg 
i anslutning till en skola. Detta för att ha möjlighet att ta reda på hur samverkan 
däremellan såg ut och om de kunde komplettera varandras kunskap och genom samarbete 
fånga upp de ungdomar som var i behov av stöd. Då många fritidsgårdar har outbildad 
personal valde jag att bara intervjua fritidsledare med minst två års relevant 
eftergymnasial utbildning. Detta för att få större reflektion för hur deras arbete påverkar 
ungdomarna och hur deras relation blir betydande. På fritidsgården hade all nuvarande 
personal fritidsledarutbildning och därför blev alla fyra tillfrågade om de ville bli 
informanter. Alla tackade ja, men tyvärr blev en av dem sjuk och jag har inte haft 
möjlighet att inom min tidsplan kunna intervjua honom. Det blev tre intervjuer, två 
kvinnliga och en manlig fritidsledare. Fritidsgården ligger i anslutning till en kommunal 
skola med låg- mellan och högstadium, men det finns ingen administrativ samverkan 
mellan verksamheterna. Eleverna har möjlighet att under skoltid ”hänga” på fritidsgården 
och det är under dagtid vanlig rastverksamhet. Denna verksamhet fokuserades till viss del 
på under intervjudelen. Men jag valde att göra observationerna på kvällstid för att få 
större kvalitet på min datainsamling. På kvällstid är ungdomarnas fritid, ett begrepp som 
jag fokuserat på under min studie. Det är också ett mindre antal ungdomar på gården 
under kvällstid, och det är lättare att observera ungdomarnas interaktion med varandra. 
Jag genomförde två observationer, cirka tre timmar första gången och fyra timmar andra 
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gången. Under båda tillfällena var det ungefär samma ungdomar som vistades på gården 
och jag kunde uppfatta vissa mönster i relationer och socialt beteende, exempelvis visade 
tjejerna upp sin tillhörighet genom att bära likadana kläder. Under de tidiga timmarna 
under observationerna var det barn och ungdomar i åldern mellan åtta till tjugo år, medan 
senare på kvällen var det äldre ungdomar, från cirka tolv år. Ungefär lika många flickor 
som pojkar under båda kvällarna. Jag har inte påverkat urvalet av informanter under 
observationerna utan använt mig av bekvämlighetsurval, alltså samtalat med de 
ungdomar som vistats på gården under de kvällarna har varit med, oavsett kön, ålder eller 
andra egenskaper. Urval görs i syfte att kunna uttala regelbundenhet, representativitet och 
fördelning av den totala populationen. I en intensiv forskningsdesign använder man 
strategiskt urval. Jag har använt mig av ett normalt fall, för att uppmärksamma och 
analysera normala företeelser och generativa mekanismer. I min studie fokuserade jag på 
sociala mekanismer mellan de som befinner sig på fritidsgården samt de stöttande 
mekanismer som personalen använder i sitt arbete, jag redogör dessa i olika kontexter och 
analyserar de processer som styr vårt dagliga umgänge (Danermark, 2010).  
 
Genomförande  
Jag började med att formulera forskningsfrågor, vilka styr och avgör vilken design 
studien ska ha. Frågan ska vara noggrant formulerad och den ska gå att besvara på ett 
meningsfullt sätt. Hur mycket tid som finns att lägga på studien samt vilken 
kunskapsinsamling jag har tillgång till måste beaktas. Frågan ska vara enkel och inte 
kunna misstolkas. Därefter påbörjade jag min insamling av tidigare forskning för att bli 
inläst på ämnet. Det är nu dags att planera metod och då måste jag lägga upp en design 
utifrån mina egna resurser så att den blir genomförbar. Genom att använda parallella 
processer och läsa in mig på teorier och tidigare forskning så får jag kunskap om vad 
andra har kommit fram till och det blir då lättare att planera min datainsamling (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Jag gjorde därefter en planering av studien, och även en tidsplan. Jag 
tog kontakt med fritidsgården och informerade om min studie och frågade om de var 
intresserade av att bli intervjuade, samt om det fanns möjlighet att komma dit för att göra 
några observationer. De var positiva och ville gärna ställa upp. Jag skrev samtyckesbrev 
till föräldrarna som har ungdomar som besöker fritidsgården under kvällstid (se bilaga 1) 
samt till fritidsgårdens personal (se bilaga 2). I samtyckesbrevet beskrev jag studiens 
syfte samt informerade om konfidentialitetskravet samt att ungdomarna när som helst 
kunde lämna observationen. Jag mailade samtyckesbrevet och personalen på fritidsgården 
var mycket hjälpsamma och tog kontakt med föräldrar som det gällde och såg till att de 
blev informerade och fick samtyckesbrevet. Därefter bokade vi in tid för intervjuer och 
observationer. Personalen fick bestämma då de trodde det var lämpligast att utföra 
observationen, då det var lagom med besökare samt aktiviteter som jag kunde delta i.   
 
Jag fortsatte att läsa in mig på ämnet för att kunna göra en relevant intervjuguide (se 
bilaga 3). Kvale och Brinkmann (2014) hävdar vikten av att planera och förbereda en 
intervju, då blir det högre kvalité på kunskapen och förenklar behandlingen vid analysen 
av materialet. Genom att tematisera och förbereda förslag på frågor konstrueras en 
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intervjuguide. Men för att få djupare kunskap är det viktigt att vara flexibel och utveckla 
fenomen och situationer under intervjuerna. I studien har detta tagits i beaktande på så vis 
att jag delade upp den i de teman jag använt vid formulering av forskningsfrågorna samt 
tidigare forskning för att enklare kunna koda och analysera dem tillsammans med min 
teoretiska utgångspunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan jag började insamla min data 
valde jag vissa etiska förhållningssätt som jag senare i kapitlet kommer förklara mer 
ingående. Jag genomförde mina intervjuer och observationer, och efter att jag 
transkriberat intervjuer och renskrivit fältanteckningar var det dags för analysprocessen.  
 
Under första tillfället jag kom till fritidsgården var det för att genomföra två intervjuer 
med personalen. Men för att få en första kontakt med ungdomarna så gick jag runt till 
dem och presenterade mig och informerade mitt syfte med besöket. De flesta ungdomar 
var redan informerade om att jag skulle komma, och de var allihop införstådda med att 
jag gjorde ett ”skolarbete om fritidsgårdar” och jag förklarade lite mer ingående om min 
studie. Jag förklarade också varför det var viktigt att de var informerade om syfte och 
liknande, att det fungerar så när man ska forska. Sedan genomförde jag två intervjuer, en 
tog cirka 40 minuter och den andra 80 minuter, men det var dels för att vi blev avbrutna 
ett antal gånger. Vi satt i ett avskilt rum, men det var fönster ut till verksamheten. Innan 
intervjuerna startade gick vi igenom samtyckesblanketten och jag förklarade igen syftet 
med intervjun och studien. Informerat samtycke betyder att man informerar 
informanterna om studiens syfte, hur den är upplagd, att det är frivilligt att delta och att 
de när som helst kan avbryta. Båda informanterna godkände att jag spelade in 
intervjuerna. Detta för att jag ska kunna koncentrera mig på innehållet och dynamiken i 
intervjun. Ord, tonfall och pauser registreras och jag kan lyssna och analysera innehållet 
flera gånger (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjun höll jag mig till intervjuguiden 
som jag utformat med olika teman, men det var ändå en flexibel guide och jag kunde 
utveckla vissa ämnen mer.  
 
Andra gången jag kom till fritidsgården visste redan ungdomarna vem jag var och det var 
mer avslappnat. Jag skulle haft två intervjuer, men då en var sjuk blev det en. Jag följde 
samma procedur som sist och även denna informant godkände samtyckesbrevet samt att 
spela in intervjun. Efter intervjun, som tog cirka 45 minuter genomförde jag den första 
observationen. Jag började med att ännu en gång förklara vad jag gjorde där. Vi grillade 
ute och det var en avspänd stämning och en givande observation i cirka fyra timmar. Jag 
var delaktig i aktiviteten. Jag återkom ytterligare en gång för ännu en deltagande 
observation den varade cirka tre timmar. Under observationerna förde jag 
fältanteckningar, antingen kontinuerligt, eller som vid samtal med ungdomarna, i 
anslutning med händelsen. Även kontexten antecknades. Jag är medveten om att valet av 
fokus vid observationer och hur jag antecknade dem påverkades av mina egna 
upplevelser i situationen. Jag använde samma tematiseringar i fältanteckningarna som i 
intervjuguiden för att veta vad jag skulle fokusera på under observationerna (Einarsson & 
Hammar-Chiriac, 2011).  
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Datainsamling – intervjuer och observationer 
Under intervjuerna har vissa aspekter varit väsentliga, exempelvis det mellanmänskliga. 
Kunskapen har frambringats genom samspel mellan mig och de intervjuade. Jag har 
under intervjuernas gång anpassat frågorna till de tidigare svaren jag fått, jag hade delat 
upp intervjun i teman för att lättare kunna analysera, men inte gjort färdiga 
tolkningsscheman. Jag har varit medveten om att inte leda frågorna framåt till det svaret 
jag vill ha, men däremot har jag lett frågorna framåt så informanterna har vidareutvecklat 
vissa fenomen och situationer. Genom ett deskriptivt förhållningssätt så uppmuntrade jag 
informanterna att så exakt som möjligt beskriva upplevelser och hur de handlar i olika 
situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Att vara kritiskt medveten och förutsättningslös 
är viktigt för att få fram ny information. För att kunna ställa relevanta och skiftande 
frågor för att få fram olika nyanser, måste jag vara förberedd och ha förkunskap i ämnet. 
Risken i detta blir att jag redan har en förförståelse när jag påbörjar intervjun och 
omedvetet kan styra intervjun åt det håll jag vill. Då är det viktigt att vara reflektiv och 
medvetet kritisk till min förutsättningslösa inställning. Informanterna beskriver sin 
livsvärld och det är sedan min uppgift att hitta meningen i de olika teman jag valt, som 
jag sedan ska beskriva och förstå (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Jag har använt mig av deltagande observationer med etnografisk ansats. Syftet var att 
lyfta fram aspekter från verkligheten och förstå och beskriva ungdomarnas kultur. 
Datainsamlingen karaktäriserades av mångfald och flexibilitet och krävde ett noggrant 
arbete genom att jag lyssnade, deltog och observerade samtidigt som jag förde 
fältanteckningar, både löpande och i anslutning till observationerna (Einarsson & 
Hammar-Chiriac, 2011).  
 
Databearbetning och analys  
Jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem noggrant samt renskrev 
fältanteckningarna. De var tematiserade utifrån samma teman och i databearbetningen har 
den kombinerade insamlade datan vävts samman. Genom att läsa igenom 
transkriberingarna och fältanteckningarna får jag en helhetskänsla och jag kategoriserar 
sedan datan utifrån studiens teman. Att från början tematisera intervjuguiden och 
fältanteckningarna förenklar bearbetningen och analysen. Sedan använde jag mig av 
meningskoncentrering. Jag har dragit samman långa meningar och formulerat om 
huvudinnebörden till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter ska 
materialet analyseras och då jag har använt mig av en etnografisk ansats då jag samlade 
in datan valde jag att använda TIME, Theoretically Informed Methodology for 
Ethnography (Willis & Trondman, 2002). Genom att använda mig av valda teorier och 
begrepp hittar jag mönster och samband i sociala sammanhang och kulturer. Analysen 
ska registrera och presentera detaljer i vardagen och hur olika kulturer fungerar för att 
läsaren ska få en förståelse för det aktuella fenomenet. I databearbetningen är det viktigt 
att inte utesluta vissa faktorer eller erkänna vissa, utan använda sig av en öppenhet där det 
finns möjlighet att hitta ny kunskap. I utrymmet mellan olika diskurser öppnas insikter 
och möjligheter, det svar som verkade självklart initialt i studien omkonstrueras och 



	   32	  

omformuleras och bildar ett nytt svar på hur den sociala ordningen ser ut. Detaljer i 
empirin kan inte presenteras som enskilda faktorer, de kan inte tala för sig själva. 
Abstrakta teorier kan heller inte presenteras utan användbar empiri. Det är relationen 
mellan data och teori som skapar kunskap och svarar på studiens forskningsfrågor (Willis 
& Trondman, 2002). TIME syftar till att fastställa analytiska produktiva relationer mellan 
teori och data. Begrepp kan användas som verktyg i analysprocessen. Genom att vara 
uppmärksam och ha ett öppet förhållningssätt kan forskaren mobilisera flera synsätt och 
därigenom hitta nya oväntade mönster. Denna process tar tid och analysen växer fram i 
relation till forskarens erfarenhet, fält och teori. Relevanta begrepp och teoretiska insikter 
appliceras tillsammans på det aktuella fenomenet eller ämnet. Fältstudiens plats samt 
kulturens eller fenomenets dimensioner är relevanta för studien. Denna metod ifrågasätts, 
då resultaten varken visar på mätbar generaliserbarhet eller reliabilitet. Men det är en 
användbar metod för att undersöka den sociala verkligheten, genom att vara öppen för 
alternativa svar kan den empiriska datan överraska. Som forskaren bör jag vara beredd på 
att omtolka mina tidigare erfarenheter och förförståelse. Genom en kritisk medvetenhet 
och ett reflektivt förhållningssätt tillsammans med en noggrannhet när analysen växer 
fram kan studien få både oförutsägbara och relevanta svar (Willis & Trondman, 2002).  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet är studiens tillförlitlighet. I en intervju handlar det om vilka svar man får från 
informanterna och exempelvis om de hade svarat likadant om någon annan intervjuat 
dem. Ledande frågor kan anses sänka studiens reliabilitet medan Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att det istället kan ge djup i de processer man studerar. I en observation 
handlar det om hur en situation eller ett fenomen tolkas, och används en låg struktur vid 
observationen är det i analysprocessen reliabiliteten avgörs (Einarsson & Hammar-
Chiriac, 2011). Att använda begreppet reliabilitet i kvalitativ forskning är omdiskuterat 
och istället kan orden noggrannhet och pålitlighet användas. Jag har analyserat min 
empiri tillsammans med tidigare forskning och min teoretiska utgångspunkt och mina 
resultat har växt fram under hela studiens process. Genom noggranna fältanteckningar 
under mina observationer och tydliga tematiseringar i mina intervjuer har det hjälpt mig 
att skapa ett tillförlitligt resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).   
 
Validitet  
Validitet är giltigheten i min studie. Den säger om jag har undersökt det som jag 
planerade att studera, om jag har besvarat mina forskningsfrågor. Den visar om jag valt 
rätt metod och om studien har genererat vetenskaplig kunskap. Då det kan vara svårt att 
mäta resultaten i kvalitativa studier brukar man istället se till forskarens trovärdighet och 
skicklighet. Praktisk visdom, etiska överväganden och moralisk integritet är avgörande 
för studiens kvalité (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns inget sätt att fastslå validiteten 
i en kvalitativ studie, istället är det forskaren som validerar sin studie genom att vara 
kritisk i sin analys och ifrågasättande i sitt resultat. Genom en tematiserad intervjuguide 
som är anpassad till mina forskningsfrågor så får jag relevanta svar, och genom att ha 
samma tematiseringar under mina observationer vet jag vad jag ska fokusera på. Att göra 
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ett genomtänkt urval och välja vilken kontext jag ska göra observationen utifrån hjälper 
mig också. Jag valde att göra min studie på en fritidsgård som låg i anslutning till en 
skola för att kunna studera deras samverkan, vilken är ett av mina teman i studien. Jag 
valde att intervjua utbildade fritidsledare för att generera relevanta svar på mina frågor. 
Personalen på fritidsgården hjälpte mig planera när jag skulle göra observationerna för att 
kunna delta i aktiviteterna.  
 
Generaliseringsbarhet  
Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar generaliserbarheten på kvalitativa studier då det 
finns de som ifrågasätter om det går att generalisera, de frågar sig då istället varför 
generalisera. Att kunna producera generaliserbar kunskap bygger på att vetenskaplig 
kunskap är giltig på alla platser, i alla tider och för alla människor. I diskursiva ansatser 
är kunskap socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse och handlingar i 
den sociala världen och därför inte går att generalisera. Kvale och Brinkmann (2014) 
delar upp generaliserbarheten i tre former. Den naturalistiska, den statiska och analytiska 
generaliseringen. Jag har valt att använda en analytisk generalisering för att bedöma 
resultatet av studien. Det kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. 
Genom att använda mig av tidigare forskning och teorier kan jag bygga upp påståenden 
och ge läsaren stödjande belägg och klarlägga argument så denne själv får bedöma 
hållbarheten utifrån generaliserbarheten. Genom att vara noggrann och utgöra studien väl 
kan enskilda fallstudier vara värdefulla. Betydelsen ligger i hur studien rapporteras och 
det krävs högkvalitativa beskrivningar av såväl processen som resultatet. Den vilar på 
kontextuella beskrivningar och omfattar forskarens argumentationer för att kunna 
överföra resultatet till andra situationer. Jag har under hela min forskningsprocess varit 
noggrann och medveten om mitt ansvar som forskare. Jag har låtit mitt resultat växa fram 
genom ett växelverkande samspel mellan teorier, tidigare forskning och studiens empiri. 
Att den fritidsgård jag studerat ligger på en mindre ort gör att resultatet inte går att 
generalisera utifrån hela Sverige. Men det var heller inte mitt syfte, utan istället fånga upp 
karaktäriseringar av fritidsgården som kan hjälpa mig besvara mina forskningsfrågor och 
sätta in dessa i studiens kontext.  
 
Etiska ställningstaganden 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individers och samhällets utveckling och 
välmående. När forskningen bedrivs ska den inriktas på väsentliga frågor och hålla hög 
kvalité, det kallas för forskningskravet (Einarsson & Hammar-Chiriac, 2011). För att de 
som deltar i en forskningsstudie ska skyddas från kränkning, förödmjukelse, psykisk och 
fysisk skada har man skapat individskyddskravet. Innan en studie påbörjas ska de två 
kraven alltid ställas mot varandra, värdet av kunskapen som forskningen genererar vägs 
mot risker och konsekvenser för de som deltar, långsiktigt och kortsiktigt. 
Individskyddskravet har delats upp i fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav är utarbetade av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Informationskravet är nödvändigt innan jag ber 
om samtycke. Informanten ska vara informerad om studiens syfte, metod, behandling av 
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empiri samt eventuella risker med att delta innan denne ger sitt samtycke. Även att 
medverkan är frivillig, att man när som helst kan avbryta samt att det är anonymt är 
viktigt att informera om. Detta för att individen ska ha god kännedom om studien innan 
denne ger sitt samtycke och för att värna om deras integritet (Einarsson & Hammar-
Chiriac, 2011). De samtyckesbrev som jag skickade till personal och föräldrar innehöll 
denna information. Jag gick igenom brevet med personalen innan intervjuerna och de gav 
muntligt samtycke. Jag förklarade samma sak innan jag började mina observationer. 
Föräldrarna som fått samtyckesbrevet blev informerade om att det var ett tyst samtycke, 
om de inte kontaktade mig och frånsa sig samtycke godkände de i en tyst 
överenskommelse att ungdomarna kunde delta i studien. Konfidentialitetskravet uppnår 
jag genom att ge informanterna anonymitet. Genom att vara noggrann med hur jag 
hanterar min empiri ser jag till att ingen annan får läsa eller lyssna på någon insamlad 
data som skulle kunna avslöja vem det är, ingen av informanterna ska kunna identifieras. 
Genom att garantera informanterna konfidentialitet kan det leda till att de blir mer öppna 
och ärliga. Jag kommer inte använda min data till något annat än denna studie och uppnår 
därigenom nyttjandekravet.  
 
Som forskare är det viktigt att jag är medveten om den asymmetriska maktrelation som 
skapas mellan mig och informanterna. Det är jag som tolkar den information som 
framkommer under intervjuerna samt styr samtalet och de ämnen som ska tas upp. Det är 
också jag som väljer vad jag ska fokusera på under observationerna, detta ger mig en 
tolkningsmakt. Maktrelationen behöver inte vara jämn mellan mig och mina informanter, 
men jag behöver ha insikt och reflektera över min egen forskarroll och ta ansvar för den 
kunskap som produceras i interaktionen mellan oss. I forskarrollen är det min egen moral 
som avgör vilka värdefrågor och etiska riktlinjer jag kommer följa. Min personliga 
integritet, kunskap och rättrådighet är de avgörande faktorerna till att göra kloka etiska 
val (Kvale & Brinkmann, 2014). Som forskare har jag ett ansvar att planera, genomföra 
och rapportera så att kvalitén i studien blir så optimal som möjligt (Einarsson & Hammar-
Chiriac, 2011). Det är särskilt viktigt under en kvalitativ studie då den inte genererar 
mätbara resultat, utan det är i istället studiens kvalité och noggrann rapportering som 
avgör om studien är reliabel, valid och generaliserbar, resultaten ska vara så kontrollerade 
och korrekta som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har jag lagt stor vikt på och 
jag har lagt ner mycket tid på att med noggrannhet låta min analys växa fram och sedan 
kritiskt presenterat mina resultat.   
 
När jag gjorde mitt urval var jag medveten om det etiska dilemma som uppstår om det är 
barn som studeras. Initialt i studien ville jag intervjua ungdomarna på fritidsgården för att 
få deras egen upplevelse av delaktighet och gemenskap. Men utifrån ett etiskt 
ställningstagande valde jag istället att intervjua personalen för att generera kunskap om 
metoder och förhållningssätt som de anser fungerar i arbetet med ungdomar och att få 
dem delaktiga i verksamheten och i aktiviteter. Jag valde att göra deltagande 
observationer på fritidsgården för att kunna se och förstå sociala processer som 
konstrueras i ungdomarnas samspel, men ändå undvika att utsätta ungdomarna för risker 
som studien kan leda till. Jag använde mig av samtyckesbrev som skickades ut till 
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föräldrarna. Både för att föräldrarna skulle vara informerade och ge sitt samtycke, men 
också för att de i lugn och ro i hemmiljö kunde förklara studien för ungdomarna. De 
kunde tillsammans diskutera om det fanns risker med att delta, och föräldrarna kunde 
förklara att det är anonymt, frivilligt och att de när som helst kan lämna fritidsgården 
under observationen. Ungdomarna blev också informerade om när jag skulle vara på 
fritidsgården så de själva kunde göra ett aktivt val till vara där eller inte.   
 
Valet av att intervjua fritidsledarna ansåg jag vara etiskt korrekt, då deras åsikter och 
erfarenheter lyfts. Att göra intervjuerna på fritidsgården var ett medvetet val då det ger 
informanterna en informell känsla som kan ge dem trygghet och därigenom få dem att 
öppna upp sig och slappna av. Det var också av bekvämlighet för dem och de inte skulle 
behöva lämna sin arbetsplats då vi gjorde intervjuerna under deras arbetstid. Detta för att 
intervjuernas syfte berörde deras arbetssituation. Jag spelade in intervjuerna, dels utifrån 
ett etiskt ställningstagande då jag får mindre tolkningsutrymme och informanternas svar 
blir mer exakta under analysen. Det finns även etiska implikationer med att spela in 
intervjuerna, jag måste vara noggrann så ingen annan får möjlighet att höra intervjun då 
jag i så fall bryter konfidentialitetskravet.  
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag presentera studiens analys. Jag kommer dela upp den i de delar 
jag tematiserat bakgrunden, tidigare forskning samt intervjuguiden. Men först kommer en 
presentation om fritidsgården och dess miljö. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion 
och förslag till fortsatt forskning. Om inget annat anges är den kursiva texten svar från 
fritidsledarna under intervjuerna.  
 
Fritidsgården 
Den kommunala fritidsgården som jag har studerat ligger i anslutning till en skola med 
låg-, mellan- och högstadium. Fritidsgården ligger i en mindre ort, med cirka 1500 
invånare. Dagtid är det vanlig rastverksamhet på fritidsgården.  
 
Eleverna kommer hit och spelar kort och fikar, frukost är en service vi erbjuder för 10 
kronor. På rasterna kommer de hit och spelar biljard och pingis, vi har inga planerade 
aktiviteter, de kommer hit och bara är, vissa saker erbjuder vi inte alls dagtid, bion, 
musikrummet, dansrummet och spelrummet. Det sparar vi till kvällen, det ska vara lite 
mer speciellt att komma hit då.  
 
När man kommer in i lokalen är det en avspänd och välkomnande atmosfär. Det finns ett 
större rum med cafeverksamhet, halva rummet med bord och stolar, den andra delen med 
en mer avslappnad loungekaraktär, med soffor och fåtöljer. Det är viktigt att det finns en 
mer avskild plats där man kan vara för sig själv, för att socialisation inte ska kännas som 
ett krav. För att definiera fritidsgården som en mellanarena, eller den tredje platsen ska 
ungdomarna känna att det är en trygg atmosfär som inte innehåller krav. Att erbjuda en 
avskild plats skapar möjlighet för ungdomarna att själva bestämma hur delaktiga de vill 
vara. Inredning, öppenhet och avskildhet säger mycket om vilken atmosfär det är i 
rummet, priser visar vem man vänder sig till och vad som förväntas av miljön (Ringsby-
Jansson, 2013). Hur det ser ut och miljöns utformning hjälper oss definiera vilken 
situation vi befinner oss i, och genom en trygg och förutsägbar miljö kan ungdomarna 
anpassa sina roller efter detta och använda som redskap i deras sociala samspel. 
Tryggheten påverkar vilka sidor man visar upp och vilken information man förmedlar 
(Goffman, 2014). Fritidsgården har en öppen och neutral miljö, vilket kan sänka kraven 
på hur uppträdande och samspel ska se ut och erbjuda en tillåtande miljö med hög 
tolerans för annorlunda (Molin, 2014). Utifrån det sociokulturella perspektivet använder 
ungdomarna ett situerat lärande, de lär sig samspelet i just den miljön de befinner sig i 
(Säljö, 2010). Därför har fritidsgårdens miljö en betydelse i ungdomarnas relationsarbete 
i att skapa sin egen sociala ordning (Wrethander-Bliding, 2010).  
 
Rummet är avgränsat på flera ställen och det känns avslappnat. Det är cirka 70-80 barn 
och ungdomar som kommer till fritidsgården dagtid, i åldern mellan 7-16 år. På kvällstid 
är det färre, runt 30-40 ungdomar, beroende på kvällens aktivitet. De har öppet måndag 
till fredag, och har planerade aktiviteter alla dagar, de aktiviteter som drar mest är 
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innebandy och pysselkvällarna. På frågan om vilket ålder fritidsgården riktar sig svarar en 
fritidsledare:  
 
Det är ju egentligen för de barn och ungdomar som går på skolan här, men de fortsätter 
att komma hit efter de börjat gymnasiet inne i stan, så de flesta är mellan 7 och 25. Men 
alla är välkomna, fotoklubben kommer hit nån dag i veckan och där är medelåldern 50. 
Och så kommer det gubbar och spelar lite pingis ibland.  
 
Att fritidsgården välkomnar alla kan minska stigmatisering och skapa en accepterande 
miljö, där även olikheter välkomnas (Trondman, 2012). Runt omkring det stora rummet 
ligger mindre rum, ett pysselrum, en snickarverkstad, ett pingisrum, ett biljardrum, ett tv-
spelsrum, ett biorum, ett musikrum med instrument samt en dansstudio. På innergården 
finns det bord och stolar. Det är en stor lokal med möjlighet till mycket aktiviteter. I den 
tidigare forskningen kunde jag sammanfattningsvis konstatera att strukturen på 
fritidsgården påverkar om den ska gynna en god utveckling hos ungdomarna. Med 
planerade aktiviteter där vuxet stöd ingår kan det bli en högre struktur i verksamheten. 
Att ha möjlighet till varierande aktiviteter gör att fritidsgården kan attrahera fler 
ungdomar att komma dit och umgås.  
 
Fritidsverksamheten 
I ungdomsstyrelsens rapport om ungdomars fritidsvanor och vad ungdomar söker sig till 
framkommer de att de flesta vill koppla av, ta det lugnt och träffa människor (Lidholm, 
2007). Jag frågar ungdomarna vad de tycker om att göra på fritiden och en tjej svarar:  
 
Vi hänger här varje dag, man kan ta det lugnt och bara träffa folk. 
 
En kommunal fritidsverksamhet ska kunna tillgodose barn och ungas behov av att 
utveckla sina förmågor, bli sedda, uttrycka sig och skapa sin identitet, de ska erbjuda en 
miljö där man kan socialisera och träffa vänner, ha kul och koppla av och diskutera 
(Koutakis, 2008). Jag har frågat ungdomarna vad de anser vara det viktigaste att göra på 
fritiden. De var överens om att det är att slappa, kravlösa aktiviteter men framför allt det 
sociala. En 13-årig tjej på gården säger: 
 
Alla kommer hit för att hänga och umgås. Det är som värsta mötesplatsen. 
 
Jag får liknande svar av en fritidsledare under en intervju:  
 
Svårast är att få ungdomarna att vara med på aktiviteterna, de vill mest bara umgås med 
varandra.  
 
Samma sak framkom i Gomes (2007) studie Youth, Leisure and Lifestyles, att det 
viktigaste för ungdomarna var att träffa sina vänner och socialisera. Melin (2009) menar 
att det inte räcker att vistas på fritidsgården för att delaktighet ska skapas. Att medverka i 
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aktiviteter, ha inflytande och känna gemenskap är grunden för att delaktighet ska kunna 
skapas i samspel med andra. 
 
Förutom fritidsgården är det fotboll som gäller, alla tjejer och killar som befinner sig på 
gården spelar fotboll i byns lag, samtalsämnet för kvällen är derbyt som utspelas under 
nästkommande vecka. Alla ska dit och vissa av ungdomarna ska hjälpa till eller stå i 
kiosken. Lika intressen och värderingar skapar gemenskap, fotbollen kan användas som 
en artefakt som belyser vilket intresse ungdomarna har. Fotbollsaktiviteten skapar en 
egen kultur med särskilt språk och uttryck. För att kunna passa in i gemenskapen räcker 
det inte att känna till dessa, utan kunna använda sig av dem i rätt sammanhang, att känna 
till det sociala spelet (Lalander & Johansson, 2013). Tjejerna berättar att de har dans för 
de yngre barnen en gång i veckan. Där lär de dem olika danssteg och danstekniker. En 
tjej på fritidsgården berättar: 
 
Fast bara på skoj alltså, vi har ju lärt oss själv och så lär vi dem. Det är jätteroligt, mest 
för att de tycker det är så roligt. 
 
Att hjälpa och lära andra skapar egenvärde och självförtroende (Koutakis, 2008). Det 
sociokulturella perspektivet belyser hur vi lär oss och utvecklas genom att kommunicera 
och mediera. Genom samspel skapas ny kunskap och färdigheter (Säljö, 2010). 
Fritidsledarna berättar att ungdomarna fostrar varandra och en av dem berättar om en 
situation från samma dag när en tjej i sexan sa till en kille i fyran:  
 
Nä nu har du sprungit färdigt för idag, om du inte lägger av får du gå ut.  
 
Genom sanktioner lär ungdomarna varandra sociala normer och genom samspel sker 
lärande utifrån det sociokulturella perspektivet. När någon beter sig avvikande utesluts 
denna ur gemenskapen en kortare eller längre tid. I exemplet använde den äldre sitt 
språkbruk som artefakt i relationsprojektet, och genom att hota med att den yngre att 
måste gå ut är det en sanktion som visar att den yngre har gjort fel, och om han inte 
ändrar sitt beteende kommer han isoleras från gruppen (Wrethander-Blinding, 2010).   
Jag frågar om de har aktiviteter som bygger på lärande och utveckling:  
 
Vi har många aktiviteter som bygger på estetiskt skapande, att använda sin fantasi. 
 
I flera av de studierna under tidigare forskning framkom att utvecklande aktiviteter har en 
främjande effekt på ungdomarnas välbefinnande och flera positiva utvecklingar följer 
detta. Förr hade fritidsgården mer gruppaktiviteter och en fritidsledare gav ett exempel:  
 
Förr var vi ute och paddlade kanot, vi kunde vara ute ett par dygn, då snackar vi 
utveckling. Teamwork, att alla måste hjälpa till och stötta varandra. Då lär de sig att se, 
den behöver hjälp där, och det lyfter ungdomarna. Tyvärr har vi inget sånt längre, det är 
borta sen tre år tillbaka. Och det är skittråkigt, för det är nyttigt.  
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Samspel mellan ungdomarna utvecklar lärande och förmågor (Säljö, 2010). Senare på 
kvällen under en observation skulle ungdomarna tända grillen. Det var inte planerat som 
en utvecklande aktivitet, men när ungdomarna kom in var de nöjda över att ha lyckats, då 
bekräftade de andra ungdomarna hur ”grymma” de varit. Detta lyfte dem ännu mer. 
Genom bekräftelse växer ungdomarnas självkänsla, detta kan stärka deras resiliens, som 
är en skyddsfaktor som hjälper ungdomarna att hantera svårigheter. 
 
Fritidspedagogens roll 
Olsson (2008) menar att en av de viktigaste kompetenserna för en fritidsledare är 
fingertoppskänsla och flexibilitet. Trondman (2012) menar att det viktigaste bidraget till 
ungdomars delaktighet är de vuxnas vardagliga bemötande mot ungdomarna. Trondman 
menar att de som arbetar med ungdomar bör besitta en sorts klokhet, att kunna fånga de 
specifika situationerna där fritidsledarna kan göra en skillnad, förmågan att fälla goda 
moraliska omdömen och veta vad som ska göras i konkreta situationer (Trondman, 2012, 
s.67). Att kunna improvisera och känna av hur principen tillämpas i olika situationer. Det 
finns en engångskaraktär, varje situation är unik utifrån sin egen kontext. Trondman 
sammanfattar klokhet är bedömning och tillämpning i konkreta situationer (Trondman, 
2012 s.67). Denna klokhet verkar finnas hos fritidsledarna då det är något de påpekar 
under intervjuerna, fingertoppskänslan, att veta vad som funkar i vilken situation. Att läsa 
av när man ska pusha och när man ska ge utrymme. En fritidsledare berättar: 
 
De har det inte lätt ungdomarna som ska börja jobba med ungdomar. Allt handlar om 
relationer med ungdomarna. Men innan du skapar relationer, ska du lära dig hur man 
gör det. Kunna läsa av vilka som man ska prioritera. Det är lätt att man väljer ut de 
lätta. Men de är ju liksom redan klara, det är inte de som behöver stöd. Men de kanske är 
roligare, för man kan käfta och skämta med dem, få snabbt utbyte. 
 
De kommunala fritidsverksamheterna har ett ansvar inom socialt arbete, de har som 
uppgift att söka upp de ungdomar som inte tillhör något föreningsliv och särskilt dem 
som tillhör sociala fältarbetarnas målgrupp (Lidholm, 2007). Jag frågade vad man ska 
göra för att få hit ungdomar som är utanför, exempelvis om skolan tagit kontakt och är 
oroliga för en ungdom:  
 
Där har vi verkligen en möjlighet att göra skillnad. Det är därför kontakten med skolan 
är så viktig. Då kan vi fånga upp de ungdomarna. Det tar tid, det kan ta väldigt lång tid, 
ibland ett par år, men med tålamod och envishet går det. Man får börja med 
rastverksamheten, och börja med att prata nån minut. Till en början gå upp till skolan 
och låtsas att det är nåt annat man ska göra där, och liksom va lite smart. För den där 
första kontakten, där får man bara en chans. Det räcker att man pratar någon minut med 
han, henne, och locka med något på gården. Kom ner så bjuder jag på en oboy. Oboy är 
magiskt, det funkar alltid. Och så har man hittat en liten väg in och då har man liksom 
något att arbeta med.  
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En ny roll som fritidsledarna fått är den uppsökande, att analysera vilka behov som finns 
och engagera och samordna med andra aktörer så behoven tillgodoses. Genom att 
klargöra målen för vad varje verksamhet ska bidra med kan man skapa en god samverkan 
och bli en gemensam styrka (Koutakis, 2008).  
 
Fritidsledarnas arbete bygger på delaktighet och att uppmärksamma och stärka varje 
individs resurser och förmågor. Relationen till ungdomarna är viktigt och det är något 
som kan ta lång tid och behöver läggas mycket energi på, att skapa ett förtroende. 
Hållbara relationer bygger på ömsesidig respekt, och det är viktigt att vara rak och tydlig 
och stå på sig (Koutakis, 2008). Det var alla tre fritidsledarna överens om, att relationen 
med ungdomen var a och o i arbetet. Berglund (2007) konstaterar att man inte bara kan se 
arbetet utifrån metoder och mätbara resultat, utan det är relationer och personalens 
engagemang som är det mest betydelsefulla i processen med att påverka de unga till goda 
val och motverka risker. Utan relation kan de inte göra skillnad. Så vad gör fritidsledarna 
för att skapa relationer med ungdomarna:  
 
Fikar och pratar, spelar kort, visar att vi finns, ger uppmärksamhet, ser vilka som 
behöver uppmärksamhet och prioriterar.  
 
Ibland orkar man inte, man kan liksom inte hjälpa alla samtidigt och ofta känner jag att 
jag inte räcker till. Då är det viktigt att känna av vart det behövs mest. 
 
De menar att en del ungdomar är starka och tar mycket plats, och då är det någon annan 
som hamnar i skymundan.  
 
Då får man säga ifrån och säga att nu gör vi så här, eller du får vänta, och då blir det 
sura miner.  
 
Då är det viktigt att stå på sig. I Forkby, Johansson och Liljeholm-Hanssons (2008) studie 
framkommer att en professionell fritidsledare inte får vara rädd för konflikter eller sätta 
gränser, det är viktigt att inte vara för mycket kompis med ungdomarna utan visa att man 
är vuxen och hur samhällets normer ser ut.   
 
Samverkan mellan aktörer 
Jag frågar om skolan använder sig av fritidsgården om någon riskerar att hamna utanför 
och använder sig av den möjlighet som fritidsledarna har. Fritidsledarna säger att skolan 
är bra på att fånga upp de elever som är i behov av hjälp och stöttning. En fritidsledare 
har ett exempel: 
 
För inte alls länge sen fick vi förfrågan från en lärare om hjälp, det var stökigt och 
uppdelningar i klassen. Det var stora konflikter och lärarna fick ingen ordning på det. Vi 
kunde se det från en annan synvinkel och märkte att det var särskilt en tjej som styrde och 
ställde, hon startade konflikter och spelade spel. Men det hade inte lärarna märkt alls, 
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ibland kan det vara den tysta som styr de andra. Och när vi väl blev medvetna om 
problemet så löste det sig. 
 
Många fritidsgårdar ligger i anslutning till skolor och har ett nära samarbete. Det ger en 
unik möjlighet att se ungdomarna utifrån ett helhetsperspektiv där man kan 
uppmärksamma svårigheter och tillsammans fånga upp den unge och ge denne stöd och 
hjälp utifrån individens behov (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hanssons, 2008). En 
annan fritidsledare berättar om en tjej som var utanför gemenskapen och slutade gå till 
skolan. Genom samverkan mellan skolan och fritidsgården fångades hon upp och fick 
hjälp. Hon slutade gå till skolan men erbjöds att istället vara på fritidsgården under 
skoltid. Där fick hon stöd och hjälp, och så småningom stannade hon kvar under kvällstid 
när det var andra ungdomar där. Successivt slussades hon in i gemenskapen och det 
stärkte hennes självkänsla så att hon tillslut tog steget att gå tillbaka till skolan. De har 
också samverkan med polis och fältarna, särskilt ungdomspolisen har de stort samarbete 
med. De tycker att samverkan fungerar bra och att polisen följer upp om det varit något 
särskilt. Fritidsledarnas samverkan med andra aktörer kan skapa ett betydelsefullt nätverk 
runt ungdomarna. Genom en dialog som kännetecknas av ömsesidighet, tillit och respekt 
kan man skapa ett fungerande samarbete (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hanssons, 
2008). Samverkan med föräldrarna fungerar inte alltid bra, och fritidsledarna menar att 
det beror på att det är ett litet samhälle. 
 
Man får tänka sig för vad man säger, det blir lätt missförstånd och pajkastning om vems 
unge som egentligen var som gjorde vad.  
 
Delaktighet 
Delaktighet som begrepp är svårt att definiera och kan ses utifrån flera perspektiv (Melin, 
2009). Hirsch, Mekinda & Stawicki (2010) menar att delaktighet är mer än att vara 
närvarande på fritidsgården. Det är engagemanget i aktiviteten som skapar delaktighet 
och känslan av gemenskap. För att engagera ungdomarna kräver det också att 
fritidsledarna är aktivt engagerade och kan få ungdomarna att känna glädje och njutning. 
Positiv atmosfär på fritidsgården samt kvalificerad personal kan främja positiva sociala 
normer och öka delaktigheten. Det framkommer också att delaktighet och engagemang 
främjar sociala förmågor och höjer ungdomarnas prestationer i skolan (Hirsch, Mekinda 

& Stawicki, 2010). Under min första observationsdag var aktiviteten grillning. 
Ungdomarna fick själva se till att grillen tändes och plocka fram det som skulle grillas. 
Alla hjälpte till, oavsett ålder och det märktes att det fanns en gemenskap. En tjej hade 
kommit med idén att grilla ostbollar och personalen var med på noterna. Hon fick ta 
pengar ur kassan och springa till affären och köpa så det räckte till alla.  
 
Vi försöker att alltid stötta om någon har en idé, ibland går det, ibland inte, men då har 
man i alla fall försökt. Så få de själva märka om det går eller inte.  
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Ungdomarna växer och utvecklas genom att få bekräftelse. Genom att tillgodose 
ungdomarnas behov av gemenskap och bekräftelse så stärks deras självkänsla. Det gör 
dem mer motståndskraftiga mot svårigheter och stärker deras resiliens (Forkby, 
Johansson & Liljeholm-Hansson, 2008). Men det finns problem också, då det oftast är 
samma personer som kommer med nya idéer.  
 
Den personen som har kommit med förslaget blir väldigt högfärdig och kaxig. Och det 
kan ju vara bra, men det är inte bra för den som aldrig kommer med några förslag eller 
idéer. För varje gång trycks den personen ner ännu mer. Dem man måste ha koll på. 
 
För att vara professionell i sin roll måste man också kunna läsa mellan raderna, eller höra 
det som inte sägs högt (Hanström & Pettersson-Svenneke, 2008). En av fritidsledarna 
förklarar: 
 
Det är skitviktigt. Och det är något jag tror många tappar. Att man nästan blir euforisk 
själv, när ungdomarna lyckas med något eller kommer med en bra idé, och bara, ’ja, det 
kör vi på!’. Jaha men sen då. Lille Sven där i hörnet, vem ser honom, vem lyssnar på 
honom, när alla runt omkring hörs så mycket högre. Det är ständigt en balansgång.  
 
Jag frågar hur de gör för att synliggöra ”lille Sven”. En av fritidsledarna förklarar att man 
får känna av när man ska pusha och när man ska ge utrymme, det är inte något man 
planerar. Trondman (2012) menar att de som arbetar med ungdomar bör besitta en sorts 
klokhet, att kunna fånga de specifika situationerna där fritidsledarna kan göra en skillnad, 
förmågan att fälla goda moraliska omdömen och veta vad som ska göras i konkreta 
situationer (Trondman, 2012, s.67). Fritidsledaren fortsätter och berättar om en kille som 
ofta är ensam, han har svårt att ta plats och är blyg. Till sommaren ska de anordna en resa 
till Öland, men det finns inte plats för alla att åka med.  
 
Jag gick förbi honom och sa i förbifarten, ska du med till Öland? Nä sa han. Jo, det är 
klart du ska. Nä, jag har ingen att va med svarade han. Du kan ju va med oss. Till slut sa 
han, anmäl ma då. Det krävdes övertalning. Jag kände att han egentligen ville, men inte 
vågade.  
 
Hon menar att det inte är säkert att det gör en stor skillnad och att han därefter kommer 
våga ta plats och vara med i gemenskapen, men vi kan fånga upp honom på ett annat sätt 
och hon menar att det kan vara början till ett mer långsiktigt arbete där fritidsledarna kan 
stötta honom till en större självkänsla.  
 
Det blir liksom nåt att jobba med.  
 
En av fritidsledarna tar upp en specifik ungdom där de gjort skillnad.  
 
Under tiden ser man det inte, men efteråt blir det tydligt. Vi hade en flicka som var 
ensam, det var längesen. Och jag försökte och jag försökte, men det gick inte. Så sluta 
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hon här, hon flyttade härifrån. Sen skrev hon till mig, att räddningen till att hon gick till 
skolan och tyckte att det var kul, var på grund av att hon fick komma hit och prata med 
mig på rasterna. Men hon prata aldrig med mig. Jag försökte under en väldigt lång tid, 
men hon prata aldrig med mig. Så då blev man så här, jaha, men jag lyckades ju aldrig. 
Men i hennes värld hade jag tydligen det och det tyckte jag var riktigt häftigt. 
  
Jag frågar om de har några särskilda metoder, och jag får liknande svar av dem alla tre, 
att inte ge upp, att vara envis och  
 
fortsätt fråga, idag får du ett nej men imorgon kanske det blir ett ja.  
 
Att ungdomarna ska bli mer delaktiga i verksamheten är något de aktivt arbetar med, att 
få dem att vilja vara med och bestämma men menar att ett problem är när de väl har idéer 
är de för stora för att kunna genomföra. Hur kan fritidsgården vara en miljö för 
delaktighet? De svarar med liknande svar, att det är en gemenskap på gården. Tjejer och 
killar i olika åldrar kommer dit och umgås på ett kravlöst sätt.  
 
Alla är med alla. Och det är så jävla häftig.  
 
I en miljö som inte är krävande eller kontrollerande kan det skapa mer utrymme än 
skolan, i gränslandet där en social identitet och gemenskap kan skapas, en arena där man 
kan vara tillsammans med andra. Molin (2014) menar att socialpedagogiken kan hjälpa 
de pedagogiska processerna som utspelar sig utanför den traditionella skolan, 
socialpedagogiken fokuserar på det situerade lärandet och där läroprocesser sker på olika 
nivåer och arenor. Genom utrymme och känsla av delaktighet och lärande skapas också 
mening. Detta meningsskapande sker i gränslandet mellan hemmet och skolan (Molin, 
2014). För de ungdomar som har svårt att hitta sin identitet eller som har hamnat i 
utanförskap kan behöva en alternativ arena, en accepterande miljö där alla är välkomna i 
gemenskapen och där det finns möjlighet till stöd och hjälp att känna delaktighet och 
tillhörighet, där det kan skapas mening och sammanhang i tillvaron (Molin, 2014). Molin 
använder begreppet third place eller tredje rummet, där är identiteter både-och istället för 
antingen-eller (Molin, 2013). Det handlar då inte om att ta vara på resurser och utveckla 
förmågor, utan istället anpassa miljö och acceptans så förändring eller utveckling inte är 
nödvändigt, utan man är tillräcklig som man är. Genom detta skapas delaktighet och 
gemenskap. Melin (2013) menar att en accepterande miljö skapar en inklusion. 
Fritidsledarna har en möjlighet att lära ungdomarna att acceptera olikheter och hantera 
samspel med de som tänker annorlunda. Under mina observationer var det något som jag 
uppmärksammade, att det var en öppen och accepterande atmosfär med gemenskap bland 
ungdomarna. Fritidsledarna uttrycker att det inte finns någon mobbning på fritidsgården, 
och ingen är ensam. Det höll också ungdomarna med om när jag frågade, de var överens 
om att det inte förekom mobbning varken i skolan eller på fritidsgården. De trodde själva 
att det berodde på att det var ett litet samhälle med små klasser, i sjätteklassen var det 
bara 12 elever. Det finns de som är tysta, blyga och inte tar plats, men ingen är helt 
utanför gemenskapen. Hur gör ni för att lyfta dem som inte tar plats?  
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Det är bara att hämta dem, nästan tvinga dem, skrattar en av fritidsledarna. Vi accepterar 
inte att någon blir utanför för man inte är som alla andra, säger en annan.  
 
Hon förklarar att man måste hjälpa och stötta dem in i gemenskapen, men på ett smart 
sätt, annars är risken att han eller hon blir ännu mer utsatt.  
 
Ännu en gång, fingertoppskänsla. Tävlingar och spel, då får man igång dem och skapar 
gemenskap och lagkänsla. Det är viktigt att våga och testa olika saker.  
 
Artefakter  
Artefakter är symboler som vi använder för att förmedla våra värderingar och genom 
artefakter kan vi skapa gemenskap med individer i vår närhet (Säljö, 2010). Vi visar 
genom exempelvis kläder och tekniska prylar vilken social status vi har. De hjälper också 
ungdomarna i deras relationsarbete, genom artefakter skapas och förmedlas 
kamratkulturer (Wrethander-Bliding, 2010). Även Goffman (2014) använder artefakter i 
sin dramaturgi, genom artefakter, exempelvis språkbruk, skapas normer som hjälper oss 
förstå hur vi ska bete oss och hur våra roller ska se ut, beroende på situation. Vi använder 
redskap i våra framträdanden för att förmedla kultur. Lalander & Johansson (2013) menar 
att de som arbetar med ungdomar kan ta hjälp av ungdomars artefakter för att få större 
förståelse för deras kultur, genom att se vad olika symboler betyder kan man också förstå 
ungdomarnas relationsarbete på ett annat sätt. Wrethander-Bliding (2010) uttrycker att 
ungdomarna har sina egna kulturer och artefakter, men de behöver stöd från vuxna för att 
kunna utveckla och använda dem. Att vara lika och dela intressen skapar gemenskap, och 
har ungdomarna inte lika intressen, kan de istället skapa yttre artefakter som är lika för att 
visa att de har en tillhörighet.  
 
Under en intervju diskuterade vi klass och status, och de flesta avgränsningarna i 
ungdomsgruppen berodde på detta. De visar upp vilken grupp de tillhör genom klädval 
och språkliga uttryck. Genom dyra märkeskläder och att visa upp att man har koll på vad 
som är rätt och inne, höjer de sin status och visar genom artefakter vilken grupp som de 
tillhör.  
 
Det verbala, vilket ordspråk de använder. Man kan räkna ut var de kommer ifrån. 
 
Den sociala statusen i familjen och uppväxten färgar av sig på ungdomarna. Det skriver 
även Ulfsdotter-Eriksson & Hedenus (2014), människor som tillhör samma sociala klass 
utvecklar samma värderingar och intressen. Under grillningen märkte jag samma sak, 
särskilt i grupperingarna bland de yngre barnen. Barnen var cirka 8-11 år och uppdelade i 
två grupper blandat tjejer och killar. Den ena gruppen barn hade ”koll” på hur man skulle 
se ut och hur man skulle vara. En av fritidsledarna menar:  
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Man kan väl säga att det är social förmåga, hur man ska vara och bete sig. Att man 
märker på ungdomarna hur deras föräldrar är och vilken klass de tillhör.  
 
De barnen hade dyra märkeskläder, senaste mobiltelefonerna och självsäkert uttryck, de 
verkade imitera de äldre ungdomarna med uttryck och språk. De höll sig för sig själva 
och var inte särskilt kontaktsökande till personalen. De var heller inte kvar på gården 
särskilt länge utan cyklade iväg efter en stund, med cykelhjälmarna hängandes på styret. 
Kanske för att inte förstöra frisyren. Den andra gruppen barn hade mindre koll, de hade 
färgglada kläder som inte alls matchade, någon hade lite för korta byxor och en annan en 
smutsig tröja, så som barn brukar se ut. Och det märktes att de inte hade samma sociala 
förmåga och de höll sig i närheten av personalen. Fritidsledaren berättar: 
 
Och det är ju dem man oftast vill fånga upp lite, och de som är svårast. Det kommer fyra 
killar och de har joggingbyxor och blåa strumpor, och en munkjacka, med dragkedja. 
Och sen kommer det tre till, från samma klass, som har jeans och Wesc-tröjor, eller vad 
det heter, där är det redan klart, vilken grupp man tillhör. Men jag upplever inte att de är 
elaka. Bara uppdelade. Det är inga hårda ord mellan dem. Dom håller sig bara var för 
sig. Men ingen är ensam, alla tillhör något. 
 
Bland de äldre ungdomarna tog det sig uttryck lite annorlunda. Alla flickor som var 12 år 
eller äldre hade allihop antingen svart byxor, alla likadana, eller en särskild modell av 
träningsbyxor med märket Adidas, därtill vita Converceskor och collegetröja. Det var 
intressant att se hur lika de var klädda, och även betedde sig. Det fanns en särskild 
jargong bland flickorna. Båda kvällarna jag var där var även samma flickor där, de var 
sex stycken och i ålder 12-14 år. De var alla fotbollstjejer, de spelade i samma lag men 
gick inte i samma klass i skolan. De var mycket tydliga med hur bra vänner de var, hur 
mycket vänner betyder för dem och alla höll med om att det var anledningen till att man 
hängde på gården, att träffa sina vänner. De var hela tiden fysiska med varandra, de 
pussades och kramades, satt i varandras knä och flätade varandras hår. Melin (2009) delar 
upp ungdomarnas relationer i två dimensioner, kamratskap och vänskap. Kamratskap 
innebär att de ingår i samspel och är accepterade av gruppen som helhet. Men bygger inte 
på ömsesidighet, de kan välja kamrat men riskerar att inte bli valda tillbaka. Därför 
utvecklar de vänskap, som en trygghet och ett skydd mot utanförskap. Med vänskap 
menas ett ömsesidigt parförhållande där de tycker om varandra. I vänskap delar man med 
sig till varandra och ger varandra stöd. Vänskap tryggar barn och ungas existens genom 
att vännen finns som garanterad lekkamrat (Melin, 2009). Tjejerna använde samma 
uttryck och artefakter, Goffman (2010) menar att detta är ett teamframträdande. De visar 
upp en gemensam fasad och oftast finns en regissör i teamet. Detta är någon som 
bestämmer vilka normer och värderingar teamet ska följa.  
 
Summering 
Denna analys har växt fram genom kopplingar mellan empiri, tidigare forskning och 
teorier. Jag har noggrant jämfört och länkat olika begrepp och processer för att hitta 
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mönster i hur ungdomarna socialiserar, skapar kamratkulturer, hur fritidsledarna arbetar 
för att skapa delaktighet och vilken betydelse de har i ungdomarnas vardag. Jag har också 
undersökt hur samverkan kan se ut mellan olika aktörer.  
 
I den tidigare forskningen framkom att vissa faktorer har negativ inverkan på ungdomar, 
såsom en fritidsgård med lös struktur, låg grad av vuxenstyrning och oklara sociala 
normer. Likasinnade med avvikande beteende söker sig till varandra och har inte 
fritidsgården resurser till att bryta denna trend kan det skapa långvariga problem. Då 
denna fritidsgård fanns på en mindre ort, inte motsvarade dessa faktorer och var den enda 
verksamhet jag besökte hade jag inte möjlighet att studera dessa fenomen. Men andra 
mönster som framkom i den tidigare forskningen kan jag applicera på min studie, 
exempelvis hög struktur i verksamheten tillsammans med stöttande personal vilket denna 
fritidsgård hade. Detta har visat sig ha en positiv inverkan på ungdomarnas fritid, och 
fritidsledarna hade flera exempel där de hjälpt ungdomar i utanförskap att komma in i 
gemenskapen. Det framkom också i den tidigare forskningen att det finns en komplexitet 
i ungdomarnas vardag, det är viktigt att använda ett helhetsperspektiv och inte se till 
enskilda faktorer när ungdomarna studeras. Detta är något jag var medveten under min 
studie, och då jag inte hade möjlighet att undersöka ungdomarna utifrån detta perspektiv 
har jag bara använt de sociala karaktäriseringar som jag uppmärksammat under mina 
observationer och försökt jämföra med de teorier och begrepp som studien grundar sig i.  
 
Under mina intervjuer framkom liknande tendenser som i den tidigare forskningen i 
ämnet samverkan. Fritidsledaren har unika möjligheter att fånga upp ungdomar som 
andra aktörer och verksamheter har uppmärksammat. Ett bra samarbete med god 
kommunikation där verksamheternas styrkor kompletteras kan hjälpa fler ungdomar in i 
gemenskapen och därigenom motverka utanförskap. Fritidsledarna jag intervjuade hade 
gott samarbete med skola, polis och fältare. De hade exempel där ungdomar blivit 
uppmärksammade av andra aktörer och efter att fritidsledarna blivit informerade om detta 
kunde de fånga upp ungdomen på fritidsgården. Det framkom även i den tidigare 
forskningen att fritidspedagogen känner sig underordnad andra aktörer vilket kan 
motverka ett gott samarbete. Detta var inget som kunde appliceras på min fältstudie.  
 
Studiens teorier och begrepp har jag använt under analysen av empirin. De hjälpte mig 
förstå sociala fenomen och processer och jag kunde ett flertal gånger applicera dem i 
situationer, både under intervjuerna och observationerna. Gemenskapen på fritidsgården 
gick inte att ta miste på. Ungdomarna använde sig av artefakter, både språkliga, intressen 
och kläder, vilket både Säljö och Goffman beskriver som delaktighetsfrämjande genom 
att ungdomarnas visar upp vem de tillhör och skapar gemenskap tillsammans med. Det 
sociokulturella perspektivet synliggörs under ungdomarnas samspel. Ett flertal gånger 
under observationerna märker jag hur relationsarbetet pågår då ungdomarna sanktionerar 
varandra. De använder ett skämtsamt tonläge men det går ändå inte att ta miste på att det 
finns allvar bakom hoten att utesluta vissa om de inte följer normen. Både under 
intervjuerna och under observationerna framkommer det att social status är 
grundläggande då den sociala hierarkin skapas. Detta synliggörs även utifrån 
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ungdomarnas artefakter, exempelvis med hjälp av senaste mobilen och dyra 
märkeskläder. Språket och artefakterna markerar tillhörighet och gemenskap. Detta var 
särskilt tydligt bland flickorna som hade exakt likadana kläder och använde samma 
uttryck, vilket Goffman (2010) förklarar som ett teamframträdande.  
 
Melin (2013) förklarar delaktighetsbegreppet utifrån det sociokulturella perspektivet och 
menar att ungdomar som inte kan förstå det sociala spelet eller bryter mot sociala normer 
anses vara avvikande och hamnar utanför gemenskapen. En större acceptans skapar en 
inkluderande miljö där fler får möjlighet att komma in i gemenskapen och känna 
delaktighet. När fritidsledarna agerar som kompetenta vuxna och vägleder ungdomarna i 
det sociala samspelet kan de lära ungdomarna att acceptera olikheter och att hantera 
samspel med de som tänker annorlunda. Under intervjuerna visade fritidsledarna stor 
medvetenhet om vilken roll de har i arbetet med att få ungdomarna delaktiga. De 
markerade att acceptans är självklart och att ingen ska vara utanför. De arbetar aktivt för 
att skapa gemenskap på fritidsgården. Detta uppmärksammade jag under observationerna, 
miljön var inkluderande och gemenskapen mellan ungdomarna var tydlig. 
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Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras resultat och analys i relation till studiens 
utgångspunkter, syfte och frågeställningar. 
 
Hur kan fritidsgårdarna som mötesplats främja delaktighet bland 
ungdomarna? 
 
Fritidsverksamheten 
Gränslandarena, mellanarena, mellanrum, det tredje rummet, home away from home, the 
third space, transitional situation, de är olika begrepp som skulle kunna passa in på en 
fritidsgård. Det är olika sätt att belysa betydelsen av mötesplatser, exempelvis för 
ungdomar, där det finns utrymme för olikhet, för acceptans och framförallt gemenskap. 
En social arena som är anpassad för att välkomna alla. En trygg plats, som känns som 
hemma, där man kan slappna av och vara sig själv. Det ska vara kravlöst och inte 
kontrollerande (Molin, 2014). De som riskerar att hamna utanför eller har svårt att 
komma in i gemenskapen kan använda dessa arenor där det finns vuxet stöd som kan 
hjälpa till att stötta ungdomen in i delaktighet. Fritidsgården är en miljö som är anpassad 
för att tillgodose ungdomarnas behov. Både min empiri och tidigare forskning visade att 
det viktigaste för ungdomarna på sin fritid är socialisation och att hänga med sina 
kompisar på ett kravlöst sätt. Fritidsgården är en neutral plats dit ungdomar kommer för 
att umgås och under mina observationer framkom vilken betydelse fritidsgården har för 
ungdomarna. Flera ungdomar uttryckte att fritidsgården spelar en viktig roll i deras 
vardag, och de kommer dit nästan varje dag. Huvudsakligen för att socialisera. Under 
observationerna upplevde jag att det fanns en gemenskap bland ungdomarna med en 
välkomnande atmosfär, alla var välkomna in i gruppen. På just denna fritidsgård hade 
personalen lyckats med att skapa delaktighet bland ungdomarna. Den tidigare 
forskningen visar att personalens engagemang och deras aktiva arbete med att få med alla 
i gemenskapen samt aktivt motverka utanförskap kan vara faktorer som bidrar till att 
lyckas med detta. Att fokusera på att skapa en inkluderande miljö, där olikheter 
välkomnas och främjas. Detta poängteras även i intervjuer, personalen tillåter inte att 
vissa ska uteslutas för att de inte motsvarar normen. De arbetar aktivt för att motverka 
stigmatisering och att ingen ska hamna utanför eller kategoriseras som avvikande. Då 
empirin stämmer överens med teorier och tidigare forskning drar jag slutsatsen att 
fritidsgården kan främja delaktighet genom att skapa en accepterande och välkomnande 
miljö. Gemenskap skapar delaktighet och empirin visar att ungdomarna på fritidsgården 
upplever en gemenskap. Då empirin inte kan tala för sig själv tillämpar jag det 
sociokulturella perspektivet för att förklara att delaktighet skapas i sociala samspel mellan 
ungdomarna. Jag upplever att det är fritidsledarnas engagemang som skapat den 
accepterande miljön och därigenom gemenskapen bland ungdomarna.  
 
Fritidsledarens roll 
Fritidsledarnas förhållningssätt kan hjälpa att mobilisera ungdomarnas resurser och ta 
tillvara på det som är bra. Flera forskare har fått fram liknande resultat, att en fritidsgård 
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kan vara ett positivt komplement om ungdomen har andra svårigheter. Men då behöver 
fritidsledaren vara stöttande och aktivt engagerad i ungdomarnas utvecklingsprocesser. 
Genom att främja skyddsfaktorer kan fritidsledaren stärka ungdomarnas resiliens, något 
de kan ha med sig i framtiden som hjälper dem att hantera svårigheter (Forkby, Johansson 
& Liljeholm-Hanssons, 2008). Bekräftelse och goda sociala normer hjälper ungdomarna 
att utvecklas och bli självständiga vuxna. Delaktighet och känslan av tillhörighet hjälper 
ungdomarna i deras vardag, det höjer välbefinnandet och påverkar skolprestationer 
positivt. Många ungdomar vantrivs i skolan och har dålig relation med lärare. En 
fritidsledare kan då vara ett gott komplement som god vuxen förebild. I min studie 
framkom flera situationer där fritidsledaren hade spelat en viktig roll i ungdomarnas 
process till delaktighet. De fångar upp och stöttar de som riskerar att hamna utanför 
gemenskapen. Trondman (2012) beskriver metoden delaktighetskultur som grundar sig i 
hur de vuxnas bemöter ungdomarna för att bidra till delaktighet. Han använder begreppet 
klokhet som en sorts situationsbetingad kunskap i hur man ska veta vad som är rätt i 
stunden och kunna bedöma den specifika situationen. Detta är något som fritidsledarna 
också belyser under mina intervjuer, att kunna använda sin fingertoppskänsla, att kunna 
läsa situationer, när man pusha och när man ska ge utrymme. Vilka ungdomar som 
behöver prioriteras och anpassa arbetet utifrån ungdomens specifika behov. Och att inte 
ge upp, ha tålamod och se arbetet som långsiktigt. Fritidsledarna menar att det kan ta flera 
år innan man har gjort signifikant skillnad. Det framkommer också fall där personalen 
inte märkt vilken skillnad de gjort, men ungdomarna kan reflektera över det efteråt. Det 
signalerar att det finns fler ungdomar som faktiskt blivit hjälpta men som inte 
uppmärksammats då resultatet inte alltid är tydligt. Fritidsledarna markerar tydligt att alla 
ska vara med i gemenskapen och utanförskap accepteras inte. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv kan fritidsledaren lära ungdomarna det sociala spelet genom socialt samspel. 
Den viktigaste uppgiften i arbetet med att främja delaktighet är att lära ungdomarna att 
hantera olikheter och skapa en välkomnande atmosfär så att alla ungdomar kan komma in 
i gemenskapen. Fritidsledarna har en möjlighet att stötta ungdomarna i deras 
relationsprojekt så att fler blir delaktiga och bestämma vilka sociala normer som ska 
tillämpas för att motverka utanförskap. Slutsatsen jag drar av detta, utifrån både empiri 
och studiens teori är att fritidsledarna har en viktig roll i arbetet med att främja 
delaktighet på fritidsgården. De kan skapa utrymme för olikhet, lära ungdomarna att alla 
ska vara med i gemenskapen och därigenom skapa en välkomnande och trygg miljö där 
alla har möjlighet att känna tillhörighet, gemenskap och framförallt delaktighet. 
 
Men… 
Fritidsledaryrket har låg status, är lågavlönat och det är ofta outbildad personal. Jag tror 
att genom att satsa på kompetent personal som kan förstå ungdomarna och se deras behov 
utvecklas fritidsgårdarna till att bli en arena för delaktighet. Deras kompentens är en 
otrolig resurs i arbetet med ungdomar. I min studie samt i tidigare forskning framkommer 
betydelsen av fritidsgårdens personal och deras relation med ungdomarna. Att satsa på 
fritidsgårdarnas personal är att investera i framtiden. 
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Något som var tydligt i den tidigare forskningen var betydelsen av struktur och vuxenstöd 
på fritidsgården. Utan detta kunde mötesplatsen istället bli en arena för avvikande 
beteende, där man träffar likasinnade och tillsammans testar gränser. Beteende tenderade 
att smitta av sig till de andra besökarna på gården och tillsammans främjade och stärkte 
de varandras negativa attityder och normer (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hanssons, 
2008). Då jag gjorde min empiriska studie på en fritidsgård på en mindre ort där dessa 
problem inte fanns kunde jag inte studera om det stämmer. Men jag anser det som troligt 
att det stämmer då den tidigare forskningen är överens. Ett återkommande problem i 
tidigare studier är att sociala processer och normer är dynamiska och komplexa och det är 
därför svårt att få generalitetsbara resultat. När man studerar ungdomar är det viktigt att 
ha ett helhetsperspektiv då det är många faktorer som har betydelse för resultatet. 
 
Artefakter och kamratkultur 
Ungdomarna skapar sina egna kamratkulturer. Det är sociala system som upprätthålls 
genom normer och artefakter (Wrethander-Bliding, 2010). Det var tydligt under mina 
observationer, särskilt bland tjejerna. Likhet skapar gemenskap och genom att bete sig 
lika och se lika ut skapar ungdomarna gemenskaper. Men det är viktigt med vuxen 
stöttning i dessa processer. Att vissa ungdomar utesluts under långa eller korta perioder är 
naturligt, men med hjälp av fritidsledaren kan den som uteslutits få hjälp att hitta in i 
gemenskapen igen (Wrethander-Bliding, 2010). Genom att utveckla fritidsledarnas 
kompentenser kan de bli en viktig resurs för ungdomarnas sociala projekt. De vuxna 
skulle kunna använda sig av ungdomarnas egna redskap för att lära och stötta dem i 
vuxenblivandet. Lalander och Johansson (2013) menar att genom att förstå ungdomarnas 
artefakter och symboler kan man också få större förståelse för ungdomarnas kultur och 
meningsskapande. Det skapar en ömsesidig respekt och ödmjukhet inför varandra och 
personalen kan därigenom lära sig och få större förståelse för ungdomarnas problem och 
behov, och hur de ska stötta och hjälpa ungdomarna. Under min fältstudie framkom att 
det var huvudsakligen social status som avgränsade grupperingarna på fritidsgården. 
Under intervjuerna framkom det att detta var något personalen var medvetna om och att 
det tydligt framkom genom artefakter, exempelvis kläder och språkliga uttryck. Det var 
tydligt vilka som tillhörde vilka grupper. Detta var något fritidsledarna använde sig av, de 
märkte att de som tillhörde de lägre sociala klasserna var i huvudsak de som behövde 
mest stöttning. Fritidsledarna menar att ungdomarna får med sig mycket hemifrån och det 
går att avläsa på ungdomarna vilken social klass som föräldrarna tillhör. Detta är något 
som Ulfsdotter och Hedenus (2014) skrivit om, människor som tillhör samma sociala 
klass utvecklar samma värderingar och intressen. De som inte har med sig sociala 
förmågor hemifrån föräldrarna kan behöva mer stöttning för att kunna ta sig in i 
gemenskapen. De som saknar trygg anknytning från uppväxten kan behöva signifikanta 
andra vuxna i sin vardag, exempelvis en stöttande fritidsledare. Det kan stärka 
ungdomarnas resiliens (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hanssons, 2008) Detta var också 
något en av fritidsledarna tog upp, de vet att de har möjlighet att göra stor skillnad för 
vissa ungdomar. Då det är en mindre ort får de mycket information om ungdomarnas 
hemförhållanden och kan anpassa sina insatser utifrån detta. Detta tillhör också deras 
arbetsuppgift, att vara uppsökande och fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i 
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utanförskap (Lidholm, 2007). Utifrån empiri och teori drar jag slutsatsen att fritidsledarna 
kan skapa delaktighet genom större förståelse för ungdomarnas kultur och sociala 
samspel. Genom att stötta ungdomarnas i deras relationsprojekt kan det skapa en större 
acceptans där färre ungdomar utesluts från gemenskapen. Det är naturligt att 
ungdomarnas använder social diffentiering och kategorisering. Men genom att se till 
fritidsgårdens struktur och inte individuella faktorer kan det främja acceptans. Istället för 
att en individ ska förändras för att komma in i gemenskapen är det förväntningar och 
normer som ska anpassas så att alla ungdomarna på fritidsgården har möjlighet att känna 
delaktighet.  
 
Socialpedagogiskt perspektiv 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv uppstår många sociala problem då individer inte 
kan uppnå samhällets förväntningar. Genom att sänka normalitetsförväntningarna och 
skapa större acceptans för olikheter kan fler individer bli accepterade in i gemenskapen. 
Socialpedagogiken har ett ansvar för utsatta individer, och ett sätt att hjälpa de som 
hamnat utanför är att erbjuda alternativa utrymmen där de kan få känna delaktighet. En 
socialpedagog skulle kunna hjälpa till att utforma kommunernas fritidsgårdar så att de 
kan erbjuda fler sådana alternativa utrymmen. Även de ungdomar som inte ligger i 
riskzonen kan använda sig av de fördelar som en väl utvecklad fritidsgård med kompetent 
personal erbjuder. Jag tror att det är viktigt att satsa på fritidsgårdarna och använda sig av 
den tidigare forskning som finns för att anpassa verksamheterna till att fånga upp fler 
ungdomarna. Fritidsgårdarna har unika möjligheter om de har resurser och kunskaper om 
hur man tillgodoser ungdomarnas behov till att bli mer delaktiga.  
 
Vad kännetecknar fritidsgården som arena för social delaktighet? 
 
Tidigare forskning visar att strukturen på fritidsgården har stor betydelse för om det är en 
gynnsam social arena eller inte. Det finns olika exkluderande mekanismer som är med 
och skapar den sociala ordningen, de är både relationella och strukturella och dessa 
mekanismer behöver bemötas för att utveckla villkor så alla ungdomar får möjlighet till 
deltagande (Madsen, 2011). I ungdomarnas kamratkultur skapar de sina egna 
relationsprojekt där vissa ungdomar blir exkluderade, Wrethander-Bliding (2010) menar 
att detta är nödvändigt när de skapar sin kultur och naturligt för att skapa den sociala 
ordning som utmärker just den kulturen. Ungdomarna skapar sociala normer och de som 
inte kan uppnå dessa har svårt att komma in i gemenskapen. Fritidsgården har då en 
viktig betydelse, där det kan skapas högre acceptans genom stöttning av personalen. 
Wrethander-Blinding (2010) menar vidare att ungdomarna behöver vuxet stöd för att 
kunna skapa denna ordning samt hjälpa dem utveckla sociala normer som är linje med 
samhällets. Detta för att kunna skapa högre acceptans och välkomna de som avviker sig 
från normer. Att skapa normer där fler kan vara inkluderade. På den fritidsgård jag 
undersökte var det tydligt att detta var viktigt, att det vara något personalen arbetade 
aktivt med. De benämnde flera situationer där de hjälpt ungdomar in i gemenskapen, de 
som har svårt att ta plats eller inte riktigt passar in. Personalen har en möjlighet att 
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påverka hur atmosfären på fritidsgården ska se ut och utveckla den till en mötesplats som 
karaktäriseras som en gränslandsarena där fler får möjlighet att tillhöra en gemenskap 
och kunna skapa meningsfullhet och utveckla sin identitet. Denna gränslandsarena har i 
uppgift att just skapa delaktighet, genom att tillhöra ett sammanhang kan man känna 
delaktighet, och arenan ska skapa alternativa gemenskaper. Genom en miljö som inte är 
krävande och kontrollerande som den i skolan, skapas det ett alternativ där alla är 
välkomna (Molin, 2014).  
 
Tidigare forskning visar att fritidsgårdar med låg struktur tenderar att dra till sig 
ungdomar med avvikande beteende, och beteendet tar över verksamheten och 
ungdomarna stärker varandras negativa beteende. För att vara en arena för god social 
delaktighet behövs kompetent personal. Under min fältstudie fick jag flera exempel på 
hur viktig relationen mellan personal och ungdomar är. De är personalen som skapar 
normerna och förutsättningarna för fritidsgården. De utgör atmosfären och om det är en 
välkomnande och accepterande miljö, något som är betydande för att kunna vara en arena 
för social delaktighet. Under intervjuerna framkom att fritidsledarna arbetar aktivt med 
att motverka utanförskap och stigmatisering. De tillåter inte att vissa blir utanför för att de 
inte uppnår de förväntningar som normerna kräver. De skapar en miljö där 
normalitetsförväntningarna sänks och därigenom ökar utrymmet för fler att bli delaktiga. 
Att utveckla en social mångfald kan hjälpa fler ungdomar att bli accepterade. Madsen 
(2011) menar att det är samhällets ansvar att skapa arenor där ungdomar får möjlighet till 
gemenskap med jämnåriga samt betydelsefulla vuxna. Den sociala ordningen är 
dynamiska processer som hela tiden utvecklas i samspel mellan individer, den vuxna ska 
påverka dessa processer för att skapa gemenskap, utveckling och förändring. Genom att 
se hela processen som ett samspel kan man förändra den sociala miljön, istället för att 
bara fokusera på att en specifik individ ska förändras för att passa in i gemenskapen 
(Madsen, 2011).  
 
Det som skulle kunna känneteckna fritidsgården som en arena för social delaktighet är 
den accepterande miljö och gemenskap som fritidsledarna har möjlighet att skapa. Men 
utifrån tidigare forskning finns det många fritidsgårdar Sverige som inte erbjuder en 
sådan miljö och istället är det ungdomar med avvikande beteende som söker sig dit och 
tenderar att ta över verksamheten. Utifrån både forskning, empiri och teori blir 
fritidsledarens roll tydlig. Men utan resurser eller om verksamhet har en lös struktur och 
ostrukturerade aktiviteter räcker inte fritidsledarens arbete. Att satsa på kommunala 
fritidsgårdar kan gynna arbetet med att få fler ungdomar delaktiga. Den slutsats jag drar 
utifrån detta är att ett helhetsperspektiv är nödvändigt. Fritidsgårdarna har en unik 
möjlighet till att främja ungdomarnas sociala delaktighet men då måste alla delar finnas 
där. Då kan man förändra strukturer och miljö så att fler ungdomar välkomnas in i 
gemenskapen och social delaktighet skapas.  
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Hur kan samverkan mellan fritidsverksamheter och andra aktörer i 
ungdomarnas vardag verka för att fler ungdomar som riskerar att hamna i 
utanförskap fångas upp och uppmärksammas? 
 
Genom samverkan har aktörerna en enorm kapacitet och möjlighet att fånga upp 
ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap, eller redan hamnat där. Särskilt 
samverkan mellan skola och fritidsgård är betydelsefull. I skolan kan lärarna 
uppmärksamma svårigheter och sedan be fritidsgården om hjälp för att kunna stötta 
ungdomen (Forkby, Johansson & Liljeholm-Hansson, 2008). I min fältstudie framkom att 
det fanns en betydelsefull samverkan med skolan, att de flera gånger kunnat ta hjälp av 
varandra. Några viktiga faktorer för att en samverkan ska fungera är kommunikation och 
tydlig rollfördelning. Jag valde att studera just denna fritidsgård därför att den ligger i 
anslutning till en skola. Detta för att få kunskap om hur samverkan ser ut mellan 
verksamheterna. Det framkom att de har stor samverkan även om det inte finns någon 
officiellt uttalad eller administrativ samverkan. De använder sig av varandras erfarenheter 
och kunskaper. Även rent miljömässig samverkan. Om fritidsledarna fått information om 
en ungdom som är i behov av stöttning men som inte brukar vistas på fritidsgården, går 
de upp till skolans område och letar upp ungdomen och använder sig av aktivt 
uppsökande arbete. De använder sig av sin klokhet (Trondman, 20112) och anpassar sin 
insats efter behov och situation. 
 
Då fritidsledaryrket anses vara underordnad många andra professioner i ungdomarnas 
vardag kan det leda till att samverkan uteblir eller inte fungerar. Genom att visa att det är 
en betydelsefull arena i ungdomarnas vardag där fritidsledaren har unika möjligheter att 
arbeta med ungdomarna kan de andra aktörerna uppmärksamma vad ett gott samarbete 
skulle kunna innebära. Genom att ta tillvara på varandras styrkor kan man hjälpa 
varandra i arbetet med att få alla ungdomar delaktiga. Genom att börja arbetet på 
fritidsgården kan det också gynna sociala processer i skola, hemmet och ute i samhället. 
Genom att skapa en positiv spiral kan flera ungdomen utvecklas inom flera områden 
(Forkby, Johansson & Liljeholm-Hanssons, 2008). Under intervjuerna framkom att de har 
ett väl fungerande samarbete med ungdomspolisen, de har kunnat dra nytta av varandras 
verksamheter ett antal gånger. Det framkom också att samverkan med föräldrarna kan 
påverkas av att verksamheten befinner sig på en mindre ort, där information lätt utvecklas 
till skvaller och pajkastning om vem som egentligen gjort vad. Detta är fritidsledarna 
medvetna om och anpassar vilken information de delar till föräldrarna för att undvika 
missförstånd och missämja mellan föräldrarna. Vad föräldrarna anser om samverkan 
mellan dem och fritidsgården har inte studerats. Heller inte vad skolan anser om deras 
samarbete.     
 
Implikationer för socialt arbete och socialpedagogik  
Madsen (2011) beskriver vikten av social inklusion utifrån ett samhällsperspektiv, några 
mål är att sänka normalitetsförväntningar och skapa ett större utrymme för olikhet och 
acceptans, då många sociala problem uppstår när individer inte kan uppnå samhällets 



	   54	  

förväntningar. Det finns olika exkluderande mekanismer som är med och skapar den 
sociala ordningen, de är både relationella och strukturella och dessa mekanismer behöver 
bemötas för att utveckla villkor så alla ungdomar får möjlighet till deltagande och känna 
sig som medborgare i samhället (Madsen, 2011). En socialpedagog har ett ansvar i dessa 
processer. De ska skapa möjligheter för gemenskaper, mänsklig utveckling och 
förändring. Socialpedagogen ska kunna se relationen mellan gemenskapen och individen 
som ett samspel, och om det skulle bli konflikter ska inte bara individen förändras, utan 
den sociala miljön och sociala organisationer har lika stort ansvar att utvecklas.  
 
Utifrån min studie anser jag att en socialpedagog kan göra stor skillnad för ungdomarna, 
genom att erbjuda dem en inkluderande miljö där olikheter välkomnas. Precis som 
Madsen (2011) skriver så tillhör det socialt arbete att erbjuda mänskliga resurser då det är 
en rättighet för ungdomarna att få stöd i sin utveckling och ha förfogande till en social 
vardagsarena där det finns jämnåriga och kompetenta vuxna. Genom att satsa på utbildad 
personal och utveckla de svenska fritidsgårdarna så att de följer samma struktur och har 
gemensamma mål kan det höja kvalitén på ungdomarnas fritid. Genom att utvärdera 
verksamheterna och kontrollera dem regelbundet kan man fånga upp och hjälpa de 
verksamheter som riskerar att inte uppnå målen.  
 
Fritidsgården och fritidsledarna har unika möjligheter att hjälpa fler ungdomar bli 
delaktiga och känna gemenskap. Delaktighet är ett behov hos människan för att känna 
välbefinnande och är en mänsklig rättighet (Melin, 2009). Socialpedagoger skulle kunna 
använda sig av fritidsgårdens möjligheter och skapa alternativa mötesplatser för fler 
ungdomar. Att satsa på kompetent personal och utvecklande aktiviteter kan stötta 
ungdomar till välbefinnande och att utveckla förmågor. Ungdomar använder sig av 
sociala system i sitt relationsarbete, genom normer och förväntningar skapas olika 
kulturer (Wrethander-Bliding, 2010). Genom större förståelse för dessa kulturer och hur 
de kommer till uttryck genom artefakter kan fritidspedagoger och socialpedagoger hjälpa 
ungdomarna med deras relationsprojekt. Detta kan välkomna in fler i gemenskapen. Att 
ha en accepterande miljö är betydande, vilket också var utmärkande under min fältstudie. 
Då kan fler komma in i gemenskapen, istället för att ungdomarna ska normaliseras 
accepteras de som de är och olikheter kan istället ses som styrkor. En god arena för 
gemenskap är den med differentierande atmosfär, det är en öppen och flexibel miljö där 
ungdomen kan hitta sin sociala roll och skapa identitet (Madsen, 2011). 
 
Metoddiskussion 
För att besvara studiens forskningsfrågor användes ett fenomenologiskt perspektiv och en 
mikroetnografisk ansats under fältstudien. Genom en kombination av intervjuer samt 
deltagande observationer önskade jag fånga upp karaktäriseringar som skulle kunna visa 
fritidsgårdens betydelse som en inkluderande gränslandsarena. Jag valde denna metod 
för att få kunskap om fritidsledarnas perspektiv på fritidsgården och deras i roll i arbetet 
med ungdomarna. De ser ungdomarna varje dag och har kunskap och erfarenhet av deras 
vardag, därför är det intressant att höra deras upplevelser utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar. Under observationerna studerade jag ungdomarnas sociala samspel och 
relationsarbete, samt fritidsgårdens miljö och atmosfär för att jämföra med de mönster jag 
kunde urskilja i den tidigare forskningen samt applicera studiens teorier och begrepp.  
 
Då fritidsgården ligger i en mindre ort samt var den enda fritidsgård jag studerade kan jag 
inte generalisera studiens empiri. Jag kan bara jämföra det jag upplevde, såg och tolkade 
med teorier och tidigare studier. Det var också syftet med studien, att fånga upp samband 
och mönster, inte att skapa ny kunskap eftersom att det inte fanns tid för en mer 
omfattande studie. Jag hade önskat kunna få högre reliabilitet i studien genom att kunna 
få en större representation på urvalet. Genom att studera utsatta områden där det finns fler 
ungdomar i utanförskap eller med avvikande beteende hade jag kunnat få större förståelse 
för hur de fångas upp, då fritidsledarna jag intervjuade menade att de inte upplevde 
sådana problem på fritidsgården. Alternativt att studera flera fritidsgårdar med olika grad 
av struktur och innehåll för att kunna jämföra dem mot varandra samtidigt som jag 
applicerar den tidigare forskningen i analysen. Jag gjorde ett strategiskt urval när jag 
valde att studera den aktuella fritidsgården då jag redan besökt den och hade viss 
förförståelse för hur fritidsledarna arbetade med ungdomarna. Jag upplevde redan första 
gången jag var där att det fanns en gemenskap på fritidsgården. Detta urval gör att jag 
styrt studien i en viss riktning redan innan jag genomfört fältstudien. Att jag redan har en 
förförståelse gör också att jag tolkar den insamlade informationen på ett visst sätt. Detta 
gör att jag som forskare måste vara kritisk och reflektera över det som framkommer i 
studien.  
 
Om jag hade valt en kvantitativ metod hade jag kanske kunnat få en högre 
generaliserbarhet, men det var inte det jag var ute efter. Jag ville se sociala samspel och 
processer och anser därför att jag valt en passande metod. Jag anser också att jag valt 
teorier och begrepp som varit användbara. Dels för att kunna få en förståelse för hur 
delaktighet och samspel fungerar, men också som verktyg när jag ska förklara samspelen 
och kulturen som observerades. Jag har inte kunnat framställa ny kunskap, men jag har 
kunnat presentera en studie som är noggrant genomförd med en välarbetad bakgrund, 
noga övervägda teorier samt en analys som växt fram i en process tillsammans med 
tidigare forskning. Jag har kritiskt beskrivit studiens genomförande, analys och resultat 
för att läsaren själv ska kunna avgöra studiens validitet.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
Under fältstudiens observationer uppmärksammade jag ungdomarnas användande av 
sociala medier. Det var ett återkommande samtalsämne och ungdomarna hade ständigt en 
mobiltelefon i handen. Jag hade önskat studera ungdomarnas sociala samspel genom 
sociala medier och undersöka om de främjar eller motverkar delaktighet och gemenskap. 
Jag skulle också vilja veta hur de sociala medierna påverkar ungdomarnas 
handlingsutrymme och identitetsskapande. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv skulle det 
vara intressant att undersöka hur en socialpedagog skulle kunna använda sig av de sociala 
medierna som verktyg i arbetet med att få ungdomar delaktiga och motverka utanförskap. 
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Molin (2014) menar att internet är en möjlig arena för alternativa identiteter, precis som 
på en fritidsgård skulle sociala medier kunna vara ett accepterande rum där fler blir 
bekräftade och kan känna tillhörighet med likasinnade, och därigenom skapa social 
inklusion.  
 
Genom att använda Joshua Meyrowitz teori om mellanregionen skulle sociala samspel på 
sociala medier kunna förklaras (Dresner, 2006). Hans teori har utvecklats utifrån 
Goffmans teori om främre och bakre regioner. Meyrowitz menar att det även finns en 
gråzon mellan den främre och bakre regionen, en mellanregion. Den skapas när publiken 
får en sid-vy på framträdandet, publiken kan se delar av både den bakre och främre 
regionen. Utan en tydlig gräns avslöjas detaljer ur individens privatliv, då exponeras den 
bakre regionen och den främre regionens roll blir svårspelad. Vid en sådan konflikt 
skapas en mellanregion som möjliggör för publiken att se hur aktören förflyttar sig 
mellan regionerna. Den informella hållningen och de spontana konversationerna gör 
individen obetänksam kring separationen mellan det offentliga och det privata. Aktören 
anpassar sin sociala roll till vad publiken kan se. Denna teori är utvecklad främst för att 
förklara vårt beteende på sociala medier och andra arenor där människor blottar sina jag. 
De väljer egna normer, men är ändå ett skådespel. Den bakre regionen blir regisserad och 
vissa privata delar lyfts fram. Det handlar om identitet och förhållandet mellan den 
sociala masken och det riktiga jaget, vad som händer i gråzonen. Man anpassar hur 
mycket man visar upp genom vilken reaktion och bekräftelse publiken ger. De sociala 
spelreglerna ändras (Dresner, 2006).  
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Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Till föräldrar som har ungdomar på XXX fritidsgård 
 
Hej! 
Jag heter Emma Ottosson och läser Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. 
Jag håller just nu på att skriva en uppsats som kommer handla om ungdomars 
fritidsaktiviteter och vilket betydelse fritidsgårdar kan ha för ungdomars upplevelser av 
delaktighet och utanförskap. 
 
För att få en bild av hur en fritidsgård ser ut och vilken betydelse ungdomars relation till 
dess personal har så skulle jag vilja besöka XXX fritidsgård. Jag skulle vilja göra några 
observationer av ungdomarnas interaktion med varandra och fritidsledarna, och se hur en 
vanlig kväll ser ut på fritidsgården. Genom detta önskar jag få en tydligare och bredare 
bild av vad ungdomar gör på sin fritid och vilket inflytande och hur stor delaktighet de 
har i verksamheten.  
 
Jag önskar att få ert medgivande till att få vara på fritidsgården och observera och delta i 
aktiviteter under ett par timmar. Det kommer i så fall ske på kvällstid tisdagen den 12 
maj. Jag kommer använda mig av den informationen jag får till min studie som ska bli 
min examinerande uppsats i min utbildning. Alla som kommer vara på fritidsgården 
under denna tid kommer garanteras konfidentialitet, vilket betyder att namn på personer 
och verksamheter kommer att avidentifieras. Det är fritt att avsäga sig medverkan eller 
avbryta under tiden jag finns på fritidsgården.  
 
Om ni vill ha mer information är ni välkomna att höra av er till mig eller XXX som är väl 
informerad om detta. Även de andra som arbetar på fritidsgården är informerade och 
positivt inställda till min studie. Om ni eller er ungdom motsäger sig att medverka under 
observationerna kan ni kontakta mig genom uppgifterna nedan.  
 
Mvh Emma Ottosson 
 
Tel: XXX 
E-post: XXX 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
 
 

 
Till personal på XXX fritidsgård 
 
Hej!  
Jag heter Emma Ottosson och läser Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. 
Jag håller just nu på att skriva en uppsats som kommer handla om ungdomars 
fritidsaktiviteter och vilket betydelse fritidsgårdar kan ha för ungdomars upplevelser av 
delaktighet och utanförskap. 
 
Jag skulle vilja intervjua personalen på er fritidsgård i syfte att få större förståelse för hur 
ert arbete ser ut och hur er relation till ungdomarna på gården ser ut. Jag vill vidare få 
kunskap om hur ni främjar delaktighet på fritidsgården och hur motverkar utanförskap 
hos ungdomarna.  
 
Jag önskar att få ert medgivande till att få intervju er. Det kommer i så fall ske på er 
fritidsgård och vi kan tillsammans bästa när det skulle passa. Jag kommer använda mig av 
den informationen jag får till min studie som ska bli min examinerande uppsats i min 
utbildning. Ni kommer att garanteras konfidentialitet, vilket betyder att namn på personer 
och verksamheter kommer att avidentifieras. Det är fritt att avsäga sig medverkan eller 
avbryta under intervjun. 
 
Om ni vill ha mer information eller motsäger er att medverka är ni välkomna att kontakta 
mig. 
 
Mvh Emma Ottosson 
 
Tel: XXX 
E-post: XXX 
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Bilaga 3 
 
INTERVJUGUIDE 
Inledande frågor 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat på fritidsgården? 
Hur ser du på begreppet fritid? 
 
Verksamheten 
Vilken ålder är det på ungdomarna som besöker fritidsgården? 
Hur många brukar besöka gården per dag/vecka? 
Vilka öppettider har ni? Helgaktiviteter? 
Har ni några särskilda aktiviteter som brukar vara populära och dra hit fler ungdomar? 
Vilka aktiviteter använder verksamheten? 
Använder ni er av någon sorts marknadsföring? Hur hittar ungdomarna hit?  
På vilket sätt är fritidsgården en passande miljö för ungdomar? 
Hur ser verksamhetens mål ut? 
Hur utvärderas verksamheten för att se till att målen nås? 
Finns det några brister eller svagheter i verksamheten som ni är medvetna om? 
I så fall, hur arbetar ni för att förbättra detta? 
Använder ni er av någon sorts dokumentation? 
Hur ser den dagliga verksamheten ut? 
Vilket inflytande har ungdomarna i beslutsprocesser? 
Hur kan ungdomarna vara med och påverka aktiviteter och vad som händer på gården? 
Hur gör ni för att ungdomarnas röst ska bli hörd och så många önskemål och behov som 
möjligt ska tillgodoses? 
Använder ni er främst av främjande eller motverkande arbete med ungdomar? 
(Utveckla med positiv syn, deras förmågor och resurser, hur de ser på detta) 
 
Rollen som fritidspedagog 
Vad anser du är viktiga kompetenser för en fritidspedagog? 
Vad gör du för att skapa relationer till ungdomarna? 
Hur ser du på din roll i arbetet med ungdomarna? 
På vilket sätt kartlägger ni vilka behov som behöver tillgodoses? 
Har ni aktiviteter som bygger på lärande och utveckling? 
Hur kan du i rollen som fritidspedagog göra skillnad för ungdomarna som kommer till 
verksamheten? 
 
Delaktighet 
Hur ser du på begreppet delaktighet? 
Vad betyder delaktighet för dig? 
På vilket sätt kan fritidsgården vara en miljö för delaktighet? 
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Hur främjar ni delaktighet? 
• Aktiviteter? 
• Metoder? 

På vilket sätt främjar och utvecklar ni ungdomarnas förmåga till social samvaro med 
andra ungdomar och vuxna?  
Vad gör ni för att skapa acceptans mellan olikheter? 
Hur kan ni se att en ungdom riskerar att hamna i utanförskap? 
Vilka metoder använder ni i ert arbete med ungdomar som riskerar att hamna i 
utanförskap? 
 
Samverkan med andra aktörer 
Hur ser er samverkan ut med  

• Föräldrar 
• Skola 
• Föreningsliv och andra fritidsaktiviteter 
• Socialtjänst 
• Polis 
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