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Abstrakt 
Svenson, I. (2013). Det viktiga i ett arbete med ungdomar – upplevelser från fritidsledare. C-

uppsats i pedagogik. Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelningen för kultur-, 

religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

Många ungdomar besöker idag en fritidsgård och där de kan finna en vuxen utanför familjen, 

en fritidsledare, att knyta an till. Syftet med denna studie var att beskriva vad fritidsledare 

upplever som viktigt i sitt arbete med ungdomar. Metoden som användes var en kvalitativ 

metod som baserades på intervjuer med fritidsledarna. I resultatet framgick det att det som 

upplevdes som viktigt i arbetet med ungdomar är att möta och bekräfta dem i deras vardag. 

Det fanns också upplevelser om att fritidsgården har ett friare klimat än skolorna och att det 

inte fanns något hotande betygssystem på fritidsgården, vilket upplevdes som en viktig del i 

arbetet. Det gick även att finna att fritidsledarna upplever att det finns en känsla av 

otillräcklighet i arbetet och att det är en viktig aspekt att ta upp. Resultatet visar också att 

fritidsledarna upplever att de kan påverka ungdomarna på många olika sätt, och en viktig del 

är att finnas där som vuxen och skapa förutsättningar och vara en sund förebild för 

ungdomarna. Fritidsledarna har även upplevelser om vad som påverkar deras arbete som 

fritidsledare, detta kan vara att trivas tillsammans med kollegor samt att yrket upplevs ha låg 

status. Slutsatsen av det hela visar att fritidsledarna upplever att det är viktigt att finnas som 

vuxen i ungdomarnas vardag och försöka påverka de i den riktning som går.  

Nyckelord: Fritidsledare, ledarskap, ungdomar, fritidsgård, pedagogisk arena, 

påverkansprocesser, möte mellan människor, upplevelser av arbetet 

  



 
 

Förord 
Denna resa har varit lång och ibland har tiden runnit iväg. Kanske har jag inte lagt upp detta 

arbete på bästa sätt och det är något jag tar med mig. Denna uppsats har tagit upp mycket av 

min tid och kanske inte alltid på bästa sätt. Processen har för mig varit påfrestande och 

motgångarna har varit många medan medgångarna har varit få. Men i slutändan är jag ändå 

nöjd med det jag lyckas åstadkomma efter många om och men.  

En lärdom jag tar med mig från denna uppsats är att ta tag i det jag vill ha hjälp med och söka 

upp den hjälpen. Även om jag är vuxen och har ett eget ansvar har det ibland känts som att det 

handlar om att det ska finnas en kontakt från två håll. Ibland blir det missar och det handlade 

mycket om personliga orsaker till varför det blev som det blev 

Jag vill rikta ett tack till de fritidsledare som ställde upp på mina intervjuer och gav mig ett 

intressant material att arbeta med. Det gav också många ingångar till vidare funderingar som 

berör det som kommer fram. Jag vill också tacka Sofia som har varit ett stöd genom vi ibland 

har träffats i skolan och diskuterat samt att hon har skickat peppande sms under processens 

gång. Jag vill också tacka mina nära och kära för att de har stått ut med mig, mitt humör och 

min frustration över detta arbete, då mycket har gått ut över dem och jag är tacksam över att 

de fortfarande står lika starka vid min sida.  

Som hälsopedagog vill jag gärna arbeta med barn och ungdomar i framtiden och därför 

passade, jag under fältstudierna, på att söka mig till en arena som arbetar med barn och 

ungdomar. Jag hamnade på en fritidsgård och efter fältstudierna fick jag arbeta kvar några 

kvällar i veckan. Detta har gett mig en början till erfarenheter kring området och jag har 

upplevt hur det är att fungera som fritidsledare och vilket arbete de lägger ner för att 

ungdomarna ska trivas och må bra. Intresset till att intervjua fritidsledare uppstod för att de 

arbetar i en roll som vuxen i relation till ungdomar, en roll jag gärna ser mig själv i.  
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1. Inledning  
Det är många ungdomar som enligt Kihlström och Roos (2000) lever i splittrade familjer och i 

stressade och svåra miljöer samt kan ha problem i skolan. Många ungdomar mår idag psykiskt 

dåligt, och psykiska problem har blivit vanligare bland unga (SOU, 2006) och får kanske inte 

det stöd de behöver. Skolan skär ner på resurser samtidigt som kraven ökar, SOU (2006) har 

tittat närmare på vad ungdomarna upplever framkallar stress, och resultatet visar att skolan är 

den främsta framkallande faktorn. Detta upplever ungdomarna beror på att mycket skolarbete 

sker i hemmet och att dessa uppgifter gör att ungdomarna måste avstå från fritidsaktiviteter 

och kompisar (SOU, 2006). Forskning (Eckhoff et al. 2011, Fields & Rafferty, 2012, London et 

al. 201, Hall & Charmaraman 2011) visar att aktiviteter utanför skolan är viktigt för att 

utvecklas i livet. Scales et al. (2001) har i en undersökning kommit fram till att det är viktigt 

att det finns vuxna som är engagerade i ungdomar även utanför den egna familjen. Eftersom 

engagemang från vuxna kan stärka ungdomar i deras utveckling (Scales et al. 2001). 

Engagerade vuxna finns i många delar av samhället, inom sport och andra organisationer, men 

de kanske inte når ut till alla då en del ungdomar inte är sportintresserade, därför kan de vända 

sig till en fritidsgård med fritidsledare istället. I denna undersökning kommer det att fokuseras 

på fritidsledare och deras upplevelser om det viktiga i arbetet på fritidsgårdar, i ett möte med 

ungdomar på den fria tiden.  

2. Syfte 
Syftet är att beskriva vad fritidsledare upplever som viktigt i sitt arbete med ungdomar.   

2.1. Frågeställningar 

 Hur ser fritidsledarna själva på sin betydelse för ungdomarna? 

 Vad upplever fritidsledarna att det finns för möjligheter till att påverka 

ungdomarna? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer det att redovisas en faktabakgrund till fritidsledares framväxt och 

yrkesutövande, vad tidigare forskning säger om olika lärande situationer som äger rum efter 

skolan, samt vad litteraturen säger om fritidsledarens roll och vad det kan finnas för faktorer 

som påverkar människan. 

3.1. Faktabakgrund 
Den kommunala fritidsverksamheten växte i omfattning under 50-talet, under samma tid 

byggdes samhällets stöd till föreningslivet ut (Fritidsledarskolorna, 2010). Det växte fram ett 

behov av en specifik yrkesutbildning för ungdomsledare och flera tjänster grundades.  Det var 

under 70-talet som yrkesbenämningen fritidsledare etablerades (Fritidsledarskolorna, 2010).  

I sitt yrkesutövande verkar fritidsledaren inom många olika områden där det är viktigt att 

kunna möta många olika behov hos målgruppen, som i huvudsak är barn och ungdomar. Det 

som är centralt i arbetet är att skapa möjligheter till en positiv fritid och att skapa trygga 

relationer mellan individer. Rollen som fritidsledare präglas av ett främjande förhållningssätt 

med fokus på människors inneboende resurser och det som upplevs positivt 

(Fritidsledarskolorna, 2010). Fritidsarbetet har i uppdrag att stärka människor både som 

individer och som samhällsmedborgare samt att lyfta fram vad fritiden har för värde och 

möjligheter för människors välbefinnande. Därigenom kan fritidsledaren ses som en resurs i 

folkhälsoarbetet (Fritidsledarskolorna, 2010). Vid sidan av fritidsarbetet får fritidsledaren en 

tydligare kultur- och socialpedagogisk yrkesroll där den speciella kompetensen ligger i att 

arbeta med mer informella lärprocesser i mötet med människors totala livssituation 

(Fritidsledarskolorna, 2010). Fritidsledarens uppdrag kan ses som folkbildande på grund av att 

de i samarbete med andra yrkesgrupper får den speciella uppgiften att utgå från människors 

möjligheter. För att stärka de faktorer som främjar delaktighet, sammanhang och mening 

(Fritidsledarskolorna, 2010).   

3.2. Tidigare forskning 
Eckhoff et al. (2011) har gjort en undersökning som där de tar upp att ”efter skolan” program 

blir en allt viktigare del i många grundläggande utbildningserfarenheter.  De har gjort en 

aktionsforskning i en skola baserad på inställningen till ett ”efter skolan” program och om hur 

en meningsfull konsterfarenhet skulle kunna integreras i ett program som inte innehöll en 

konstfokuserad läroplan. I ett formellt klassrum kan det finnas begränsningar, därför kan 

”efter skolan” program erbjuda konstaktiviteter som stödjer unga elevers konstnärliga 

skapande och estetiska upplevelser. Deltagande i ett ”efter skolan” program är frivilligt. 

Resultatet från undersökningen visade att eleverna var engagerade och intresserade av 

projektet. Projektet gav tid för att utforska, experimentera och utveckla personliga uttryck. 

Studien visar också att det finns ett behov av en innehålls- och pedagogikdriven utveckling 

för att stödja långsiktiga inställningar till ”efter skolan” program. Barnen som deltar i att 

skapa konst bör uppmuntras av läraren till egna uttryck, tankeväckande lösningar på 

problemen och utforska nya idéer. För att kunna främja eleverna till att skapa konst är det 

viktigt för läraren i ett ”efter skolan” program att släppa alla förutfattade meningar om hur 

elevens konst ska se ut och istället lära sig att omfamna idén om att konsten ska lära barn att 
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avslöja möjligheter de själva ännu inte tänkt på. Trots att det finns utmaningar i skolbaserade 

”efter skolan” program, har Eckhoff et al. (2011), kommit fram till att dessa program har en 

potential till att bli viktiga fordon för informella upplevelser. Att utöva olika konstaktiviteter i 

ett ”efter skolan” program kan hjälpa eleverna att uttrycka sig, utforska nya idéer, engagera 

sig i meningsskapande samt utveckla sin förmåga att göra val och ta sig an utmaningar. 

Undersökningen visar att även korta konsterfarenheter kan vara till nytta för eleverna så länge 

projektet omfattar ett meningsfullt innehåll och engagerar eleverna till att uppleva världen och 

sig själva i nya djupgående sätt (Eckhoff et al. 2011). 

 

London et al. (2011) har gjort en undersökning som vänder sig till ett “efter skolan” program 

som berör den engelska språkutvecklingen. Den forskning de tittat på visar att ungdomar som 

deltagit i ”efter skolan” program gick i skolan mer regelbundet än icke-deltagare och detta 

visade förbättringar i deras arbetsvanor. Studien är gjord i USA och syftar till att se om ”efter 

skolan” program kan hjälpa elever som inte har engelska som modersmål till att lära sig 

utveckla språket. Undersökningen har genomförts över fyra läsår och de vill se om det går att 

urskilja något samband mellan deras deltagande i ”efter skolan” program och den engelska 

språkutvecklingen. Resultatet visade att de som deltar i programmen har en större andel vinst 

på sin engelska utveckling än de som inte deltar. Resultaten pekar även på att det finns ett 

behov av att öka sambandet mellan det man lär sig i skolan och utanför skolan i förhållande 

till språkinlärning. Resultatet visar tecken på att delta i programmets olika aktiviteter och 

möjligen högre nivåer av engagemang var förenat med ett mått av förbättringar i engelska. 

”Efter skolan” program har kopplats till en mängd positiva akademiska resultat, speciellt för 

missgynnande ungdomar. Resultatet från London et al. (2011) undersökning visar de första 

banden mellan ett deltagande i ett ”efter skolan” program och språkutveckling. Elevernas 

sociala nätverk kommer troligtvis att uppmuntra användningen av deras primära språk och ett 

”efter skolan” program kan vara en av de få platser utanför skolan som eleverna kan prova 

sina engelska färdigheter i att tala och lyssna (London et al. 2011).   

 

Fields och Rafferty (2012) har undersökt ett “efter skolan” program som äger rum på ett 

bibliotek i USA. Det är många ungdomar som besöker biblioteket för att använda de resurser 

som finns. Föräldrarna har visat biblioteket som en säker plats för unga människor att mötas 

på efter skoltid för att engagera sig i utbildnings- och ungdomsverksamhetsutveckling. 

Biblioteket är en naturlig partner för att uppfylla behoven hos ungdomar efter skolan. 

Biblioteket erbjuder strukturerade erfarenhetsmässiga program för att kunna möta de 

ungdomar som besöker biblioteket och som har behov av ”efter skolan” aktiviteter. ”Efter 

skolan” programmen i biblioteket når ungdomarna där de är i livet. Ungdomarna kan komma 

till biblioteket eftersom det är en säker plast att vara på efter skolan. Dessutom är bibliotek en 

logisk plats för ”efter skolan” program eftersom det kan finnas en relation till skolan och 

andra samhällsorganisationer. I dessa ”efter skolan” program får ungdomarna tillsammans 

med lärare och bibliotekspersonal arbeta med olika områden, exempelvis 

arbetskraftsberedskap, vetenskap, samhällsengagemang och ledarskap. Dessa resurser gör att 

programmet anpassar sig efter de behov och intressen som ungdomarna har. Att ge 

strukturerade program i mötesrum tillgodoser ungdomarnas behov av ett säkert ställe att träffa 

andra efter skolan och samtidigt bedriva en lärande aktivitet. I undersökningen har Fields och 
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Rafferty (2012) sett att det inte bara är deltagandet som ökar i dessa ”efter skolan” program 

utan det finns även ett ökat intresse och deltagande i ungdomars utveckling och utbildning. 

Det har gjorts en utvärdering av detta program, dessa visade att bibliotekarier har förbättrat 

sina kunskaper om programmet och speciellt förbättrat sina kunskaper inom området för 

positiv ungdomsutveckling. Deras medvetenhet om hur det är att kommunicera med unga 

människor och hur man upprättar ett ungdomsprogram är också en kunskap som ökat. Fields 

och Rafferty (2012) har kommit fram till att ”efter skolan” program varierar i struktur och 

innehåll men att de övergripande målen är desamma: att ge säkra miljöer till ungdomarna där 

de kan lära och utveckla sina färdigheter i livet och kunna bidra till samhället (Fields & 

Rafferty, 2012).  

 

Hall och Charmaraman (2011) har tittat på forskning som säger att många skolor misslyckas 

med att tillgodose behoven hos studenterna genom att det ägnas för lite uppmärksamhet åt de 

frågor och utmaningar som finns i skolan. Hall och Charmaraman (2011) har gjort en 

fallstudie där de har tittat närmare på ett ”efter skolan" program med en 

självbestämmandegrupp för pojkar i högstadiet i fokus. De har granskat deltagarnas reaktioner 

på det arbete de gjort tillsammans i självbestämmandegrupperna och utforskat de egenskaper 

hos gruppledarna som underlättade detta arbete. Det är viktigt att vara en del av en grupp när 

det kommer till uppbyggnad av ett gemensamt ungdoms- och utvecklingsprogram. 

Intressegrupper som styrs av självbestämmande kan hjälpa medlemmarna att växa och stödja 

varandra. Det som kom fram från undersökningen var att pojkarna rapporterade många 

positiva effekter av sitt deltagande. Hall och Charmaraman (2011) mål var att upptäcka hur 

pojkar i självbestämmandegrupper kan hjälpa varandra att undvika riskfyllda beteenden, som 

att gå med i ett gäng eller delta i våldsituationer, och i stället göra hälsosamma val som kan 

leda till en positiv utveckling. Resultatet visade att vissa av pojkarna ansåg att 

gruppdiskussionerna och aktiviteterna hjälpte dem att reflektera mer över sitt förhållningssätt i 

och utanför skolan samt i relationen till andra. Hall och Charmaraman (2011)  studie 

klargjorde att ”leda med hjärtat” spelar en viktig roll för att underlätta ett effektivt 

grupparbete och visar gruppledarna engagemang kan de inspirera deltagarna och det kan bidra 

till en mer positiv utveckling. Resultatet visar också att fördelarna med att delta i en 

självbestämmandegrupp tyder på att åtgärderna är värdefulla och givande. En del av 

deltagarna upplevde dramatiska förändringar i deras inställning till skolan och relationer (Hall 

& Charmaraman, 2011).  

Sammanfattningsvis visar dessa studier att ”efter skolan” program är en viktig del i barn och 

ungas utveckling och äger rum i olika pedagogiska arenor. ”Efter skolan” program kan 

användas till att utveckla bland annat olika uttryckssätt, språket, färdigheter i livet och att 

utvecklas tillsammans i grupp.  

3.3. Betydelsen av vuxna i samhället 
Scales et al. (2001) tar upp att både sunt förnuft och social forskning visar att ungdomar 

behöver vuxna som är engagerad i dem, inte bara sina egna föräldrar eller andra 

familjemedlemmar, utan även vuxna i deras bostadsområden, deras skolor och 

organisationerna de ansluter sig till. De har gjort en nationell studie i USA, genom enkäter, av 
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vuxnas relationer till barn och ungdomar utanför sina egna familjer, i grannskapet och 

samhället. I studien undersöktes det hur viktigt vuxna tror att det är att vara positivt engagerad 

i ungdomar utanför sina familjer och hur mycket vuxna omkring dem har en sådan relation 

med barn och ungdomar.  Scales et al (2001) resultat visar att ju stabilare en vuxen är i ett 

grannskap och ett engagemang kan ge ett mer positivt utfall hos barn och ungdomar utanför 

den egna familjen och detta hjälper de till att stärka deras utveckling i vardagen. 

 

3.4. Vad säger litteraturen om fritidsledares roll?  

Enligt Laxvik (2001) handlar fritidsledarens roll om att skapa och bygga relationer med de 

unga som besöker fritidsgården. Genom att skapa en tillit till ungdomarna stärks också en 

närhet mellan vuxna och unga vilket ger en möjlighet att öppet kunna tala om saker som är 

viktiga. Laxvik (2001) skriver att arbetet handlar om att ungdomarna ska reflektera över sina 

egna tankar och känslor genom att fritidsledaren lyssnar aktivt. Får ungdomarna en chans att 

pröva sina tankar högt när en vuxen lyssnar och inte ger förmaningar, menar Laxvik (2001), 

att ungdomarna stärker sina ställningstaganden. Denna process hjälper ungdomarna att få en 

djupare insikt om behovet att ta ställning och ett eget ansvar. Laxvik (2001) skriver att en 

fritidsledares vardag består av möten med ungdomar och hos fritidsledaren ligger det att 

understödja ungdomarna med sig själv som resurs när de vill kartlägga sina möjligheter. 

Enligt Laxvik (2001) är det i mötet som det betydelsefulla sker och att fritidsledarens roll 

handlar om att skapa förutsättningar för att möten mellan människor ska ske. Thorzén et al. 

(2001) skriver att det finns ett långsiktigt mål för de som arbetar med barn och ungdomar, 

vilket handlar om att utveckla de ungas resurser för att själva kunna ta ansvar för sina liv. 

Enligt Thorzén, et al. (2001)  experimenterar barn och ungdomar i livet och vill gärna prova 

nya saker. I detta fall kan en yrkesverksam vuxen, med egna erfarenheter, vara till hjälp för 

ungdomarna genom att dela med sig av erfarenheterna och delge ungdomarna med ett 

konsekvent tänkande för sitt experimenterande.  

Berggren (2000) menar att fritidsarbetet äger rum i flera sammanhang och med fler olika 

arbetsgivare och målgrupper idag än vad de gjorde tidigare. Det är sällan som en fritidsledare 

är bara en fritidsledare till barnen och ungdomarna. I sin roll ska de även vara en lärare, 

socialarbetare och en vuxen att räkna med. Fritidsarbetet innebär att det finns en mångsidighet 

som innefattar god kommunikation och en förmåga att samordna arbetet som fritidsledare 

(Berggren, 2000). Enligt Laxvik (2001) kan det finnas en otydlighet i uppdraget som 

fritidsledare. Detta kan, enligt Laxvik (2001) bero på att fritidsledare har en låg yrkesidentitet. 

Dock behövs fritidsledaren i sin roll som fritidsledare till barnen och ungdomarna. I vissa fall, 

menar Laxvik (2001) kan fritidsledaren kallas för ”en kul kille med propeller i mössan som 

ordnar lekar, lånar ut biljard köer mot pant och som håller ordning i skolans korridorer på 

rasterna” (Laxvik, 2001, s.63). 

3.5. Faktorer som kan påverka människan 
Thorzén, et al. (2001) skriver att varje människa bär på en ”ryggsäck” där det samlas 

händelser, erfarenheter, känslor, kunskaper och upplevelser i livet. De formas efter traditioner 

och regler som finns i det samhället individen växer upp i. Detta gör att innehållet i 

ryggsäcken är färgat av värderingar, fördomar och attityder och varje individ har sin ryggsäck 
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att bära. Det är livserfarenheterna som samlas i ryggsäcken som bildar grunden i den inre 

världen. Det är utifrån dessa erfarenheter som olika tolkningar och uppfattningar av 

situationer kan ske (Thorzén, et al. 2001). Thorzén, et al. (2001) menar att ibland har dessa 

händelser varit obehagliga och då blir de svårare att komma åt för att de har blivit förträngda 

och då är inte livserfarenheterna tillgängliga för alla människor. Genom att berätta om 

erfarenheterna och upplevelserna för andra fördjupar vi kontakten med andra människor 

(Thorzén, et al. 2001).  

Strander (2008) skriver att det är lättare att förstå hur viktig en pedagogisk miljö utanför 

hemmet kan vara för barn och unga genom att uppmärksamma vad de kan leva i för utsatta 

lägen. I den pedagogiska miljön kan barnen och ungdomarna få uppleva saker som kan göra 

livet mer värdefullt. Det är viktigt för de som arbetar att visa intresse, engagemang och glädje 

för att skapa ett tryggt möte och miljö. Strander (2008) skriver att en miljö kan påverka och 

kompensera en annan som är mindre bra. I den goda miljön och den trygga relationen kan de 

unga hitta inspiration till livet. Särskilt viktiga blir de gestalter som visar de unga respekt när 

det kommer till integritet, att förstå deras behov samt tar ansvar som vuxen och våga knyta an 

till de unga och möta de på en jämlik nivå. Då banen och ungdomarna kan uppleva att det 

ibland kan saknas en vuxen att vända sig till i hemmet eller i skolan är det viktigt att det finns 

vuxna i deras närhet som kan kompensera för det som saknas (Strander, 2008). 

Laxvik (2001) skriver att en viktig handling när det kommer till bekräftelse är att se och höra 

den person som söker den. Genom att bekräfta denna person framhävs dennes betydelse. 

Enligt Thorzén, et al. (2001) är att vara tillsammans med andra en grundförutsättning för att 

utvecklas och växa som människa. Thorzén, et al. (2001) skriver också att alla människor 

strävar efter att få bekräftelse på olika sätt i olika sammanhang. En del söker bekräftelse 

genom att ha ett negativt förhållningssätt och andra får bekräftelse under mer positiva 

aspekter. Enligt Thorzén et al (2001) känner ungdomen en sorts trygghet oavsett om 

uppförandet är positivt eller negativt genom att den vuxne har sett och brytt sig. Detta gör att 

ungdomen upplever sig vara utvald och därmed bekräftad, att det är någon som bryr sig 

(Thorzén, et al. 2001). Strander (2008) skriver att om en situation skulle ”spåra ur” handlar 

det om att tillsammans med barnet eller ungdomen hitta vägar som kan stimulera den ungas 

konstruktiva förmåga på nytt. Det är inte en fråga om att ”tjata” i en situation där det brister 

utan istället som vuxen visa en tilltro till de unga (Strander, 2008). 

Empati handlar om att vara uppriktig, på det sättet skapas tillit i en relation och det är genom 

tillit som en effektiv påverkan kan expandera. (Dent och Brent, 2006). Enligt Dent och Brent 

(2006) handlar det i ett arbete med människor om att vara medveten om andras behov. En 

aspekt att tänka på är att placera sig på samma våglängd som den andra personen för att skapa 

en känslomässig kontakt, det handlar om att använda både hjärta och hjärna. Det är mycket 

som handlar om att lära känna de människor som kan hamna i centrum för påverkan (Dent 

och Brent, 2006). Thorzén, et al. (2001) tar upp empati som en viktig förmåga i en yrkesroll 

och för att kunna utveckla en professionell empati behövs en god självkännedom. En viktig 

del i att kunna visa empati är att ha förmågan att se saker ur andras perspektiv och inte vara 

låst i sitt eget, denna förmåga är speciellt viktig när det handlar om att arbeta med barn och 

ungdomar. (Thorzén, et al. 2001). 
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Forkby (2009) har gjort en undersökning där han har tittat närmare på nätverksmöten som 

syftar till att hitta åtgärder för ungdomar som befinner sig i riskzonen.  I dessa nätverksmöten 

är samtalet med positiva aspekter och reflektion viktiga. Han har observerat åtta 

nätverksträffar i Sverige och tittat närmare på vad för samtalsteknik som använts och vad som 

kommits fram till. Olika nätverksmetoder kan ses i många olika sociala arbeten. I den här 

artikeln har Forkby (2009) fokuserat på att ingripande ge det sociala nätverket en förståelse 

som ett försök att samla resurser från samhället och bygga jämlika förhållanden i en 

demokratisk problemlösningsprocess. Forkby (2009) har kommit fram till slutsatsen att 

sociala nätverksmöten fungerar bra för att det är en kraftfull metod att stimulera 

problemlösningsprocesser. Det är nyttigt att lära sig att reflektera och det finns många olika 

sätt att hantera svåra livssituationer.  Det har utifrån en intervju med deltagarna i studien efter 

undersökningen, kommit fram att mötena ingav en känsla av hopp, tillhörighet och ett mer 

definierat samarbete och med andra ord minskad osäkerhet efter dessa möten. Arbeta med 

barn och ungdomar i riskzonen innebär att arbeta med osäkerhet. Ingen kan med säkerhet säga 

vilka åtgärder som leder till målet i varje enskilt fall, oavsett om metoderna är evidensbaserad, 

lovande eller bara vanliga samtalsmetoder (Forkby, 2009). Enligt Thorzén, et al. (2001)  är 

samtalet ett naturligt inslag i kontakten med barn och ungdomar. Det handlar om att låta 

barnen eller ungdomarna vara delaktig och att det som sägs måste respekteras och tas på 

allvar. På det sättet blir de vuxna delaktiga i barnens och ungdomarnas upplevelser och 

känslor. Enligt Thorzén et al. (2001) kan detta leda till att ungdomarna skapar en tillit och ett 

förtroende till de vuxna som då fungerar som en förebild och visar att ett samtal kan ske med 

respekt och empati. Ett sådant samtal öppnar upp för en positiv upplevelse och det är ingen 

som behöver försvara sig och försöka skydda sin personliga integritet mot intrång (Thorzén, 

et al. 2001).  
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4. Metod 
Nedan kommer undersökningens metod att redovisas och hur undersökningen har gått 

tillväga 

4.1. Val av undersökningsmetod 
Jag valde att göra en kvalitativ studie och i mitt fall var syftet att beskriva vad fritidsledare 

upplever som viktigt i sitt arbete med ungdomar och för mig blev det ganska självklart att jag 

skulle få innehållsrika svar genom att göra intervjuer. Delvis strukturerade intervjuer innebär 

att de handlar om ett område och inte flera med öppna frågor utan förbestämda svarsalternativ 

(Trost, 2010). Jag valde att ha bestämda frågor där respondenterna, i en individuell intervju, 

fick svara utifrån sina egna upplevelser och frågorna berörde arbetet med ungdomar och 

upplevelser om att vara fritidsledare. Frågorna som ställdes var formulerade på ett enkelt sätt 

för att ge respondenterna chansen att svara på frågorna utifrån sina upplevelser och 

erfarenheter. 

4.2. Urval 
Enligt Trost (2007) är det styrda slumpmässiga urvalet, som bygger på en löpande förteckning 

där urvalets storlek är bestämt och sedan lottats, ett relativt smidigt sätt att nå ett 

representativt urval. Valet av de fritidsgårdar som tillfrågades om att delta i undersökningen 

avgjordes genom en sådan urvalsprocess. Alla fritidsgårdarna skrevs upp på lappar och 

lottades sedan, jag valde att tre fritidsgårdar skulle vara med i undersökningen och ett beslut 

togs om att intervjua två fritidsledare på varje gård. Vilka fritidsledare som skulle medverka 

fick fritidsgården själv välja. 

4.3. Tillvägagångssätt 
Mail skickades till de valda fritidsgårdarna med en presentation av undersökningen samt en 

förfrågan att medverka i undersökningen I ett brev som bifogades (bilaga 1), kunde 

respondenterna ta del av mer information angående undersökningen, bland annat om vem som 

utförde undersökningen samt information om inspelning och frivillig medverkan. Vi kom 

sedan överense om när intervjuerna skulle äga rum. Två av intervjuerna blev av olika skäl 

inställda. För att få ett bredare underlag valde jag då att skicka frågorna via e-post för 

respondenterna att svara på. Enligt Trost (2007) finns det flera begränsningar som man bör 

beakta när det gäller e-postintervjuer. En tydlig sådan begränsning i mitt fall blev att intervjun 

snarare kom att fungera som en enkät med öppna frågor istället för en regelrätt intervju, 

eftersom det inte blev någon dialog med respondenterna.  

Trost (2005) menar att miljön som intervjuerna sker i ska vara så ostörd som möjligt samt att 

respondenten ska känna sig trygg i miljön. Alla intervjuer skedde på den egna fritidsgården, i 

ett avskilt rum för att minska risken för störningar. Anledningen till att intervjuerna de skedde 

på arbetsplatsen var dels för att respondenterna skulle känna sig bekväma i miljön och dels för 

att de ägde rum under arbetstid och det gjorde att det inte var möjligt att intervjuerna skedde 

på annan plats. Intervjuerna inleddes med en presentation och eventuella frågor från 

respondenterna. Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera mig på ämnet och 

känslorna i intervjuerna istället för att behöva skriva ner anteckningar och avbryta den som 

talade, det underlättade även för mig i den fortsatta bearbetningen. Genom att spela in 
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registrerade jag intervjuerna permanent vilket gjorde att jag kunde gå tillbaka i materialet för 

att kunna lyssna igen för att höra orden, tonfallet och pauserna. 

Frågorna ställdes en i taget och upprepades eller omformulerades om det behövdes. 

Respondenterna fick tid på sig att svara och jag bekräftade svaren genom instämmanden. En 

del följdfrågor dök upp beroende på svaren. Svaren som gavs var innehållsrika och utförliga i 

förhållande till undersökningens syfte. Pauser och hummande gav en känsla av att 

respondenterna tänkte efter innan de svarade och detta gav mig känslan av att svaren var 

uppriktiga och genomtänkta.  

4.4. Etik 
I brevet (bilaga 1) kunde respondenterna ta del av information om frivilligt deltagande, 

anonymitet, information om inspelning och publicering av materialet Kvale (1997) skriver om 

informerat samtycke, som innebär att respondenterna blir informerade om undersökningens 

allmänna syfte. Respondenterna deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att dra sig ur när 

de vill (Kvale, 1997). Eftersom den första kontakten togs via mail, kunde respondenterna 

avgöra om de ville vara med i undersökningen eller inte i ett tidigt skede och om det inte 

fanns ett intresse var det frivilligt för de att svara på mailet. 

 Vetenskapsrådet (2011) skriver om individskyddskravet som innebär att respondenterna ska 

skyddas från skada och kränkning. I bearbetningen av materialet har respondenterna blivit 

anonymiserade för läsaren. Respondenterna har, för att inte kunna identifieras av någon 

utomstående, fått varsitt slumpmässigt nummer. Detta nummer kommer att användas 

tillsammans med yrkesrollen när citat och liknande uttalanden redovisas.  

4.5. Bearbetning 
Efter att intervjuerna ägt rum behövde materialet bearbetas detta gjordes genom en enkel 

transkription. Det vanligaste att göra efter en bandad intervju är att skriva ut den till en 

skriftlig text (Kvale, 1997). Intervjusamtalet struktureras genom utskriften i en form som 

lämpar sig för analys, när materialet är samlat i en text ger det en bättre överblick av det som 

sagts. Beroende på undersökningens syfte och materialets natur kan man avgöra hur mycket 

och i vilken form materialet ska skrivas ut (a.a.). Jag lyssnade igenom materialet och skrev 

sedan av det i ett dokument för att det skulle ges en struktur och överblick samt att materialet 

enklare skulle kunna hanteras, bearbetningen har skett utifrån mitt perspektiv och kanske har 

en del tolkningar gjorts. Transkriptionen gjordes ganska direkt efter att intervjuerna ägt rum 

för att helheten av intervjuerna fanns kvar i minnet, med allt vad situationen och upplevelsen 

gav.  

Utifrån att detta gjorts kunde kategorier hittas, där det fanns fler komponenter hos de svarande 

som likande varandra. Under dessa kategorier kommer sedan resultatet att redovisas 

tillsammans med de teman som kunde urskiljas. Kvale (1997) menar att genom att göra en 

kategorisering kan materialet reduceras och struktureras och kategorierna kan göras i förväg 

eller växa fram under analysens gång, de kategorier som gick att finna utformades under 

sammanställningen och var inte förbestämda, då det är omöjligt att veta vad svaren skulle ge 

för material. Dessa kategorier och teman utgår från att respondenterna kan ha olika 
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upplevelser om samma fråga och dessa upplevelser har delas upp och fått bilda kategorier 

med teman som tydligt visar sig hos flera av respondenterna. 

4.6. Metoddiskussion 
Här kommer det att föras en metoddiskussion där metoden där eventuella problem som 

uppkommit kommer att diskuteras. 

Det finns fördelar och nackdelar med att intervjuerna skedde på den egna arbetsplatsen. De 

fördelar som kan finnas är att respondenterna kände sig trygga i den miljön, då den är bekant 

och vardaglig. En annan fördel som kan finnas med att vara på arbetsplatsen är att 

respondenterna då är inne i sin yrkesroll och hittar svaren lättare. Eftersom det är deras 

yrkesroll och arbete som efterfrågas kan det göra att de känner sig hemma och ger 

innehållsrika och ärliga svar. 

Nackdelar som kan finnas med att intervjuerna skedde på arbetsplatsen och även under 

arbetstid är risken av att bli avbruten av ungdomar och annan personal som befinner sig i 

lokalen. Även om intervjuerna skedde i ett avskilt rum så hördes musik genom väggarna på en 

av arbetsplatserna då ungdomarna var i det rummet, vilket kan anses som ett 

störningsmoment. En intervju blev avbruten av att ungdomar kom in och skulle fråga 

någonting, omedvetna om att det skedde en intervju, dock sade denna respondent att den var 

upptagen och de skulle fråga någon annan. Sedan lyckades intervjun fortsätta där den slutat. 

Detta upplevdes inte påverka resultatet något, utan intervjun fortsatte som tidigare. Då 

intervjuerna var enkla och ganska korta lyckades fokus hållas hela tiden trots en del 

störningsmoment.  Trost (2005) skriver att de flesta platser har för- och nackdelar, men att 

oavsett vart intervjun sker är det viktigt att man resonerar kring vad lokalen kan ha för 

inverkan på trovärdigheten.  

Att två intervjuer fördes via e-post berodde på olika anledningar, men för att undvika ett 

bortfall blev slutsatsen att skicka frågorna via e-post för att de skulle besvaras. Dock kan det 

bli problematiskt att få svar via e-post, då trovärdigheten kan minskas eftersom intervjuaren 

aldrig träffar respondenten och fångar upp det som syns runt omkring, som det icke-verbala, 

som pauser och uttryck. Vilket gör att svaren kan tolkas fel när de bara blir lästa. Det kan 

också vara så att frågorna blir svårare att förstå om de bara får läsas och inte höras av mig i en 

fysisk intervju. Anledningen till att jag valde att ha med dessa intervjuer och inte välja en ny 

fritidsgård var för att respondenterna hade visat intresse om att vara med i undersökningen. 

Trovärdigheten kan också diskuteras, då jag egentligen inte kan svara på vilja som svarade på 

dessa frågor. Dock kom vi överense om att jag skulle skicka frågorna till deras privata e-

postadresser och detta kan göra att trovärdigheten ökar, för då kan de svara på frågorna när de 

vill och behöver nödvändigtvis inte på arbetstid. 

Att spela in intervjuerna gjorde att jag kunde ha full uppmärksamhet på den som intervjuades. 

Detta gjorde även jag kunde bearbeta materialet smidigare och det var enkelt att gå tillbaka 

och lyssna igen så att jag inte missade någonting. Det gjorde också att det var enklare för mig 

att hitta likheter och skillnader och sammanställa kategorier på ett smidigare sätt. 
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5. Resultat och analys 
Här kommer resultatet att redovisas och de kategorier som framkommit har haft två eller 

flera likheter hos respondenterna, i likheterna finns det variationer som belyses med olika 

teman på kategoriseringen. En analys kommer efter varje tema under kategorierna att föras, 

med kopplingar till bakgrunden. 

5.1. Att få möta människor och utvecklas tillsammans 
Det framkommer att mötet med ungdomarna är det som upplevs som det viktigaste och bland 

det bästa när det kommer till arbetet som fritidsledare samt att bekräfta ungdomarna för där de 

är i livet. Det fanns några olika teman som var för sig pekade på detta. Här benämns de 

ställföreträdande vuxen, tillgänglighet och bekräftelse, känsla av gemenskap samt dela 

ungdomars fritid. 

5.1.1. Ställföreträdande vuxen 

Fritidsledarna upplever att det är viktigt för ungdomarna att ha en vuxen att vända sig till. En 

fritidsledare menar att mötet är betydelsefullt på grund av att ungdomarna kan ha varit i 

skolan och inte haft någon vuxenkontakt på hela dagen. Då är det viktigt att fritidsledaren ser 

ungdomarna och hälsar på de vid namn så att de känner sig sedda och bekräftade. Det är 

också viktigt att fritidsledarna är trygga och rättvisa i sig själva, för detta bidrar med att får en 

glädje tillbaka som smittar av sig till alla.  

Jag tycker att det är viktigt att jag finns här och när de kommer att jag kan hälsa 

på de vid namn till exempel. Att fråga hur det är, om allt är bra och att se dem. 

Fritidsledare 1.  

Det är deras glädje och deras sätt att vara som man får tillbaka att de får ett 

förtroende för en och kan komma och prata och de känner att man är sjyst och 

rättvis och trygg i sig själv. Fritidsledare 2 

Ett annat undertema som finns är att fritidsledare upplever att det är viktigt att alltid finnas 

tillgänglig för ungdomarna. Att de försöker se och höra alla som besöker fritidsgården och 

finnas nära till hands. Även här kommer betydelsen av att hälsa på ungdomarna vid namn upp 

en viktig aspekt. En upplevelse är att det är viktigt att vara engagerad i sitt arbete som 

fritidsledare genom att uppmärksamma och bekräfta ungdomarna som besöker fritidsgården 

så att de känner sig sedda.  

Det viktigaste i yrkesrollen som fritidsledare är att se, höra och bekräfta 

ungdomarna och utnyttja sin roll som vuxen genom att hjälpa de att sätta gränser 

och mål för deras framtid. Att kunna ge förutsättningar för en positiv fritid i 

form av aktivitet, upplevelser och kunskap. Fritidsledare 6 

Fritidledarna upplever att ungdomarna kan besöka fritidsgården även om de är på dåligt 

humör, det finns fortfarande en vuxen där att söka sig till.  

Är du på dåligt humör idag så spelar det ingen roll jag finns här för dig oavsett 

vilket, där blir det mer att man kanske måste säga åt de att de är på dåligt humör 

för att de stör miljön eller någonting sådär. Här är det mer att man kan gå undan 

”kom så går vi undan så får vi prata” sånt som man inte har tid med men kanske 

vill som lärare. Fritidsledare 1 
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Analys: Resultatet visar på att fritidsledare upplever att det är viktigt med vuxenkontakt för att 

ungdomarna ska bli bemötta och bekräftade på ett bra sätt. Scales et al. (2001) undersökning 

att det är viktigt med engagerade vuxna som finns i de ungas närhet för att höja och stärka de i 

sin vardag. Enligt Laxvik (2001) handlar fritidsledarens roll om att bygga relationer och mötet 

med de som besöker fritidsgården.  Hall och Charmaraman (2011)  studie visar att det är 

viktigt att vara en engagerad ledare för att underlätta ett grupparbete. Då resultatet visar att 

fritidsledare upplever att engagerade vuxna ger en glädje till ungdomarna stärks gruppen av 

ledare och ungdomar. Då det framkommer i resultatet att fritidsledarna upplever att det är 

viktigt att hälsa på ungdomarna vid namn kan det finnas en koppling till det Laxvik (2001) 

menar med att när det kommer till bekräftelse är det viktigt att se och höra den person som 

söker den då personens betydelse kan framhävas genom bekräftelse.  

Här visar resultatet att fritidsledarna upplever att vuxna ska vara tillgängliga för ungdomarna 

och ge de bekräftelser. Scales et al. (2001) undersökning om vuxna i samhället och att de ska 

finnas tillgängliga för att stärka ungdomarna. Deras undersökning visar på att om det finns 

stabila och engagerade vuxna får det en mer positiv utgång. Resultatet visar att fritidsledarna 

upplever att ungdomarna behöver positiva och engagerade vuxna som har tid att prata och ge 

bekräftelse när det behövs. Resultatet visar att fritidsledarna upplever att ungdomarna kan 

vara på dåligt humör men ändå ska ha en vuxen att vända sig till. Enligt Thorzén, et al. (2001) 

finns det olika sätt att söka bekräftelse på, det kan vara både genom ett negativt eller positivt 

förhållningssätt. Men oavsett vilket är det viktigt att ge bekräftelse.  

5.1.2. Känslan av gemenskap 

Fritidsledarna upplever att det är viktigt att ungdomarna får känna sig som en del av 

gemenskapen, eftersom det är av stor betydelse att ungdomarna känner sig bekräftade. 

Fritidsledarna upplever att de kan skapa ett förtroende till ungdomarna för att de ska känna att 

de kan prata med någon om det behövs.  

För att ungdomarna ska känna sig som en del av gemenskapen på gården är 

detta väldigt viktigt, det får aldrig hända att en ungdom besöker gården flera 

gånger utan att han eller hon har blivit uppmärksammad. Fritidsledare 4 

En av de bästa egenskaper upplevs vara mötet med ungdomarna och att få vara en del av deras 

fritid. Det upplevs också vara glädjen i mötet och en bred variation av människor som 

påverkar mötet, att det finns en möjlighet att påverka andra men också utvecklas personligen.  

Att få möta barn och ungdomar och få vara en del av deras fritid. Fritidsledare 6 

Analys: Resultatet visar att fritidsledarna upplever att det är viktigt att ungdomarna ska känna 

sig som en del av gemenskapen. Hall och Charmaraman (2011) studie om 

självbestämmandegrupper visar på att det är viktigt att låta ungdomarna få vara med i 

diskussioner och aktiviteter för att utveckla ett reflektivt tänkande. Fritidsledarna upplever att 

det är viktigt att ge ungdomarna bekräftelse för att känna sig som en del av gemenskapen. 

Resultatet visar att också att fritidsledarna upplever att delaktighet är viktigt och att man får 

vara med att dela glädjen som upplevs i mötet. Genom att vara delaktig finns möjlighet till 
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påverkan och personlig utveckling. Scales et al. (2001) har i deras studie kommit fram till att 

det är viktigt med vuxna som stärker ungdomarna i olika beslut för att hjälpa de i deras 

vardag.  

Sammanfattningsvis visar dessa teman att de upplevelser som finns i svaren om varför mötet 

och bekräftelsen är viktigt är vuxna som kan möta och bekräfta ungdomarna, och att de finns 

tillgängliga för ungdomarna när de besöker fritidsgården samt att det finns en känsla av 

gemenskap i mötet och att fritidsledarna får vara delaktiga i ungdomarnas fritid. 

5.2. Skillnaden mot klassrummet: Här blir inte ungdomarna betygsatta 
En annan tydlig likhet som kunde urskiljas i resultatet var att fritidsledarna jämförde sin roll i 

förhållande till en lärare och arbetet i skolan. Något som kom upp var upplevelsen om att även 

om en lärare kanske vill möta ungdomarna där de är, blir det inte på samma sätt som en 

fritidsledare. Fritidsgården kan ungdomarna besöka frivilligt och där kan de göra andra saker 

och inte behöva tänka på skolarbetet.  

Här är det frivilligt, man gör roliga saker. Det finns inga motkrav på det sättet 

som i skolan. Fritidsledare 5 

I resultatet nämner flera fritidsledare att det inte finns ett betygsystem på fritidsgården som i 

skolan. Vilket fritidsledarna upplever gör att ungdomarna kan vara sig själva på ett annat sätt 

än i skolan. Resultatet visar också att fritidsledare upplever att kontakten med ungdomarna 

blir annorlunda, eftersom lärare har en roll som pedagog. Fritidsledare 1, menar att man får 

”go bitarna” när man arbetar på en fritidsgård eftersom det är ett öppnare klimat där än på 

skolan. Samma fritidsledare upplever att ungdomarna kan ha lättare att vända sig till en 

fritidsledare just för att de inte kommer att bli betygsatta eller bedömda på något vis. Denna 

fritidsledare har även arbetat som lärare innan den började på fritidsgården och ser därför en 

tydlig skillnad. Skillnaden i detta, upplever fritidsledaren, beror på att de har en friare 

yrkesroll och ungdomarna kan komma till fritidsgården och vara den de vill vara och 

fritidsledaren finns där och bryr sig.  

En annan fritidsledare upplever att de i sin yrkesroll har bland de största chanserna att påverka 

ungdomarna. Det framkommer även här en parallell till en jämförelse mellan arbetet som 

fritidsledare och att arbeta på en skola. Fritidsledaren upplever att det i skolan inte finns 

tillräckligt med resurser att se barnen och ungdomarna, utan det är mer studieresultatet som är 

intressant för en lärare. Som fritidsledare ser man människan bakom barnet eller ungdomen, 

upplever fritidsledare 2, på fritidsgården finns det inget betygsystem och ungdomarna får igen 

stämpel på sitt sätt att vara, utan de kan lättare slappna av och må bra och bara vara sig själva.  

Vi blir inget hot för barnen på samma sätt, utan de kan slappna av och vara på 

ett annorlunda sätt med oss än de kan vara med lärare till exempel. Så att, jag 

tycker att vi har en stor, stor funktion att fylla i samhället på det här sättet. 

Fritidsledare 2.  

Analys: Fritidsledarna upplever att ungdomarna kan komma till fritidsgården och tänka på 

annat än skolarbete. Strander (2008) skriver att miljön påverkar människor och en miljö 

utanför hemmet kan vara viktig för barn och unga för att de ska få uppleva saker som gör livet 
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mer värdefullt. Ett deltagande på fritidsgården upplevs vara frivilligt, eftersom ungdomarna 

inte behöver gå dit varje dag, men kanske känner att de får ut något positivt av det, eftersom 

det inte behöver tänka på skolarbetet där. I resultatet framkommer det en parallell och 

jämförelse mellan att arbeta som fritidsledare och att arbeta på en skola. Ungdomarna blir inte 

heller betygsatta på fritidsgården, och detta upplever fritidsledarna som positivt. Eftersom de 

upplever att ungdomarna kan slappna av och ha en närmare relation med fritidsledarna än 

med en lärare. Detta kan bero på att miljön är uppbyggd så att ungdomarna ska kunna utföra 

aktiviteter som inte behöver innebära att de ska prestera ett visst resultat.  

Hall och Charmaraman (2011) har tittat på forskning som visar att många skolor misslyckas 

med att tillgodose behoven hos eleverna vilket kan bero på att det saknas resurser på skolorna. 

Detta kan kopplas till upplevelsen från fritidsledarna att skolorna saknar resurser. Laxvik 

(2001) har skrivit att möten handlar om att understödja ungdomarna med sig själv som resurs 

för att möjliggöra saker. Enligt Thorzén, et al. (2001)  är det viktigt att utveckla de ungas 

resurser då många experimenterar och gärna vill prova nya saker och att en vuxen kan vara till 

hjälp för ungdomarna genom att dela med sig av egna erfarenheter. Resultatet visar att 

fritidsledarna upplever att ett öppnare klimat, som finns på fritidsgården, skulle kunna ge ett 

utrymme till att prova på nya saker. Fritidsledarna upplever att om de fungerar som ett stöd 

för de unga kan de lättare slappna av till skillnad från i skolmiljön. 

Sammanfattningsvis belyser dessa teman att det finns upplevelser om en skillnad mellan 

fritidsgård och skola eftersom ungdomarna frivilligt kan välja att besöka fritidsgården samt att 

fritidsledarna tror att ungdomarna kan slappna av på ett annat sätt på fritidsgården för att det 

inte finns någon bedömningsmatris där. 

5.3. De svårare sidorna i arbetet 
I sammanställningen av resultatet framkommer det att det finns en upplevd frustation hos 

många fritidsledare, och det är att känslan av att känna sig otillräcklig. Fritidsledare 3, 

upplever att man gärna vill hjälpa ungdomen mer än man kan ibland. Dock är deras roll att 

vara fritidsledare och inte en psykolog, vilket gör att fritidsledarna upplever att de känner sig 

otillräcklig. Dock kan en fritidsledare vara den som upptäcker att det är någon som mår dåligt 

och då lotsa ungdomarna vidare till den hjälp de behöver.  

Sen är det liten den där frustationen, ibland över att man inte räcker till, man 

skulle vilja plocka hem allihop ibland, och ja du förstår, och liksom kanske 

också när man lämnar vidare så kanske det inte händer lika snabbt som man vill 

och då ser man nån som går och mår dåligt helt enkelt. Och det är nog det som 

är det värsta. Fritidsledare 5 

I likhet med det ovanstående, upplevs det som jobbigt för en fritidsledare att ta en del tuffa 

beslut. Fritidsledarna upplever att det är viktigt att alltid se till barnens och ungdomarnas 

behov och vad som är bäst för dem. Det kan handla om att man ser att ett barn far illa eller har 

det jobbigt, de kanske är alkoholpåverkade. I dessa lägen är det viktigt att kliva in och vara 

vuxen men det kanske inte alltid det lättaste.  
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Man måste ju då som vuxen kliva in och vara vuxen, det är jätteviktigt, det är 

inte alltid det lättaste, det är saker man måste göra, men det kan ju vara jobbigt. 

Fritidsledare 2 

Det finns även upplevelser om att det kan vara jobbigt mentalt för en fritidsledare att se ett 

barn eller en ungdom som far illa, när fritidsledaren vet att det inte står rätt till hemma hos 

denna individ och man måste försöka lösa det. En del gånger kan inte en fritidsledare göra det 

den önskar utan måste ta hjälp av polisen och socialtjänsten, och utifrån det uppstår en känsla 

av otillräcklighet. 

… det är väl de gångerna man känner sig otillräcklig, man skulle vilja göra 

mycket mera för barnen, vi brukar säga ”att de där skulle vi vilja ta hem och få 

ordning på” men det orkar man inte, så att det är väl de gångerna som det är 

jobbigt, just som fritidsledare då. Fritidsledare 2   

En annan fritidsledare upplever att det kan finnas en del saker i verksamheten som kan vara 

jobbiga och ett exempel kan vara när fritidsledarna försöker nå fram till en ungdom de har 

försökt hjälpa under en längre tid men aldrig nått ett resultat av sitt arbete. Då kan en känsla 

av uppgivenhet uppstå, då denna fritidsledare tror att alla kan förändras.  

Analys: Resultatet visar att det kan finnas en upplevd frustration bland fritidsledarna, att 

känna sig otillräcklig och inte räcka till och hjälpa till med det de vill. Att det är just 

fritidsledare och inte psykologer. Enligt Berggren (2000) så ska en fritidsledare ofta vara mer 

än bara en fritidsledare, vilket kan göra att det kan uppstå en känsla av att inte räcka till. 

Scales et al (2001) visar i sin undersökning att det är viktigt med vuxna som är engagerade 

och finns som ett stöd och resultatet visar att det är vad fritidsledarna vill uppnå, men att det 

ibland inte räcker till vilket leder till en frustration. 

Resultatet visar att fritidsledare ibland får ta svåra beslut för att göra det som är bäst för barn 

och ungdomar. Forkby (2009) skriver att arbeta med barn och ungdomar i riskzonen innebär 

att arbeta med en osäkerhet och det är svårt att säga vilka åtgärder som leder till ett gott 

resultat. Eftersom det handlar om människor i svåra situationer kan det ibland finnas en brist 

på hopp och kontroll och det handlar om att hitta en problemlösning (Forkby, 2009). När 

fritidsledarna kliver in vet de inte vad det kommer få för effekter, men de vill se till barnens 

och ungdomarnas behov. Scales et al. (2001) skriver i deras undersökning, att det är viktigt 

med vuxna som är engagerade. Även om besluten som måste tas är svåra visar fritidsledarna 

ett engagemang och vill att ungdomarna ska må bra. Strander (2008) tar upp vikten av att 

vuxna och unga tillsammans i situationer som kan ”spåra ur” hittar vägar som kan stimulera 

ungdomarna, att det handlar om att som vuxen visa de unga en tilltro. I de tuffa besluten en 

fritidsledare måste ta handlar det om att göra det som är bästa för de unga och kliva in som 

vuxen och för att veta vad som är det bästa för barnen och ungdomarnas behov handlar det om 

att som vuxen visa att den går att lita på. 

 Även om resultatet visar att en av de svårare sidorna som upplevs hos fritidsledarna är att se 

ungdomar fara illa och att känna sig otillräckliga visar det ändå att de är engagerade i barnen 

och ungdomarna, även om det ibland är svårt. Scales et al. (2001) studie visar att vuxna är 

viktiga i ungas liv för att ge stöd och stärka de i deras vardag. Forkby (2009) har skrivit om ett 
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samarbete mellan olika resurser från samhället för att nå en problemlösning, och fritidsledarna 

upplever att det är viktigt att ibland lotsa ungdomarna vidare till andra aktörer i samhället, till 

exempel polis eller socialtjänst.  

Sammanfattningsvis tar dessa teman upp upplevelser som pekar på känslan av att inte räcka 

till, att ta svåra beslut som fritidsledare samt att se ungdomar fara illa som de svårare delarna i 

yrket som fritidsledare. 

5.4. Möjligheter till påverkan 
Fritidsledare upplever att det går påverka ungdomarna mer än man tror och kommer alltid att 

vara en fritidsledare i ungdomarnas ögon.  

5.4.1. Att lyssna 

För att kunna påverka ungdomarna, upplever fritidsledarna att det är viktigt att finnas där när 

de behöver prata, att någon lyssnar på allt mellan himmel och jord och visar ett förtroende till 

ungdomarna.  

Fritidsledare 3, upplever att man har ett väldigt stort inflytande på en del ungdomar, genom att 

lyssna och bry sig. 

Och det är liksom några som har kommit några år efteråt och sagt liksom ”tack 

för att du lyssnade” medans några redan har det där genom tränare och föräldrar 

som bryr sig och så där, det är väldigt många olika sätt man kan påverka, varje 

kväll kan man påverka nån. Fritidsledare 3 

Analys: I resultatet går det att se att fritidsledare upplever att det är viktigt att lyssna på 

ungdomarna när de behöver prata. Enligt Laxvik (2001) är en viktig kunskap hos en 

fritidsledare att kunna lyssna och att arbetet handlar om att lyssna aktivt som fritidsledare för 

att ungdomar ska kunna reflektera över sina tankar och känslor och pröva sina tankar högt för 

att de ska stärka sina ställningstaganden. Denna process hjälper, enligt Laxvik (2001) 

ungdomarna att få en djupare insikt och ta ett eget ansvar. Vikten av att fritidsledarna lyssnar 

har visat sig varit betydande för ungdomar senare i livet, som citatet visar. Det visar också att 

ungdomarna blir påverkade av att en vuxen lyssnar och enligt Dent och Brent (2006) är 

påverkan en naturlig process eftersom alla människor påverkar och påverkas av varandra hela 

tiden. 

5.4.2. Sunda förebilder 

I resultatet framkommer det att det finns en upplevelse om att rollen som fritidsledare för med 

sig en stor portion ansvar, i den meningen att fungera som en förebild för ungdomarna som 

besöker gården och föregå med gott exempel och hela tiden reflektera över hur man som 

fritidsledare själv agerar. Fritidsledarna upplever att arbetet handlar om att vara ett bra 

föredöme för barn och ungdomar, eftersom de är väldigt uppmärksamma på vad en 

fritidsledare gör. Det gäller att ha rätt värderingar som människa och att arbeta med ett sunt 

förnuft. Fritidsledarna upplever att ungdomar är människor som påverkas av mycket som 

finns runt omkring dem, vilket gör att de behöver sunda vuxna med rätt värderingar om livet i 

sin närhet. Det finns även upplevelser som visar att många ungdomar inte blir sedda och 

bekräftade i sina ordinarie omgivningar, därför spelar fritidsledaren en viktig roll när det 
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kommer till påverkan, att ungdomarna har någon som stöttar de och hjälper de få en bättre 

start i livet. Det handlar om, enligt fritidsledare 3, att hitta sin yrkesroll gentemot ungdomarna 

och vara en rättvis vuxen, eftersom fritidsledaren kan ses som en förebild hos ungdomarna. 

Fritidsledarna upplever att det går att påverka ungdomarna i mer positiv riktning på många 

sätt och vis. Som fritidsledare kan man försöka dra sitt strå till stacken eftersom det finns 

många vuxna runt omkring som kan påverka. Vidare, kommer det, i resultatet fram att en 

fritidsledare påverkar ungdomarna mycket och alltid kommer att vara en fritidsledare för dem. 

Det är därför viktigt att tänka på hur man beter sig även utanför jobbet.  

Man påverkar ungdomarna mer än vad man tror, de har full koll på er allt vad 

man gör och allt man säger även om man inte tror det själv, och ibland kan det 

vara allt man inte gör och inte säger, man kan ju påverka de, vissa mer och vissa 

mindre naturligtvis, det handlar ju om vad man kommer från för hem, vad man 

har för uppfostran och vad man har för verktyg i verktygslådan när de växer 

upp. Fritidsledare 2  

Det handlar även om att kunna gå ner till ungdomarnas nivå och kunna visa empati och förstå 

de, eftersom alla, enligt fritidsledare 5, bär på olika ryggsäckar. Fritidsledarna upplever också 

att en viktig egenskap hos en fritidsledare är att de behövs genom att finnas där som vuxna 

människor och kunna ge stöd som en utomstående och inte som en förälder. Det är viktigt för 

ungdomarna att de hittar olika förebilder.  

Analys: Som fritidsledare upplevs det, som resultatet visar, viktigt att ha sunda värderingar 

och visa ett bra föredöme, att vara en rättvis vuxen och att visa empati och även påverka i en 

positiv riktning. Scales et al. (2001) undersökning visar att det är viktigt att engagera sig i 

barn och ungdomar utanför familjen för att tillsammans kunna bygga åtgärder med 

ungdomarna för att minska attityder och beteenden.  Finns det stabila vuxna i samhället som 

är engagerade kan de göra en skillnad i hur viktigt det är att vara positivt engagerad i barn och 

unga utanför den egna familjen (Scales et al. 2001). Fritidsledare upplever att många 

ungdomar kanske inte blir bekräftade i sina ordinarie omgivningar, därför upplever de att det 

behövs stabila och engagerade vuxna, det handlar om att fritidsledaren hittar sin roll gentemot 

ungdomarna, då upplever de att de kan ses som en förebild.  

Även Halls och Charmaramans (2011) undersökning visar att viktiga egenskaper hos som ska 

finnas hos ledarna är att de ska finnas där som vuxna och visa ärliga känslor och hjälpa de när 

det behövs med det som behövs. Fritidsledarna upplever att ungdomarna behöver sunda 

vuxna, är det viktigt att de finns tillgängliga när det behövs. Strander (2008) skriver att många 

barn och ungdomar söker en vuxen som finns där för dem i sin vardag, de letar efter stöd och 

någon de kan lita på, fritidsledarna upplever att ungdomar behöver sunda förebilder i sin 

vardag.  

Resultatet visar att fritidsledarna upplever att många bär på olika ryggsäckar och har olika 

verktyg i verktygslådan och detta är sådant påverkar ungdomarna. För att kunna vara med och 

påverka som fritidsledare är det viktigt att förstå detta. Fritidsledarna resonerar kring att varje 

människa bär på en ryggsäck och har olika verktyg i verktygslådan som påverkar de unnder 

deras uppväxt. Detta resonemang är inte olikt de Thorzén, et al. (2001) skriver om att denna 
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ryggsäck innehåller livserfarenheter som påverkar bäraren (Thorzén, et al. 2001). Vissa av 

dessa erfarenheter kan vara svåra att komma åt, för att en fritidsledare ska kunna ta del av 

dem är det viktigt att visa empati och kunna gå ner på ungdomarnas nivå. Enligt Dent och 

Brent (2006) handlar empati om att vara uppriktig och då skapas en tillit i relationen, och 

genom att skapa tillit är det lättare att påverka. Det handlar om, enligt Dent och Brent (2006), 

att ligga på samma våglängd som den individen man vill påverka. 

5.4.3. Engagemang och möjligheter 

Det finns upplevelser om att det handlar även om att kunna möjliggöra saker för ungdomarna, 

att vara ett redskap för dem att skapa möjligheter att göra olika saker.  Det är utifrån sitt 

engagemang och sin delaktighet som det går att påverka människor, barn och ungdomar i 

största allmänhet. Som fritidsledare skapas en möjlighet att möta barn och ungdomar på deras 

fria tid och i deras fria vilja att möta vuxna. Detta leder till att alla skapar möjligheter genom 

engagemang och delaktighet.  

Ska jag ändå välja en enda sak som jag anser vara den viktigaste i min roll som 

fritidsledare så är det nog möjligheten att få vara med och påverka eller forma 

flertalet ungdomar till fantastiska människor. Fritidsledare 4  

En fritidsledare upplever att den kan påverka genom sitt engagemang och visa att man finns 

där och att fungera mer som en inspiration och inte försöka ändra på någon. Fritidsledare 4, 

tror att det i slutändan trots allt är den enskilda individen som påverkar sitt liv men att 

fritidsledaren i sin roll kan förmedla de normer och värderingar som kan anses vara de rätta. 

Fritidsledare 5, upplever att när det kommer till att påverka ungdomarna kanske man 

egentligen inte borde påverka de utan mer ge de andra insynsvinklar och alternativ till hur de 

tänker, då alla har sin väg att gå och ingen väg är den andra lik. Ungdomarna har en kamp och 

egna vägskäl att välja och en fritidsledare kan hjälpa till att hitta dessa vägar på ungdomarnas 

villkor. 

Analys: Utifrån resultatet är det viktigt med engagemang och att skapa möjligheter för 

ungdomarna för att kunna vara med och påverka. Scales et al. (2001) undersökning visar att 

engagerade vuxna i samhället kan vara med och påverka ungdomar och stärka de i deras 

vardag. Strander (2008) skriver att människor blir till i ett samspel med andra genom att skapa 

möjligheter. Det är där de vuxna får en särskild betydelse, genom att hjälpa de unga att hitta 

nya synsätt och ta sig an en ny situation.  

5.4.4. Samtalets betydelse 

Kommunikationen med ungdomarna upplevs vara en stor del i rollen som fritidsledare. Det 

handlar om att se till individen och inte göra en generalisering i kontakten med ungdomarna. 

Genom en god relation och bra diskussioner kan ungdomarna finna stöd och en vuxen de kan 

lita på i sin vardag. 

En rak och tydlig kommunikation anser jag vara det viktigaste. Fritidsledare 4 

En fritidsledare upplever att ungdomarna som kommer till fritidsgården kan söka upp en 

fritidsledare för att de har ett problem som de vill diskutera med en vuxen. I likhet med detta, 

kom det fram under en annan intervju att det är viktigt att kunna prata med ungdomarna om 
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deras framtid, hur de tycker och tänker om saker och ting och att göra det under andra 

aktiviteter för att de allvarliga sakerna inte ska bli stora och skrämmande.  

Analys: Forkbys (2009) undersökning visar att olika samtalsmetoder i olika nätverksmöten 

fungerar bra som problemlösning. Genom att föra samtal med positiva aspekter och reflektion 

kan man påverka andra och komma fram till en lösning om det behövs. Resultatet visar att det 

är viktigt med samtal och kommunikation mellan fritidsledare och ungdomar. Då ungdomarna 

kan ha problem som de vill diskutera. Forkby (2009) skriver om nätverksmöten, ett socialt 

nätverk är viktigt och det är nyttigt att reflektera. Enligt Thorzén, et al. (2001)  är samtal en 

naturlig del i arbetet med barn och ungdomar, det handlar om att låta ungdomarna vara 

delaktiga och känna de tas på allvar. Detta gör att det skapas en tillit mellan de vuxna och 

ungdomarna och för att kunna påverka i ett samtal, Dent och Brent (2006) menar att det är 

viktigt att inneha förmågan att lyssna. Resultatet visar att fritidsledarna upplever att det är 

viktigt att kunna prata med ungdomarna om viktiga saker och att kanske göra det under andra 

aktiviteter och genom det skapa en delaktighet som gör det lättare att ta sig an de allvarligare 

sakerna. 

Sammanfattningsvis upplever fritidsledarna att det finns många olika faktorer som kan 

påverka ungdomarna.  

5.5. Påverkansfaktorer till att fungera som fritidsledare 

I arbetet som fritidsledare är det inte bara kontakten med ungdomarna som påverkar vad som 

är viktigt, utan fritidsledarna upplever att det finns faktorer som påverkar arbetet positivt och 

negativt. Fritidsledarna upplever att det är viktigt att ha en bra inställning till arbetet. En 

aspekt är att tycka om att arbeta med barn och ungdomar, för de känner vad man har för 

inställning, därför är det viktigt att gilla sitt arbete. När man ser att barn och ungdomarna är 

glada och trivs på fritidsgården får fritidsledarna en glädje och energi tillbaka vilket ger en 

bekräftelse till att de gör ett bra arbete. Det är sällan någon säger att man gör ett bra arbete 

utan det är ungdomarnas glädje som talar för det.  

Sen handlar det om att tycka om att jobba med barn och ungdomar, för det 

märker de, så att man måste gilla jobbet. Fritidsledare 2 

Det kommer upp vikten av att ha en bra arbetsgrupp och bra medarbetare, att man trivs 

tillsammans och att alla arbetar efter samma mål och tycker om att arbeta med barn och 

ungdomar. Det bästa med att vara fritidsledare är att arbetet är varierande och det går inte att i 

förväg bestämma hur kvällen kommer att fortskrida.  

Naturligtvis är det viktigt med en bra arbetsgrupp och bra medarbetare som trivs 

med varandra, det är jätteviktigt att man har det. Fritidsledare 2 

Det finns även mindre positiva upplevelser när det kommer till påverkan på arbetet. Det som 

upplevs som mindre bra och jobbigt med arbetet som fritidsledare är att det kan bli uppdelat 

för att tjänsterna ska kunna gå ihop. Då arbetet innebär att jobba lite som fritidsledare, jobba 

på fritidsklubben, sköta kontorsuppgifter och städning. Det gör att rollen inte känns riktigt hel 

och det kan vara frustrerande, men det är något man lär sig över tid.  
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Dels är det lite den här snuttifikationen som jag brukar säga, genom att vi ska få 

ihop våra tjänster, jobbar jag lite som fritidsledare, lite som fritidsklubbare, lite 

som kontorist, lite som städare. Det där att det inte känns som att det blir riktigt 

helt. Men det är något man tränar sig på, som man lär sig. Fritidsledare 5 

Det framkommer även att det finns upplevelser om att själva yrket fritidsledare har en låg 

status och att det kan vara svårt att få en heltidstjänst.  

Yrket som sådant har en dålig status och man få väldigt sällan heltids jobb som fritidsledare. 

Fritidsledare 6 

Det finns även upplevelser om att man som fritidsledare gärna vill utveckla allting för att det 

ska bli bättre. Men för att kunna utveckla verksamheten krävs pengar och man vill ha mer 

resurser, det kan vara en jobbig del i att arbeta som fritidsledare. 

Sen är det ju en annan sak att jobba med, man vill ju alltid utveckla allting och 

för att kunna utveckla allting och få bättre verksamhet krävs det pengar och 

naturligtvis att man vill ha mer resurser och det handlar mer om att man vill 

utvecklas. Fritidsledare 2 

Analys: Resultatet visar upplevelser om påverkan på arbetet, en aspekt är att ha en positiv 

inställning till arbetet och att tycka om att arbeta med barn och ungdomar. Det finns även 

upplevelser om att trivas tillsammans i arbetsgruppen. Scales et al. (2001) har i sin 

undersökning tittat på vikten av att vara positivt inställd till barn och ungdomar. Strander 

(2008) skriver att det är viktigt att visa engagemang och ha en positiv inställning för att skapa 

en tryggare miljö, både för sig själv och för ungdomarna. Det är viktigt att trivas tillsammans 

när man arbetar, för att arbetet ska kännas mer positivt. Arbetar man mot samma mål kan man 

utvecklas tillsammans. Hall och Charmaraman (2011) undersökning syftar till att se på en 

utveckling i en grupp, det är viktigt att ”leda med hjärtat” för att det ska bli ett effektivt 

grupparbete. Visar fritidsledarna engagemang kan de trivas och arbeta varierande 

tillsammans. Resultatet visar att rollen som fritidsledare upplevs som uppdelad. Enligt 

Berggren (2000) äger fritidsarbetet rum i flera sammanhang och med flera målgrupper än 

tidigare. Han menar att en fritidsledare sällan är bara en fritidsledare, utan ska i sin roll vara 

mycket mer. Det går att förstå att detta kan upplevas som en mindre positiv sida i yrkesrollen. 

Resultatet visar också att fritidsledare upplever att yrket har låg status. Enligt Laxvik (2001) 

kan det finnas en otydlighet i uppdraget som fritidsledare. Fritidsledarna upplever även att det 

inte har tillräckliga resurser för att kunna utveckla verksamheten, finns inte resurserna blir det 

svårt att få verksamheten att gå framåt och skapa de möjligheter som krävs för att 

ungdomarna ska utvecklas. Enligt Thorzén, et al. (2001) handlar det om att utveckla de ungas 

resurser, men finns inte resurserna för att utveckla verksamheten blir det svårare att hjälpa 

ungdomarna att utvecklas. 

Sammanfattningsvis visar dessa upplevelser att det finns faktorer som visar att det finns 

positiva och negativa upplevelser av att fungera som fritidsledare.   
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6. Diskussion 
Att mötet upplevs som en viktig del i rollen som fritidsledare förvånar mig inte, då jag själv 

arbetar i denna miljö. Det är ett möte som sker varje dag, ett möte med människor, i detta fall 

barn och ungdomar. Det är även det litteraturen säger, att en fritidsledares vardag består av 

möten med ungdomar och att det är i mötet som det betydelsefulla sker (Laxvik, 2001). I ett 

möte är det viktigt att vara en ställföreträdande vuxen för att ungdomarna ska kunna vända sig 

till någon och att det finns möjligheter till att utvecklas tillsammans. Fritidsledarna upplever 

också att det är viktigt att det finns en gemenskap på fritidsgården. En gemenskap som kanske 

kan bidra till att ungdomarna känner sig sedda och bekräftade, som också upplevs vara en stor 

del i rollen som fritidsledare. Därför upplever jag att det är viktigt med fritidsledare som är 

beredda att möta ungdomarna oavsett humör och bekräftar dem när de kommer och besöker 

fritidsgården. Som Laxvik (2001) skriver att när det kommer till bekräftelse är det viktigt att 

se och höra den person som söker den då personens betydelse kan framhävas genom 

bekräftelse. 

En intressant del av det som resultatet visar är fritidsledarnas upplevelser om skillnaden mot 

klassrummet. Jag förstår att de upplever fritidsgården som ett friare och öppnare klimat och 

att ungdomarna själva väljer om de vill gå dit eller inte. Det som är mest intressant i den här 

delen av resultatet är att fritidsledarna upplever att de inte utgör ett hot mot ungdomarna och 

refererar till att ungdomarna kan slappna av på ett annat sätt än med en lärare. Att de upplever 

att ungdomarna har lättare att vända sig till en fritidsledare i jämförelse med en lärare. 

Eftersom det inte finns ett betygssystem eller bedömningsmatris på fritidsgården. Det här med 

att ge betyg är ett ämne som diskuteras idag och jag har hört att det talas om att börja med 

betyg allt längre ner i åldrarna, detta är ett ämne som hade varit intressant att titta närmare på, 

men som inte riktigt hör till denna diskussion. Fritidsledare upplever också att det inte finns 

tillräckligt med resurser på skolorna, vilket kan vara sant, då det hela tiden talas om 

nedskärningar och färre lärare på fler elever. Dock upplever jag att fritidsgårdar är en arena av 

stor vikt för att ungdomarna ska ha en alternativ knytpunkt att vända sig till om en miljö 

skulle vara bristande i någon form, som till exempel skolan eller hemmet och då en arena som 

är frivillig. Likt det Strander (2008) skriver om, att en miljö kan påverka och kompensera en 

annan som är mindre bra. 

Resultatet visar också att det finns upplevelser om att inte räcka till som fritidsledare. I rollen 

som fritidsledare möter man många olika ungdomar med olika bakgrund och olika 

ryggsäckar. Vilket gör att fritidsledare kan möta många olika problem och att den hjälp en 

fritidsledare erbjuder upplevs ibland vara bristande. Detta är en frustration som säkerligen 

upplevs hos flera yrkesrollen som kommer i kontakt med ungdomar som har problem. Jag kan 

förstå att detta är ett område som väcker stor frustration hos fritidsledarna, viljan av att göra 

mer men inte kunna. Jag upplever att det i varje människa finns en strävan efter att alla ska må 

bra och i en yrkesroll där man arbetar nära ungdomar, eller människor överlag, och ser att det 

är något som är fel och inte kunna hjälpa till måste vara frustrerande.  

Det finns många upplevelser om möjligheter till att påverka ungdomarna, många kanske inte 

ser ett samtal och att ha någon som lyssnar som en påverkan. Som resultatet visar är upplever 

fritidsledarna att det är viktigt att lyssna och låta ungdomarna vara delaktiga i samtal för att 
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utvecklas och reflektera över saker. Enligt Thorzén, et al. (2001)  är samtalet en viktig del i 

kontakten mellan unga och vuxna. På det sättet blir de vuxna delaktiga i barnens och 

ungdomarnas upplevelser och känslor. Ett sådant samtal öppnar upp för en positiv upplevelse 

och det är ingen som behöver försvara sig och försöka skydda sin personliga integritet mot 

intrång. Detta borde påverka ungdomarna till en positiv upplevelse och känna att de kan 

samtala med fritidsledarna igen.  

Sunda förebilder är också något som upplevs påverkar ungdomarna, resultatet visar att 

fritidsledarna menar att de har ett stort ansvar i att fungera som förebilder, för ungdomarna 

som besöker gården och bör föregå med gott exempel och hela tiden reflektera över hur man 

som fritidsledare själv agerar, att det handlar om att ha rätt värderingar som människa och att 

arbeta med ett sunt förnuft. Eftersom många ungdomar kanske inte bli bekräftade i sina 

ordinarie omgivningar, därför spelar fritidsledaren en viktig roll när det kommer till påverkan, 

att ungdomarna har någon som stöttar de och hjälper de få en bättre start i livet. Det handlar 

också om att finnas där som vuxna människor och kunna ge stöd som en utomstående och inte 

som en förälder. Det är viktigt för ungdomarna att de hittar olika förebilder. Detta kan stärkas 

med det som Scales et al (2001) kommer fram till i sin undersökning att stabila vuxna kan 

skapa skillnad och det kan få en positiv utgång. Det handlar hela tiden om att visa att 

ungdomarna kan räkna med den vuxna, alltså fritidsledaren, för genom att finnas som en 

förebild finns det någon som bryr sig om ungdomarna och detta behövs då ungdomsåren är en 

svår tid för många.  

Jag upplever det så, att fritidsledarna menar att allt de gör är en sorts påverkan, och att den 

kanske sker undermedvetet hos ungdomarna, även om den kan vara tydlig för fritidsledarna. 

Dock är det en fritidsledare som upplever att det inte handlar om att man ska påverka 

ungdomarna, utan mer ge den andra insynsvinklar och alternativ till hur de tänker. Att 

ungdomarna ska ha egna idéer men kan använda fritidsledaren som ett bollplank för att få 

hjälp att hitta sin väg. Detta ser jag som en påverkan, att ge någon andra insynsvinklar och 

andra alternativ handlar väl om att påverka, fast kanske mer på en nivå där det inte är den 

vuxne ska styra utan ungdomen. Jag upplever att för att ungdomen ska kunna använda en 

fritidsledare som bollplank borde denna fritidsledare påverkat ungdomen på ett sätt från första 

början genom att kanske ha visat engagemang och förtroende.  

I resultatet redovisas också upplevelser om vad som kan upplevas vara positivt och mindre 

positivt i yrkesrollen och arbetet. Att det handlar om att trivas med sitt arbete och ha rätt 

inställning och gemenskapen med kollegor är också viktiga. Det är ganska självklart att rätt 

inställning till arbetet och bra kollegor gör att man trivs, det är något jag upplever är viktigt i 

alla yrkesrollen. För det kan vara så att man har sitt drömjobb men kanske inte trivs med 

kollegorna, och då kan man fråga sig om man egentligen trivs på arbetet. 

 Det finns även negativa sidor om uppdelade tjänster, otillräckliga resurser och upplevelser 

om låg status. Dessa upplevelser är också viktiga att ta upp då de är en del av yrkesrollen och 

arbetet som fritidsledare. Detta kan bero på att det är en folkhögskoleutbildning och ingen 

högskole- eller universitetsutbildning, vilket kan ses som något som skapar en lägre 

yrkesidentitet. Dock kan jag inte uttala mig för mycket i denna fråga, då jag inte vet om det är 
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det som är orsaken till upplevelser om en låg status. Att fritidsledare upplever att det är 

uppdelade tjänster är även något som litteraturen tar upp, Berggren (2000) skriver att en 

fritidsledare i sin roll även ska vara en lärare, socialarbetare och en vuxen att räkna med. 

Detta upplever jag som något som också kan bidra till känslan av att ha låg status, att 

yrkesrollen inte blir hel och det gör att det blir svårt att hitta någon fast punkt att relatera till.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån det som kommit fram i denna undersökning upplever jag att det finns många ingångar 

och förslag till fortsatt forskning. Eftersom fritidsledarna jämför sig med lärare och skolan 

hade det varit intressant att se hur lärare upplever det hela, hur de upplever kontakten med 

ungdomarna och hur de ser på betygssystemet. För att se om det finns några likheter och 

framför allt vad det finns för skillnader. Det hade också varit intressant att intervjua lärare om 

frågor som berör hur de ser på resurser, då fritidsledarna upplever att skolorna inte har 

tillräckligt med resurser för att bekräfta ungdomarna och göra en jämförelse mellan lärare och 

fritidsledare. 

Det hade också varit intressant att göra en jämförelse mellan olika yrken som arbetar i en nära 

relation till ungdomar och se om det finns några likheter och upplevelser om att inte räcka till.  

En annan ingång som hade varit intressant att fördjupa sig i att fråga andra yrken om deras 

uppfattningar om fritidsledarens yrkesroll och arbete för att se om det finns några likheter 

med dessa upplevelser. Speciellt de negativa sidorna, om andra yrken upplever att 

fritidsledare har låg status. 

Det kunde också ha varit intressant att tittat på ungdomarnas syn på det hela. Hur de upplever 

fritidsledarnas arbete och se vad de uppmärksammar. För att kunna göra en jämförelse med 

vad fritidsledarna upplever som viktigt och vad ungdomarna upplever som viktigt. Vad som 

är bra, mindre bra och vad som hade kunnat vara bättre. Eftersom det är de som besöker 

fritidsgården och det är de som fritidsledarna jobbar för. Det hade varit intressant att se om det 

fanns några tydliga likheter och vad det hade kunnat finnas för skillnader. För jag kan tänka 

mig att det är stor skillnad i upplevelserna mellan en vuxen och en ungdom. Det finns också 

många olika upplevelser om vad det finns för möjligheter till påverkan hos ungdomarna och 

det hade varit intressant att fråga om ungdomarna upplever att fritidsledarna kan påverka dem 

på något sätt. För att få en bredare förståelse och se om det finns några likheter mellan 

fritidsledarna och ungdomarna och vad som upplevs som påverkan.   
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

Missivbrev  

 

Jag heter Ida Svenson och läser min sista termin på hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle och jag ska under denna termin skriva mitt examensarbete. Fokus för min 

studie kommer att ligga på hur fritidsledare kan bemöta och påverka ungdomarna i sitt arbete. 

Därför vill jag nu försöka ta reda på detta med hjälp av Er. Jag kommer att använda mig av 

intervjuer och det är här Ni och Er fritidsgård kommer in i bilden. Om möjlighet finns vill jag 

gärna komma till Er fritidsgård och genomföra intervjuer med Er och Era medarbetare. En 

medverkan i denna studie är frivillig och kommer att vara anonym. Intervjuerna kommer i 

samråd med Er som intervjuas att bandas för att sammanställningen av arbetet ska flyta på så 

smidigt som möjligt. Det bandade materialet kommer bara att användas i studiens syfte. Det 

slutliga examensarbetet kommer att presenteras vid ett öppet tillfälle samt publiceras genom 

Högskolan i Gävle.  

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning   

Ida Svenson 
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8.2. Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Skulle du kunna sammanfatta vad det viktigaste i din roll som fritidsledare är? 

Vad upplever du är det bästa med att vara fritidsledare? 

Vad upplever du kan vara mindre bra eller jobbigt med att vara fritidsledare? 

På vilket sätt tror du att du kan påverka ungdomarna genom ditt arbete som fritidsledare? 


