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Sammanfattning 
Fritidsledare på fritidsgård är en yrkesgrupp som nästan enbart nämns i det offentliga samtalet 
när det gäller nedskärningar eller ungdomsproblem. Men vad gör de egentligen, hur ser de på 
sin uppgift och hur ser deras vardag ut? 
 
Tolv personers berättelser utgör grunden för denna uppsats som består av två studier. Sex 
yrkesverksamma fritidsledare talar om sin syn på det egna yrket, utifrån teman som egen 
bakgrund, uppdrag, utbildning, etik och position. Fritidsledarnas berättelser speglar en 
arbetssituation full av betydelsefulla möten och viktiga ställningstaganden. I den andra delen 
möter vi sex fritidsgårdsbesökare. Läsaren får en bild av hur fritidsgårdsbesökare uppfattar 
fritidsgården och hur de bemöts av fritidsledarna. Samtalen berör både det synliga och det 
osynliga. 
 
Vårt syfte har varit att med hjälp av fritidsledarnas och fritidsgårdsbesökarnas berättelser 
diskutera fritidsledarens yrkesroll. För att göra detta använder vi oss av ett 
professionsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att vi tittar på aspekter som uppdrag, 
utbildning och etiska förhållningssätt. 
 
Uppsatsen leder fram till en diskussion kring huruvida det professionsteoretiska perspektivet 
går att applicera på fritidsledaryrket. Dessutom diskuteras yrkesgruppens förhållningssätt och 
relation till sin omgivning både på en individ- och samhällsnivå. 
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Förord 
I det moderna samhället kan vi se en ökad mångfald när det gäller information. Moderna 
tekniker gör även att information sprids allt snabbare. I detta brus av intryck blir det viktigt att 
som individ ta plats, att hitta olika former att synas. Genom medvetna livsstilsval producerar 
vi oss själva. Tidigare tydliga socialisationsagenter får svårare att behålla sin ställning. För 
unga människor som är på väg att skapa sin identitet kan vägen vara vinglig. Det är viktigt att 
de har möjlighet att omges av vuxna personer som inte är styrande och kontrollerande, och 
genom det hämmande, utan närvarande. Vi anser att fritidsledarna skulle kunna vara en sådan 
yrkesgrupp. 
 
Denna uppsats har präglats av vår grundsyn att allt i samhället hänger samman. Vi vill se 
olika riktningar och synsätt som något berikande ur ett helhetsperspektiv, snarare än som 
motsättningar och problem. Detta leder oss in på samhällsstrukturer och möten mellan 
individer. Vår syn är att samhället styrs både av strukturer1 och aktörer2. Det vill säga att vi 
som individer/aktörer påverkas av samhällsstrukturen såväl som att samhällsstrukturen 
påverkas av oss som individer/aktörer. Vi anser att genom att visa olika vinklar, kan man öka 
förståelsen och skapa en anda av helhetstänkande. Något som är mycket svårt att uppnå i 
dagens sektoriserade samhälle. Vidare tror vi på människors egen kreativa förmåga att tänka 
själva och vi intar ett perspektiv där vi ser den mellanmänskliga kommunikationen både som 
en livsnödvändighet och en möjlig väg till ett mänskligare samhälle. Människan har ett 
grundläggande behov av att synas för att existera, man blir till som individ genom mötet med 
andra människor. Filosofen Martin Buber uttrycker detta på ett fint sätt när han säger: 
 
   ”Jag - Du - relationens syfte är dess eget väsen, det betyder: beröringen med Duet. Ty genom varje  
     beröring med ett Du rör oss en fläkt av det eviga livet.”3 
 
Vi ser kommunikationen som en evig process som aldrig kan tas för given utan snarare som 
något som alltid måste finnas i vårt medvetande, även om mycket av kommunikationen tar 
form och sker på ett rutinmässigt sätt. Samspelet mellan människor skapar de normer och 
värderingar som till stor del styr samhällsutvecklingen. 
 
Vårt perspektiv har varit svårt att koppla till någon enstaka teoretiker eller dennes idéer. Från 
början hade vi tänkt oss fritidssektorn som ett fält till stor del utifrån Pierre Bourdieus 
tankegångar, men vi fann inte detta tillräckligt. Vi har sökt kunskap genom läsning av olika 
samhällstänkare, framförallt Giddens, Habermas och Ziehe. Detta har inspirerat oss i vår 
helhetstanke, men ska vi vara lite självkritiska finns en risk att vi genom att plocka de delar 
som vi finner passande och tilltalande i olika teorier har förändrat deras ursprungliga 
innebörd. Därför väljer vi att inte göra några beskrivningar av dessa, var för sig, mycket 
omfattande teoretiker utan nöjer oss med att påtala det faktum att de har inspirerat oss. 
 
Som författare till denna uppsats vill vi förklara vår egen förförståelse i ämnet. Vi har båda 
stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom vård, omsorg, skola och socialtjänst. 
Dessutom har den ena av oss lång praktisk erfarenhet av fritidsledaryrket. Förutom denna 
yrkeserfarenhet ligger även förförståelsen i en teoretisk orientering inom ämnet, som skett 
under utbildningstiden. Denna förkunskap ser vi som något positivt då den gett oss ett 
naturligt tillträde till fältet. Vi är medvetna om att vår förförståelse även medför en risk att 
                                                 
1 Jämför exempelvis Durkheim. 
2 Jämför exempelvis Weber. 
3 Israel, Joachim (2000) Martin Buber : Dialogfilosof Och Sionist sid 138. 
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viss information kan ses som självklar för oss i analysarbetet, och innebära en svårighet att 
förhålla sig objektiv till materialet. Vi anser att vår medvetenhet om detta minimerar denna 
risk. 
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de fritidsledare och ungdomar som har gjort denna 
uppsats möjlig. Vi vill också framföra vårt varmaste tack till de personer som på olika sätt har 
stöttat oss under arbetets gång. 
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Inledning 
Den här uppsatsen handlar om fritidsledarens yrkesroll. Att beskriva en yrkesroll innebär att 
man måste finna dess innersta väsen, vilket är mycket svårt då man kan inta en rad olika 
positioner och perspektiv. Man kan exempelvis fokusera på utbildning eller det praktiska 
verksamhetsutövandet , eller varför inte välja att titta på positioner i hierarkiska system eller 
på yrkesetiska aspekter. Vi kommer att på olika sätt, mer eller mindre ingående, beröra dessa 
områden. Vårt val av yrkesgrupp för studien bygger på ett ställningstagande. Ett 
ställningstagande som innebär att vi anser att det är av stor vikt att ge unga människor olika 
arenor för sitt identitetsskapande. Vi anser att fritidsgården kan vara en sådan arena. 
 
Fritidsledare kan idag arbeta inom en rad områden: föreningsliv, skola och äldreomsorg är 
några exempel. Huvuddelen av fritidsledarna återfinns dock på fritidsgårdar och det är den 
grupp som tas upp i denna uppsats. Yrkesgruppen är relativt ung och arbetet med att göra en 
definition av fritidsledarens yrke har i olika former pågått under ett stort antal år.4 Hittills har 
inget resultat framkommit som har gett något större genomslag. För närvarande pågår ett 
definitionsarbete kring vad som är en fritidsgård, såväl som vad fritidsledaryrket innebär. 
Arbetet görs av Fritidsforum som är en intresseorganisation för Sveriges hem- och 
fritidsgårdar. Vi vill genom detta belysa att det tar tid för en yrkesgrupp att hitta sin identitet - 
men kanske framförallt att skriftligt beskriva den. Svårigheten ligger bland annat i den stora 
spännvidd som finns inom yrket. Att bedriva en verksamhet som inte är lagstadgad innebär 
även en risk att bli styvmoderligt behandlad då kommunerna inte styrs av några lagar när det 
gäller omfattningen av kultur- och fritidsverksamhet. Över tid har vikten av utbildade 
fritidsledare ökat, men det finns fortfarande ett stort antal yrkesverksamma fritidsledare som 
saknar den formella fritidsledarutbildningen. Kravet på ökad kompetens i ett föränderligt 
samhälle är något som slår igenom inom många yrkesområden, så även inom detta. Om 
uppdraget tidigare har varit starkt knutet till kontroll, aktivitet och rekreation av den 
organiserade fritiden kan man kanske idag säga att det är på väg att vidgas. Utvecklingen går 
mot att fritidsledarens arbetsuppgifter mer och mer får en kultur- och socialpedagogisk 
inriktning. Fritidsledarens uppgift blir här att vara en främjare av det friska hos de ungdomar 
han/hon möter och genom mötet stärka en positiv identitetsutveckling. Kompetensen hos 
fritidsledaren ligger i att arbeta med informella läroprocesser anpassade till individen, och 
utifrån en helhetssyn på dennes livssituation. Fritidsledarskolorna uttrycker det på följande 
sätt i sin gemensamma grundsyn och utbildningsplan: 

 
   "I samarbete med andra yrkesgrupper blir fritidsledarens speciella uppgift att utgå från människors  
    möjligheter för att stärka de faktorer som befrämjar sammanhang, delaktighet och mening; ett 
    folkbildande uppdrag".5 
 
Fritidsledare på fritidsgård är en yrkesgrupp som nästan enbart nämns i det offentliga samtalet 
när det gäller nedskärningar eller ungdomsproblem. Men vad gör de egentligen, hur ser deras 
vardag ut? I denna uppsats kommer koncentrationen att ligga på fritidsledarnas berättelser om 
hur de uppfattar sitt yrke, samtal som vi återger och diskuterar. Aktiviteterna på fritidsgården 
har vi till stor del valt bort. Dock är vår ståndpunkt att det finns mycket att utveckla i 
kopplingen mellan aktivitet och närsamhälle, att hitta former som gör att aktiviteten kan ingå i 
olika sammanhang. Det borde vara en utmaning för den kommunala fritidsverksamheten att 
finna former där aktiviteten blir kunskapsbärare istället för, som idag kan förekomma, 
tidsfördriv. 
                                                 
4 Se avsnittet som följer om utbildning sid 13. 
5 Fritidsledarskolorna (2000) Gemensam utbildningsplan för fritidsledarutbildningen i Sverige  sid 2. 
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Vi anser att forskning kring fritidsledaryrket har relevans för såväl yrkesverksamma 
fritidsledare, som för dem som fattar beslut kring fritidsverksamheten. Men framförallt 
hoppas vi på att det i förlängningen kommer dem som deltar i verksamheten till del. Vår 
uppfattning är att ett yrke inte är viktigt i sig, utan för vad det kan tillföra samhällets 
medborgare. 

Syfte 
Vårt syfte är att med hjälp av fritidsledares och fritidsgårdsbesökares berättelser diskutera 
fritidsledarens yrkesroll. För att göra detta använder vi oss av ett professionsteoretiskt 
perspektiv, vilket innebär att vi undersöker aspekter som uppdrag, utbildning och etiska 
förhållningssätt. 

Frågeställningar 
v Hur beskriver fritidsledaren sitt yrke? 
v Hur ser fritidsgårdsbesökaren på fritidsgården och på fritidsledaren? 
v Är fritidsledaryrket en profession? 

Disposition 
I uppsatsens inledning ger vi en bild av yrkesgruppen fritidsledare och den verklighet de 
arbetar i. Här finns också vårt syfte med uppsatsen och de frågeställningar vi har för avsikt att 
undersöka. I kapitel 1 inleder vi med att beskriva fritidsledaryrket, för att i kapitel 2 övergå till 
att tala om teoretiska utgångspunkter och forskning. Dessa kapitel ligger som grund för den 
diskussion som återfinns i kapitel 7. I kapitel 3 presenteras vår metod med insamlande av 
empiriskt material och bearbetning av detsamma, kapitlet avslutas med en kort 
metoddiskussion. Kapitel 4 ägnas åt fritidsverksamhet. Där beskrivs kommunen och de olika 
kommundelarna i studien. I kapitel 5 och 6 presenterar vi uppsatsens empiriska material. 
Varje kapitel består av sex fallstudier utifrån fritidsledarnas och fritidsgårdsbesökarnas egen 
syn på fritidsledaryrket. Inledningsvis i kapitel 5 presenteras även de fritidsgårdar som ingår i 
undersökningen. Uppsatsen utmynnar i en diskussion, kapitel 7, där vi följer upp de tidigare 
kapitlen och ger vår bild av fritidsledaryrket utifrån de berättelser som uppsatsen presenterat. 
Uppsatsen avslutas med ett efterord. 
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Kapitel 1 Fritidsledaryrket 
Vägen till dagens organiserade fritidsverksamhet har sina rötter i industrialiseringen. Gamla 
vanor och seder bröts när människor lämnade landsbygden för att få sin försörjning i stadens 
fabriker. Boendeformerna förändrades likväl som arbetstidens längd. Det tidigare utbredda 
barnarbetet försvann nästan helt. Detta ledde till en ökning av den fria icke arbetsbundna 
tiden. Man kunde tidigt se en oro hos det borgerliga samhället när det gällde denna ökning av 
fri tid hos arbetarklassen, och då framförallt hos deras barn. 
 
1902 antogs en vanartslag som blev en tydlig indikation på denna oro. Lagen hade sin 
upprinnelse i en motion år 1896 från den liberala folkskolläraren Fridtjuv Berg till Andra 
kammaren. Han ville att det skulle utredas huruvida behovet av uppfostran av de vanartade 
och sedligt försummade barnen förelåg. Den nya lagen innebar att kommunerna frivilligt 
kunde inrätta Barnavårdsnämnder. 1924 blev detta obligatoriskt för kommunerna, då staten 
ansåg sig behöva ett nytt organ för att klara av ungdomens fostran även under fritiden. 6 
 
I folkrörelsens Sverige fanns en stor tro på föreningslivet. 1954 beslutade riksdagen om 
generella bidrag till ungdomsorganisationerna. Staten utsåg genom detta föreningslivet till 
socialisationsagent för gruppen föreningslösa ungdomar, en grupp som ansågs löpa stor risk 
att bli socialt missanpassad. Detta bidrag handlade alltså inte om att stödja föreningslivets 
ideologiska utveckling, utan kunde snarast ses som en kontrollfunktion gentemot de grupper 
staten ansåg vara i behov av uppfostran. Man kan förstå av statens och kommunernas intåg i 
arbetarklassens uppfostran av barnen att oron var mycket stor. Detta förhållningssätt gav ett 
synsätt som innebar att man började se ungdomar som en grupp som behövde kontrolleras, 
annars skulle problem uppstå. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är vuxensamhället som har tillskrivit barn och ungdomar 
olika problem. Denna problemsyn hänger ofta samman med frågor om rätt/fel, ont/gott och 
moral/omoral. Det är när de unga brutit mot moralen och mot de rådande värderingarna om 
hur unga människor bör leva sina liv som de börjar betraktas som ett problem. Detta är inget 
nytt. Genom tidens gång har konflikter kontinuerligt uppstått som grundar sig på 
motsättningar i synsätt mellan generationer. De konkreta orsakerna har varit olika, men 
fenomenet detsamma. De så kallade ungdomsproblemen utformas i spänningen mellan 
kulturella och ekonomiska förhållanden och olika politiska och sociala institutioner å ena 
sidan, å andra sidan ungdomars handlande och föräldragenerationens och experternas 
uppfattningar om ungdomarnas behov och moral. I samhällsadministrationen har problemen 
ofta knutits till de miljöer där ungdomar rör sig, exempelvis hemmet, skolan och 
kamratkretsen. De har även knutits till olika områden där ungdomar återfinns som en av flera 
problemgrupper, detta kan gälla missbruk, kriminalitet eller arbetslöshet.7 
 
En intressant kritik som har förts fram är att problemteorier och problemforskare har ingått i 
den sociala kontrollens tjänst. Detta innebär att perspektivet har varit utifrån myndigheternas 
intressen, de ungas intressen har hamnat i bakgrunden. Genom att man använder sig av 
begreppet ungdomsproblem lägger man skulden på ungdomarna, det är deras problem, - och 
inte samhällets. På så sätt blir problem som kanske är generella för samhället, överflyttade till 
individnivå. Vilket i sin tur lätt kan leda tankarna till att problemet snarare beror på en 

                                                 
6 Olson, Hans- Erik (1992) Staten och ungdomens fritid - kontroll eller autonomi  sid 212. 
7 Ohlsson, Lars B. & Swärd, Hans (1994) Ungdom som samhällsproblem sid 16. 
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personlig svaghet eller brist på moral hos den unge, än på samhällsförändringar och ojämlika 
samhällsförhållanden. 
 
Under början av 1900-talet växte en ungdomsrörelse fram. Den bestod av två delar. Dels en 
del där ungdomar själva gick samman och startade föreningar och förbund, dels en del där de 
vuxna organiserade verksamhet vars syfte var att ge, framförallt arbetarklassens unga, en etisk 
fostran. 8 I slutet av 20-talet bildades det första Ungdomsrådet i Bromma. Rådets medlemmar 
utsågs av Barnavårdsnämnden och hade sitt ursprung i det kyrkliga ungdomsarbetet. Rådets 
uppgift var att hålla sig underrättat om ungdomens situation, och vid behov föreslå fostrande 
verksamhetsinsatser för dessa.9 
 
Den moraldebatt som var mycket livlig under 30-talet spädde på synsättet med ungdomar som 
problem. Ungdomens dans- och nöjesintressen, även känt som dansbaneeländet,10 ledde till 
vilda diskussioner i riksdagen. Så här i efterhand kan man även se att ungdomsdebatten fram 
till slutet av 30-talet till stor del följde klasskampslinjen. På ena sidan stod arbetarrörelsen 
vars synsätt på den rådande situationen gick starkt isär med den borgerliga opinionens mer 
moralkonservativa syn. Arbetarrörelsen drog gränsen annorlunda mellan respektabelt- och 
icke respektabelt beteende. Man accepterade både dansen och sexualundervisningen vilket 
inte den borgerliga opinionen gjorde. Som en följd av detta rasade man mot de 
moralkonservativas syn på det som de kallade nöjesraseriet. Under 40-50-talen började även 
socialdemokraterna se delar av ungdomsgruppen som ett problem, vilka behövde kontrolleras 
och uppfostras.11 I ljuset av Sokrates ord kanske debatten trots allt inte kan ses som ny. 
 
   "Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. De visar ingen 
     respekt för äldre människor och älskar tomt pladder i stället för arbete. De reser sig inte längre när 
     äldre kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar pratar före alla andra, glufsar i sig maten 
     och tyranniserar sina föräldrar." (Sokrates ca 470-399 f Kr) 
 
Man fortsatte i denna anda av kontroll och uppfostran. Ur de klubbar som fanns vid förra 
sekelskiftet, och som i huvudsak arbetade med arbetarklassens föreningslösa barn (pojkar), 
kan man finna tankegångar som idag återfinns i den öppna fritidsgårdsverksamheten. Formen 
för verksamheterna har stora likheter, den vänder sig till en grupp som är i behov av snabb 
tillfredställelse i första hand, något som inom fritidsforskningen betecknas som expressivt.12 
 
1912 startade landets första Hemgård i Stockholm, Birkagården. Hemgårdsrörelsen hämtade 
sina idéer från England och var från början tänkt enbart för vuxna.13 I grundtanken fanns att 
föra ut ett kristet budskap, men även att skapa en arena för kontakt över klassgränserna via 
bildning. Så småningom startade man även verksamhet för barn och ungdomar. Det finns 
fortfarande ett antal hemgårdar kvar i landet. 
 
I början på 30-talet startades de första så kallade ungdomsgårdarna, men vad man lade i detta 
namn är lite tveksamt. Till stor del bestod verksamheten av fast inte öppen verksamhet. 

                                                 
8 Olson, Hans-Erik sid 55. 
9 Ericson, Björn (1994) Med samfälld kraft sid 24. 
10Se Frykman, Johan (1988) Dansbaneeländet. 
11 Olson, Hans-Erik sid 216-217. 
12 Begreppen instrumentell och expressiv står i motsatsförhållande. Den instrumentella aktiviteten liknar  
    skolans och föreningslivets aktiviteter, den är strukturerad och har långsiktiga mål. Den expressiva  
    aktiviteten däremot utmärks av en lös organisation och snabb behovstillfredsställelse. Det är viktigt att  
    påpeka att det är formen för aktiviteten som styr om den är instrumentell eller expressiv, inte dess innehåll. 
13 Olson, Hans-Erik sid 137. 
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Dessutom var den inte enbart inriktad på ungdomsverksamhet.14 Den första kommunala 
ungdomsgården öppnades i Göteborg 1936, Gamlestadens ungdomsgård.15 
 
Under 40-talet kan man se att det fanns olika former av fritidsverksamhet för ungdomar. En 
uppdelning gick att urskilja mellan den kommunala ungdomsgården, hemgårdarna, 
föreningslokaler, som kom att kallas allmänna samlingslokaler, och fritidscentra.16 
40-talets stora ungdomskullar ställde ökade krav på den kommunala fritidsverksamheten. 
Under en 25-årsperiod, räknat från 50-talets början, exploderade framväxten av 
ungdomsgårdar. Ett samspel mellan klubbar och öppen verksamhet, där idén med 
Ungdomsråd åter togs upp, blev det som kom att prägla verksamheten under 50-60-talen. 
 
60-talet kan ses som en svart tid i ungdomsgårdarnas historia. Det alltmer utbredda bruket av 
droger och mellanöl, ledde till en situation som närmast kunde beskrivas som kaosartad på 
många ungdomsgårdar. Till följd av detta startade Fritidsforum en kampanj i början på 70-
talet som kom att kallas "drogfri gård". 17 De lyckas i sitt uppsåt, att göra ungdomsgårdarna till 
drogfria arenor. Men under en lång tid, kanske delvis fortfarande, fick fritidsgårdarna arbeta 
med att förbättra sitt dåliga rykte.18 
 
1978 bytte ungdomsgårdarna namn till fritidsgårdar. Fritidsgården skulle bli en plats för 
möten över generationsgränserna. Idag kan man se att det inte har fungerat i praktiken på 
speciellt många platser. Samma år kom Sarnecki/Ekman ut med boken Vad ska vi ha 
gårdarna till? 19 Här sågades verksamheten rejält, oprofessionell personal, slumpmässigt 
pedagogiskt arbete, ungdomar som passiva konsumenter och så vidare, var deras beskrivning. 
Det var den öppna formen på verksamheten som verkade vara boven i dramat. Liksom 
tidigare gällde det att försöka driva in de expressivt lagda ungdomarna i den instrumentella 
fåran. Författarna såg den mer instrumentellt uppbyggda klubbverksamheten som lösningen 
på problemet. Det är intressant att se att de gamla värderingarna så tydligt finns kvar. 
Värderingar där liksom tidigare, att den instrumentellt inriktade verksamheten är den rätta, 
den respektabla. 
 
Under 80-talet kan man se att fritidsgårdarna anammar detta synsätt. I allt större utsträckning 
blir verksamheten gruppinriktad, det ses som fin verksamhet och här ska alla ungdomar 
aktiveras. Men de expressiva ungdomarna finns kvar och går inte att tvingas in i denna 
verksamhetsform. Sakteliga vinner den öppna verksamheten återigen mark och under 90-talet 
kan man se att den lyfts fram som fritidsgårdens huvudsakliga form. Mötesplatsen där man 
har möjlighet att välja om man bara vill träffa kompisar, prata med vuxna eller aktivera sig i 
en friare form än den instrumentella formen verkar överleva. 
 
Under andra halvan av 90-talet kan vi se ett ökat intresse för fritidsledarens yrkesroll och 
dennes funktion i samhället. Ungdoms- och fritidsforskaren Leif Berggren har som redaktör 
arbetat med böckerna Fritid på tvären och Fritidskulturer. I böckerna har en rad forskare 
skrivit artiklar om fritiden sett ur olika perspektiv. Bland annat återfinner vi en, för detta 

                                                 
14 Olson, Hans-Erik sid 137. 
15 Ibid sid 136-137. 
16 Fritidscentra var namnet på de samlingslokaler som ur ett folkrörelseperspektiv växte utifrån den  
    brittiska rörelsen Community- Centres. Här skulle alla mötas både föreningslösa och föreningsaktiva,  
    unga och gamla. Tanken var ett centrum för grannskapets fritidsverksamhet. 
17 Fritidsforum är en rikstäckande organisation för Sveriges hem- och fritidsgårdar. 
18 Zetterberg, Olle, red. (1998) Fritid i Ny Tid sid 52. 
19 Sarnecki, Jerzy & Ekman, Eva (1978) Vad ska vi ha gårdarna till? 
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arbete, intressant artikel av kultursociologen Mats Trondman. I artikeln diskuterar han 
fritidsledarens yrke utifrån Pierre Bourdieus teorier. 
 
Några större studier har oss veterligen ännu inte gjorts, utan det handlar mer om att diskutera 
olika teoriers relevans i förhållande till fritidsledaryrket. Ett undantag är den enkätstudie som 
Kommunal genomförde 1995 och som är direkt kopplad till hur fritidsledaren uppfattar sin 
yrkessituation. Vi anser att anställningsförhållanden och lönevillkor är viktiga faktorer i synen 
på yrket, därför väljer vi att sammanfatta dessa delar ur rapporten. 

Bamsekram från en värsting 20 
Fritidsledarna i kommunal tjänst är fackligt organiserade i två förbund, Svenska 
kommunalarbetarförbundet, SKAF, och Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF. 
De fritidsledare som finns inom föreningslivet organiseras av Handelstjänstemannaförbundet 
HTF. 1995 genomförde Kommunal en kartläggning av fritidsledarnas förändrade 
yrkessituation under 90-talet. Denna kom till stånd efter alarmerande rapporter om 
yrkesgruppens alltmer pressade arbetssituation, samt en förändring av arbetsuppgifter. En 
enkätundersökning genomfördes som besvarades av 463 fritidsledare runt om i landet. 
 
Undersökningen visar att det i november 1995 fanns 5 560 personer anställda som 
fritidsledare i kommunal regi. Jämfört med 1990 är det en minskning med drygt 2000 
personer. En ny uppföljning ska presenteras i slutet av 2001, men enligt uppgifter från 
Kommunal kan man se en liten uppgång i antalet anställda som idag är uppe i 5 880 personer. 
1990 var 68% av de anställda kvinnor, siffran för 1995 var 61%. 1999 års siffror visar att 
könsfördelningen har blivit ännu jämnare, andelen kvinnor uppgår nu till 56%. Studerar man 
siffrorna lite närmare, speciellt åren 1990 och 1995, kan man se att fördelningen när det gäller 
heltidstjänster är könsmässigt ganska jämn. Tittar man däremot på siffrorna för 
deltidsanställda står kvinnorna för 3/4-delar av de anställda. Vidare kan man se att de 
timanställda utgör nära 30% av personalstyrkan. Lägger man sedan till de deltidsanställda 
visar det sig att det endast finns 26% kvar som innehar heltidstjänst. 
 
Fritidsledarnas medellön uppgick 1995 till 12 200 kr/månad, vilket är ungefär 400 kr under 
genomsnittslönen för kommunals medlemmar och ca 2 700 kr under genomsnittslönen för en 
industriarbetare. De timanställda hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 22%, vilket ger 
en månadslön på 2 400 kronor. Siffror från Kommunal visar att medellönen för en 
heltidsanställd fritidsledare 1999 hade stigit till 14 100 kronor. 
 
I enkätsvaren anger fritidsledarna inom Kommunal en minskning av antalet anställda med ca 
16% under tidsperioden 1990-1995. Under samma period har antalet besökare på 
fritidsgården ökat med 9%. Då sysselsättningsgraden ej har ökat innebär detta att färre ska 
göra mer. Vidare framgår att 1995 återfanns 45% av fritidsledarna på fritidsgård, 37% inom 
skola och fritidshem, resterande återfanns inom äldre- och handikappvården samt kyrkan. 
 
 
 

                                                 
20Unander, Peder (1996) Bamsekram från en värsting. En rapport om fritidsledarens yrkesroll. 
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Utbildning 
Utbildning är liksom ovan beskrivna arbetsvillkor en viktig faktor i skapandet av en 
yrkesidentitet. Fritidsledarutbildningen är eftergymnasial och följande behörighetskrav 
tillämpas: 
 
v allmän behörighet för högskolestudier 
v att ha väl vitsordad erfarenhet motsvarande minst sex månaders heltidsarbete inom 

fritidssektorn och/eller 
v erfarenhet från ideellt arbete som ledare eller förtroendevald funktionär inom folkrörelse 

eller organisation minst tre år.21 
 
Yrkesgruppen fritidsledare är en modern företeelse. Inom föreningslivet finns dock en 
gammal tradition av ideellt arbete bland annat med barn och ungdomar. Under 50-talet ökade 
den kommunala fritidsverksamheten vilket ledde till fler anställda och ett ökat krav på 
yrkesutbildning. Det var under 60- och 70-talen det tog fart, den formella socialisationen 
ökade och samhället byggde ut den offentliga sektorn. Kraven på en utbildning för människor 
verksamma inom fritidsfältet ledde till att Skolöverstyrelsen (SÖ) tillsatte en utredning, 
Skolöverstyrelsens ungdomsledarutredning - SULU, 1969. SULUs arbete ledde fram till att en 
ettårig försöksutbildning startades. Utbildningen förlades till folkhögskola.22 
 
1972 avslogs ett förslag från SÖ om en utvidgning av försöksverksamheten, men den under 
samma år tillsatta Folkhögskoleutredningen fick i uppgift att snabbutreda 
fritidsledarutbildningens framtid. 1975 antog Riksdagen en proposition som innebar att 
fritidsledarutbildningen skulle fortsätta att vara förlagd på folkhögskola. Motiveringen till 
detta var att fritidsarbetet hade sina rötter i det frivilliga/ideella arbetet som präglat den 
svenska folkrörelsen, och att många av folkhögskolorna hade en lång tradition av 
ledarutbildning. 1978 beslutade Riksdagen att de kombinations- och gymnasieutbildningar 
som fanns för fritidsledare fördes över till folkhögskolan. Samtidigt ökades antalet årsplatser 
från 100 till 600. Utbildningen skulle från den 1 juli 1979 jämställas med högskoleutbildning 
och omfatta 80 poäng. 
 
1988 tillsattes en ny folkhögskoleutredning, Folkhögskolekommittén, vars arbete ledde till en 
avreglering av folkbildningen. SÖ försvann, dess centrala roll togs över av 
Folkbildningsrådet, som bestod av folkbildningens egna organisationer. Folkbildningsrådet 
fick en utvärderande roll men hade inte det tillsynsansvar som SÖ hade haft för utbildningen. 
Folkhögskolekommittén problematiserade även utbildningens placering inom folkhögskolan. 
Dock ansåg man att utbildningen borde ligga kvar på folkhögskola och att de problem som 
man pekade på kunde lösas inom ramen för den rådande formen. I den proposition som följde 
avsåg statsrådet att återkomma i frågan om högskolekontakter, något som ännu inte har skett. 
Att stå utan tillsynsmyndighet ledde fram till att den utbildningsplan som SÖ fastställde 1983 
tappade sin kraft.231991 beslutade Riksdagen (proposition 1990/91:82) återigen att 
fritidsledarutbildningen skulle bedrivas på folkhögskola och att fritidsledarskolorna fick ta 
ansvar för utformningen av utbildningen. I och med det slutade SÖ:s plan för utbildningen att 
gälla.24 
 
 
                                                 
21 Fritidsledarskolorna (1991) Gemensam grundsyn och utbildningsplan för fritidsledarutbildningen p 5 sid 6. 
22 Berggren, Leif (1995) Fritid på tvären. Professionellt fritidsarbete och kunskapstillväxt  sid 17. 
23 Ibid sid 18. 
24 Fritidsledarskolorna (2000) Gemensam utbildningsplan för fritidsledarutbildning i Sverige sid 2. 
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Den något motiga väg fram till en yrkesutbildning ledde 1974 till att organisationen 
Samarbetorganisationen för fritidsledarutbildning inom svensk folkhögskola, idag 
Fritidsledarskolorna, bildades. I samverkan med myndigheter och arbetsmarknadens parter 
har man arbetat för att utveckla utbildningen. Organisationen Fritidsledarskolorna enades 
1991 om gemensamma utgångspunkter samt antagningskrav för utbildningen. Detta ledde 
fram till en gemensam grundsyn och utbildningsplan som antogs samma år. Idag gäller den, i 
en nyreviderad version, vid landets ca 35 fritidsledarutbildningar. Det är dock viktigt att 
tillägga att stort utrymme ges för lokal utbildningsprofilering. 
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Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter 

Professionalitet och yrkesetiska aspekter 
Vem är då den professionelle fritidsledaren enligt forskningen? Hur ser en yrkesgrupp ut ur 
ett teoretiskt perspektiv? Gunnel Colnerud och Kjell Granström använder Lorties25 definition 
(1977) för att ange fyra kännetecken för en profession: 

 
v Gemensam kunskapsbas 
v Offentlig auktorisation (legitimation från samhället) 
v Yrkesmässig autonomi 
v Egenkontrollerad yrkesetik26 
 
Kriterierna som åberopas ovan ger möjlighet att definiera begreppet professionalisering och 
därmed begreppen profession och yrke. Colnerud och Granström har i sin studie utgått från 
läraryrkets situation. Vi menar att det i många stycken är direkt överförbart på fritidsledarens 
yrkessituation, trots att det i vår undersökning visat sig att fritidsledare och lärare arbetar med 
ungdomar utifrån olika utgångspunkter. Det finns anledning att diskutera denna skillnad och 
lärarens och fritidsledarens relation längre fram i uppsatsen, vilket vi också kommer att göra i 
vår slutdiskussion. 
 
Några få etablerade yrken kan betraktas som professioner utifrån de kriterier som vi tidigare 
nämnt. De flesta professionaliseringsteorier utgår från tre yrkeskategorier, läkare, advokater 
och psykologer.27 Professionalitet kan liknas vid en form av kollektiv kompetens, en 
gemensamhetsfaktor på ett högre plan. Det utgör ett gemensamt yrkeskunnande och en 
gemensam etik i yrkesutövandet. 
 
Ordet etik kommer av grekiskans ethikos som betyder bruk eller sed och har att göra med 
karaktären. Ordet moral kommer från latinskans mora´lis, som rör seder och av ordet mos, 
som betyder sed. 28 Etik och moral uppfa ttas som synonyma uttryck, framförallt när det gäller 
uppfattningen om vad som är rätt eller orätt. Man kan skilja begreppen åt genom att i moral 
lägga innebörden människors oreflekterade praktiska handlande i vardagslivet. Moralreglerna 
omfattar det gemensamma handlandet och den mänskliga samlevnaden och är förbundna med 
värderingar, även om dessa inte alltid är klart uttalade. Etik står däremot för den teoretiska 
reflexionen över mänskliga värderingar och deras grund och kan sägas vara moralens teori.29 
 
Vi anser utifrån vår egen tolkning av begreppen att alla människor har en moraluppfattning. 
Vi kopplar då moraluppfattning till normer och värderingar som, medvetet eller omedvetet, 
styr våra vardagshandlingar. Moraliska grunder och principer består ofta av moraliska 
värderingar vilka följt människan länge. Etik kräver ett medvetet ställningstagande baserat på 
fakta och normer/värderingar, men även en analys av desamma. 
 

                                                 
25 Dan Clement Lortie är professor på University of Chicago, avd. för lärande. Han är författare till  
    flera publikationer i sociologi och lärande, bland annat Schoolteacher. A Sociological Study, till  
    vilken Colnerud och Granström ger hänvisning om kriterier för en profession. 
26 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (1989) Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk – 
     två viktiga aspekter sid 4. 
27 Ibid sid 4. 
28 Källa: Nationalencyklopedin. 
29 Colnerud, Gunnel (1995) Etik och praktik i läraryrket sid 11-12. 
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Colnerud talar i sin inledande text i delrapporten Yrkesetiska regelverk, några jämförelser, om 
hur svårt det kan vara att mäta yrkesetiska normsystem i yrkesgrupper som inte har uttalade 
gemensamma yrkesetiska regler. Ett yrkesetiskt regelverk växer fram genom en 
överenskommelse mellan de inblandade yrkesutövarna och kan ses som en del i en 
yrkesgrupps professionalisering. Beroende på om det överhuvudtaget existerar en central 
styrning, i form av till exempel officiellt formulerade värdesystem, kan förhållandet mellan 
styrning och utveckling av professionella yrkesetiska normer se ut som denna figur: 
 
Stark central styrning  Svag central styrning 
     
hindrar   ger åtminstone förutsättning 
   för  
 
yrkesgruppens egen värde-  yrkesgruppens egen värde- 
utveckling   utveckling 
     
leder till   leder till 
     
individualistiska  gemensamt  
amatöristiska   professionellt 
normer    normsystem30 
 
Förutsättningen för att utveckla en gemensam yrkesetik och gemensamma normer är ett 
gemensamt professionellt språk. Det förutsätter i sin tur en gemensam begreppsapparat, 
förklaringsmodeller och teorier som delas av yrkesgruppen. Utifrån detta skapas underlag för 
information, diskussion, problemlösande frågor, arbetssätt och arbetsformer. Etik i detta fall 
är läran om inställningar eller värderingar bakom det som blir till handling och icke-handling. 
Fundamentala frågor vilka ger en medveten reflexion över det moraliska handlandet och de 
moraliska problemen; Vad bör jag göra i just denna situation jag står inför och varför?31 

Den professionella professionen 
En ytterligare definition av begreppet profession är att yrkesgruppen har en viss akademisk 
utbildningsnivå. Vidare innehar också yrkesgruppen monopol på vissa arbetsuppgifter, det vill 
säga arbetsuppgifter som ingen annan än till exempel en läkare kan och får utföra. Det 
existerar också en hög grad av intern kontroll av yrkesmässiga och etiska normer och hur 
dessa efterlevs. En medlem i en sådan profession är ägare av sin egen yrkeskunskap och 
utbildning, något som är oantastligt från till exempel arbetsgivare eller andra yrkesgrupper. 
 
Staten möjliggör legitimeringen av professioner via exempelvis fackförbundens 
professionaliseringssträvanden. 32 Yrkesgruppen i sin tur accepterar staten och samhällets syn 
på verksamheten. Om en yrkesgrupp kan uppvisa kompetens och nytta för allmänheten 
uppstår en tro och övertygelse om att det finns fog för att betrakta yrkesgruppen som 
professionell inom sitt område. 
 
 
 

                                                 
30 Colnerud, Gunnel (1991) Yrkesetiska regelverk. Några jämförelser sid 22. 
31 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (1989) sid 16. 
32 Ibid sid 5. 
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Man talar här om så kallade closure strategies, dvs. avgränsande strategier som kännetecknar 
professioner på olika nivåer, enligt följande: 
 
v Tillägnad kontroll över ett avgränsat kunskapsområde och utbildning inom detta. 
v Gruppen sluts med statens hjälp via olika former av legitimering. 
v Intern kontroll borgar för en, i högre eller lägre grad, fristående yttre sådan och medger en 

i olika grad autonom yrkesställning. 
v Professionens egen formulerade yrkesetik utgör grunden för den interna kontrollen och 

fungerar som ett professionens socialiserande normsystem.33 
 
Huruvida läraryrket kan ses som en profession eller inte, diskuteras av Colnerud och 
Granström. Läraryrkets kunskapsbas kan ses som sunt förnuft i likhet med den kunskap som 
ett föräldraskap ger. Sunt förnuft är inte direkt mätbart och undervisning som disciplin är svårt 
att precisera. Läraryrkets kunskapsbas liknas således vid en allmänmänsklig kunskap och blir 
på så sätt en teoretiskt svag kunskap, samtidigt som yrket har en hög personlig autonomi.34 
Stora likheter finns i en jämförelse med fritidsledarna som yrkesgrupp. Fritidsledarens 
kunskapsbas finns teoretiskt på folkhögskolenivå. I kombination med arbetsuppgifter som 
bygger på mellanmänskliga relationer utgör detta en svårighet att ur ett vetenskapligt 
perspektiv se yrkets professionalism. Samtidigt är det värt att poängtera att en profession kan 
ses som en social relation mellan utövare och andra som får specialiserade färdigheter till 
förfogande. I utbyte får yrkesgruppen rätt att reglera sitt eget beteende. Till detta kan man 
lägga närvaron av en yrkesetik som utgörs av ”grundläggande attityder, värderingar och 
normer som sammantagna utgör en sammansatt moraluppfattning om vad som är rätt och 
orätt”. 35 Fritidsledarens arbetssituation och arbetsform baseras på ett ständigt värdesättande 
och ifrågasättande av dessa kriterier. Med andra ord bygger fritidsledarnas baskunskap på de 
kriterier som Colnerud och Granström åberopat som grundförutsättningar för professionalitet. 
Men i likhet med läraryrket, vilket kommer att framgå i vår undersökning, bildar 
fritidsledarna mindre grupperingar där specifika yrkeskoder tillämpas. Både lärare och 
fritidsledare formulerar just den specifika yrkesgruppens etiska regler i sitt arbetslag, genom 
gemensamma tolkningar av verksamhetens mål. På detta sätt utformas en arbetsmetod som 
skapar arbetsgruppens interna förhållningssätt till verksamheten. Detta har dock ändå inte 
genomslagskraft fullt ut om inte regelverket är känt av hela yrkeskåren. 
 
Yrkesgrupper som formulerar en uttalad etisk hållning markerar höga krav på sig själva och 
visar en strävan att upprätthålla allmänhetens förtroende. Dessutom fungerar denna hållning 
som en stödjande och vägledande funktion för yrkesutövare i svåra arbetssituationer. Under 
förutsättning att nya yrkesutövare i professionen insocialiseras i yrkesgruppens rådande 
normsystem, kan yrkesgruppen vidmakthålla ett yrkesetiskt förhållningssätt generellt i hela 
yrkeskåren. 36 
 
Yrkesetikens funktion för professionen tjänar flera syften. Dels blir den till en form av 
marknadsföring i samhället av yrket som sådant, ett riktmärke för vad som kan anses vara 
acceptabelt i en yrkesverksamhet. Den ger även ett speciellt perspektiv inom den egna 
yrkesgruppen mot verkligheten. Etiska regelverk ger också upphov till att bevara och öka 

                                                 
33 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (1989) sid 6. 
34 Ibid sid 13. 
35 Ibid sid 11. 
36 Colnerud, Gunnel (1991) sid 2. 
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vissa av professionens privilegier och status. I samhällets ögon måste yrkesgruppen 
upprätthålla en viss standard både vad gäller yrkeskompetens och etisk medvetenhet.37 
 
Vår verklighetsuppfattning påverkas, eller är till stor del beroende av språket. Colnerud och 
Granström exemplifierar detta med bland annat Saphir/Whorf-hypotesen38. Enligt denna 
hypotes spelar språket en central roll i begreppsbildningen. Det kan urskiljas två tolkningar av 
Saphir/Whorf-hypotesen. Enligt ”den starka tolkningen” påverkar vår samhällsposition vad vi 
överhuvudtaget kan tänka. Vi är insocialiserade i en begreppsbildning via vårt sätt att uttrycka 
oss. ”Den svaga tolkningen” ger en mer nyanserad bild av språkets betydelse enligt denna 
hypotes. Här talar man mer om hur vi brukar göra och att möjligheten ändå finns att kunna 
förändra den begreppsbildning som vårt ursprungliga språk gett oss.39 Yrkesspråket kan ses 
som ett kunskapsinstrument. Det ger personer inom samma yrke möjlighet att förstå varandra. 
Yrkesmässiga begrepp inom yrkesgruppen eller mellan två yrkesutövare kan tjäna flera 
syften: att beskriva förhållanden, utveckla problem, pröva idéer, ställa hypoteser, föreslå 
lösningar, argumentera för en viss handlingslinje, instruera eller ge direktiv. Helt enkelt att 
fullgöra uppgifter och utveckla den egna professionen. 
 
Yrkesspråket kan även benämnas arbetsspråk eller fackspråk och bildar ett för gruppen 
gemensamt språk, gruppspråk. Yrkesspråket har först och främst en sammanhållande 
funktion, men är också en identitetsskapande faktor. Har man som lärare inte tillgång och 
kunskap om ”skolspråket” eller ”lärarspråket” riskerar man problem med sin läraridentitet och 
sin självkänsla som lärare. Här är det också viktigt att nämna begreppet jargong, ett språk som 
uppstår i en grupp som en lokal företeelse och egentligen inte är att beteckna som ett 
gemensamt yrkesspråk. Forskning visar bland annat att enskilda yrkesgrupper rationaliserar 
eller förkortar kommunikationen mellan sig genom intern jargong. 40 Jargong har betydelse för 
yrkesgruppens mentala överlevnad, men är inget redskap för kunskapsuppbyggnad och 
teoriutveckling. 
 
Det språkliga samspelet inom en yrkesgrupp kan ses som ett uttryck för gemensam kunskaps- 
och teoribyggnad, eller en form av kulturell imperialism. Lärares professionella yrkesroll 
främjas av det gemensamma yrkesspråk de använder i kollektiva överläggningar, diskussioner 
och vid problemlösning. Det finns ett språk som används i arbetsprocessen i undervisningen 
med eleverna, det som tidigare i texten benämndes ”skolspråk”. Därutöver utvecklas tidigare 
nämnda ”lärarspråk” mellan kollegerna som ett gemensamt språk vilket pekar på och 
förstärker ett visst sätt att tala om verkligheten, och i förlängningen även betingar ett visst sätt 
att se på verkligheten. Tanken har samband med det språk som används som uttrycksmedel i 
till exempel diskussioner, om arbetssätt och arbetsformer. Meta-språk är det språk som 
används mellan kolleger för att beskriva, tala om och bearbeta arbetsprocesser. Meta-språket 
karaktäriserar den professionella yrkesgruppen. Vi återkommer till meta-språk i förhållande 
till fritidsledare i slutdiskussionen. 
 
Dessa professionsteorier är en nödvändig kunskapsgrund för att kunna studera fritidsledarens 
yrkesroll. Det är dock inte tillräckligt utan det kräver även en orientering inom det 
fritidsvetenskapliga forskningsfältet. 

                                                 
37 Colnerud, Gunnel (1991) sid 2. 
38 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (1989) sid 23. 
39 Linell, Per (1978) Människans språk  sid 56-66. 
40 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (1989) sid 24. 
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Fri tid  
Vad är fritid? Att definiera begreppet fritid kan vid en första anblick verka ganska enkelt. I 
ordböckerna finner man förklaringar som "fritid - tid man är ledig från arbete", eller "den del 
av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn".41 Ordet består av två 
delar fri och tid. Detta ger vid handen att det finns en viss tid som på något sätt är fri i 
förhållande till någon annan form av tid. I "Att forska om fritid"  gör man en uppdelning av 
tiden där man delar in denna i tvångstid och fritid.42 
 
Ekonomisk tvångstid Fysiologisk tvångstid Rationell tvångstid Fritid 
 
Arbete Arbets- 

förbere- 
delser 

Vila Föda Övrigt Mot 
staten 

Mot 
samhället 

 

Nödvän- 
digt 
arbete och 
merarbete 

Resor 
Raster 
Omkläd- 
ning 

Sömn 
Vila 

Handla 
laga och 
äta mat 

Toalett 
Klädvård 
Hushåll 
Sex 

Skolgång 
Värnplikt 
Deklarera 
Civilförsv 

Barnavård 
Betala 
hyra 
Familje- 
plikter 
Ömse- 
sidighet 

Lek 
Idrott 
Kultur 
Friluftsliv 

 
Att definiera fritid som tid som är fri från arbete härrör sig, som vi tidigare har nämnt, från en 
uppdelning som växte fram under industrialismens intåg i Sverige under mitten av 1800-talet. 
Det var då arbetarna förde fram kravet på åtta timmars arbete, åtta timmars vila och åtta 
timmars fritid. Tidigare, i det agrara samhället, fanns inte samma behov av att skilja tiden åt 
utan den sågs mer som en helhet. Dock kunde man redan på medeltiden se att arbetet 
periodvis stannade av eller bröts kring större högtider eller marknader. Det som i det 
förindustrialiserade samhället kanske styrde människans tidsuppfattning mest var naturen och 
med den dygnets och årstidernas växlingar. Även kyrkans makt var stark vilket hade som 
följd att de olika högtiderna inom kyrkoåret var viktiga. Så tid fri från arbete har alltid funnits 
även om det blivit tydligare under industrialiseringen. Vid denna tid börjar fler människor 
tänka i termer av fritid och rekreation, uppdelningen gentemot anställningens arbetstid blir 
tydligare.43 
 
Fritid är något subjektivt, olika människor ger olika svar på frågan vad fritid är. Inom 
forskningen har man försökt belysa den fria tiden genom olika infallsvinklar. Ett sätt att göra 
detta är att genomföra fritidsvaneundersökningar44. I dessa låter man fritidsanvändaren 
beskriva vad han/hon gör på sin fritid. Genom intervjuer och statistik kan man få fram hur 
ofta, och i vilken omfattning grupper sysselsätter sig med olika typer av aktiviteter. På så sätt 
kan en kvantifierbar bild ges av hur olika grupper rör sig inom fältet, och hur dessa grupper 
nyttjar resurser inom fritidsområdet. Detta kan sedan ligga till grund för fördelningspolitiken 
inom området.45 
 

                                                 
41 Bonniers svenska ordbok (1994) och Nationalencyklopedin (1998) 
42 Forum för fritidforskning (1994) Att forska om fritid. 
43 Ericson, Björn (1994) Med samfälld kraft  sid 9. 
44 Se exempelvis Ulf Blomdahls och Stig Elofssons forskning. 
45 Roos, Hans-Edvard (1996) ”Den fria tiden som kunskapsfältet i det senmoderna samhället” sid 29 i 
    Berggren, Leif & Olofsson, Ulla (red) Fritid på tvären. 
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En annan infallsvinkel, som kanske kan ses som mer fördjupad, är att titta på vad den fria 
tiden betyder för den enskilde individens identitet och hur den påverkar livssituationen. 46 Med 
denna ansats så får den fria tiden en mer kvalitativ innebörd och ett kultursociologiskt 
perspektiv. Fokuseringen hamnar här mer på ett aktivt skapande än ett passivt konsumerande. 
 
Ett tredje sätt att närma sig den fria tiden handlar i huvudsak om kontroll.47 På vilket sätt styrs 
och kontrolleras människors vardagsliv genom den offentligt organiserade fritiden. Här blir 
det viktigt att titta på institutioner och deras makt, likväl som beslutsfattare och yrkesgrupper. 
Ser man ur detta strukturella perspektiv blir yrkesrollen komplicerad. För vem finns 
fritidsarbetaren? Frågan kan besvaras på minst två sätt. Dels kan yrket tjäna det rådande 
systemet och intar då rollen av kontrollorgan för de oorganiserade grupper som ofta ses som 
ett problem av samhället. Yrket kan också innebära en möjlighet till medvetandegörande av 
denna grupps position och genom detta bidra till en förändring av deras villkor.48 
 
Sett ur dessa perspektiv kan man säga att fritiden har både en yttre observerbar aspekt och en 
inre subjektiv sida. Den yttre berör i första hand fritidsvanor och hur resurser fördelas, medan 
den inre fokuseras på identitetsbyggande och meningsproduktion. Som grund för dessa båda 
aspekter ligger den enskildes utsaga som sedan tolkas i fördelningstermer eller 
identitetstillhörighet. De tre ingångarna för fritidsforskning, som beskrivs ovan, är några 
ansatser som är relevanta för den forskning som bedrivs inom fältet idag, även om det säkert 
finns fler. Dessa sätt att forska om fritiden ger var för sig ett antal svar utifrån sina perspektiv, 
och kan ses som viktiga pusselbitar. Det är dock viktigt att vara medveten om det inte finns 
någon enhetlig syn och att ingen av dessa ansatser håller utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
Förutom de tidigare beskrivna områdena, professionsteori och fritidsvetenskap, har en rad 
forskningsansatser gjorts med ungdomar i centrum som på olika sätt tangerar fritidens 
domäner. Vi väljer att kalla det för det ungdomskulturella fältet. Inom detta fält studerar 
forskare bland annat hur unga människor skapar sin identitet. Exempel på detta finner vi inom 
Birminghamskolan49 med företrädare som Stuart Hall och Paul Willis, och hos den tyske 
socialisationsteoretikern Tomas Ziehe. Johan Fornäs, Erling Bjurström och Ove Sernhede är 
några exempel på svenska forskare inom disciplinen. 
 
När det gäller fritidsgården har vi inte kunnat finna speciellt mycket forskning. I slutet av 70-
talet kommer Sarnecki/ Ekman ut med boken Vad ska vi ha gårdarna till? som bygger på en 
studie av fritidsgårdarna i Stockholm. 1992 kommer Hans-Erik Olssons avhandling Staten 
och ungdomarnas fritid ut, där han beskriver fritidsverksamhetens framväxt.50 
 
Sammantaget kan man säga att den forskning som nämnts ger en bra bakgrundskunskap ur 
olika perspektiv, men att den inte ger särskilt mycket kunskap om fritidsledaryrket. 
 
Kommunikationsforskaren Kosta Economou befinner sig i sin avhandling Making music work 
51 på en fritidsgård. Här finner vi delar som är intressanta när det gäller relationen mellan 
fritidsledare och ungdomar. Samma sak gäller Anita Kihlströms artikel "Språkhandlingar som 
                                                 
46 Se exempelvis Erling Bjurströms och Hedvig Ekerwalds forskning. 
47 Se exempelvis Hans-Erik Olssons forskning. 
48 Roos, Hans-Edvard (1996) ”Den fria tiden som kunskapsfältet i det senmoderna samhället” sid 31, i  
    Berggren, Leif & Olofsson, Ulla (red) Fritid på tvären.  
49 Birminghamskolan har fått sitt namn från det centrum för forskning av olika ungdomskulturer som  
    startade 1964 i Birmingham. 
50 Se kapitel 1. 
51 Economou, Kosta (1994) Making music Work. 



 21

förändringsredskap - ett nytt socialpedagogiskt perspektiv" i Fritid på tvären52, där hon berör 
Habermas tankar kring det kommunikativa handlandet. Vi återkommer till dessa kopplingar i 
diskussionen. 

                                                 
52 Kihlström, Anita (1996) ”Språkhandlingar som förändringsredskap – ett nytt socialpedagogiskt perspektiv ” 
sid 141 i Berggren, Leif & Olofsson, Ulla (red) Fritid på tvären . 
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Kapitel 3 Metod 
I denna uppsats beskriver och diskuterar vi fritidsledarens egen syn på sitt yrke. Genom 
kvalitativa intervjuer har vi samlat material för en sociologiskt tolkande diskussion av en 
grupp fritidsledares berättelser om sitt arbete. Metod är för oss dels det praktiska 
genomförandet av undersökningen, men även den teoretiska inramningen. 53 
 
Studien omfattar två delstudier. I huvudstudien har vi låtit fritidsledarna beskriva sin bild av 
yrket utifrån personlig bakgrund, synen på uppdraget, utbildning, fritidsgården och dess 
besökare, arbetsvillkoren och relationen till andra yrkesgrupper. I en kompletterande studie 
har vi intervjuat fritidsgårdsbesökare med avsikt att spegla dessa ungdomars syn på 
fritidsledarens yrke och fritidsgårdsverksamheten. Med två empiriska material får vi möjlighet 
att beskriva och diskutera fritidsledarens yrke ur två perspektiv. De representerar enbart sig 
själva som individer och vi är medvetna om att det endast är ett utsnitt ur dessa personers 
verklighet som studien kan ha anspråk på att diskutera. Det är viktigt att poängtera att denna 
undersökning inte kan ge en generell bild av fritidsledaryrket. 
 
I den kvalitativa tanken ingår ofta begreppet hermeneutik som en metod att bearbeta sitt 
material. Hermeneutik grundar sig på förståelsen att det finns olika sätt att tolka världen. Vi 
kan aldrig räkna med att tolka detta material som någon annan. Detta ligger som grund när vi i 
detta kapitel talar om tolkande och förståelse. Vårt eget sätt att förstå och tolka materialet har 
växt i relation till hur arbetet fortskridit och lett fram till en bild av materialet. 
 
   "Betydelser finns inte (fixa och färdiga); de uppstår, lever och dör bort i interaktion. Tolkningar och 
    betydelseangivelser är därför alltid en process mellan den tolkande och det tolkade; att uttrycka den 
    sociala verkligheten är även en subjektiv och skapande akt."54 
 
I Sartres55 grundantaganden om den mänskliga existensen, som innebär att vi aldrig kan 
bortse från vår historia, våra livsvillkor, det vill säga vår bundenhet i det vi är, finner ändå 
människor möjligheter att överskrida sina personliga gränser för framtiden. Detta 
överensstämmer med den franske sociologen Pierre Bourdieus sätt att se på habitusstrukturer 
som förkroppsligade i individer. Men även hos Bourdieu finns det hos individen en möjlighet 
att tänja på det mänskligt givna genom att utnyttja den sociala verklighetens koder och lära sig 
spelets regler för gränsöverskridande.56 Vårt eget sätt att tolka det insamlade materialet blir 
således en kombination av hur vi själva ser på verkligheten, i förhållande till hur sex 
fritidsledare och sex ungdomar ser sin verklighet, i det sociala sammanhang som 
fritidsgårdsverksamheten utgör. 

Kriterier för urval samt beskrivning av undersökningsgrupperna 
Urvalet av intervjupersoner har gjorts i en medelstor kommun och vi har koncentrerat vår 
undersökning på tre olika fritidsgårdar där två fritidsledare och två fritidsgårdsbesökare 
intervjuats. 
 
Vad gäller urval av personer till undersökningen sökte vi balans mellan kvinnor och män, 
både vad gällde fritidsledare och fritidsgårdsbesökare. Övriga kriterier för fritidsledarna var  
jämn åldersfördelning och att yrket som fritidsledare var personens huvudsyssla. Hos 
                                                 
53 Se kapitel 2 Yrkesroll för teoretiska ingångar. 
54 Ödman, Per-Johan (1979) Tolkning, förståelse, vetande. Hermenuetik i teori och praktik  sid 46. 
55 Ibid sid 46. 
56 Bourdieu, Pierre (1995) Praktiskt förnuft sid 13-20. 
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fritidsgårdsbesökarna valde vi medvetet att koncentrera oss på ungdomar i gymnasieåldern, 
för att få personer med flera års erfarenhet av fritidsgårdsverksamhet. Vi antog att det kunde 
finnas en högre motivation, negativ eller positiv, hos äldre ungdomar att berätta om sin fritid 
än hos yngre fritidsgårdsbesökare. Troligtvis har man som gymnasist haft större möjlighet att 
reflektera över sin grundskoletid och vad det kunde innebära att gå till fritidsgården på 
fritiden. 
 
I studierna har fritidsledare och fritidsgårdsbesökare från tre kommundelar med geografisk 
spridning och delvis olika social profil ingått. De intervjuade fritidsledarna har sin 
huvudsakliga försörjning från fritidsledaryrket. Könsfördelningen har varit 50/50 och 
åldersfördelningen har varit 27-45 år. Samtliga har fritidsledarutbildning på folkhögskola. 
Yrkeserfarenheten varierar mellan en månad och 17 år. Materiale t visar att flera av 
fritidsledarna även arbetat i yrket innan de genomgått yrkesutbildning. Ungdomarna i den 
kompletterande studien har valts ut av fritidsledarna på den aktuella fritidsgården. Sex 
ungdomar som regelbundet besöker fritidsgårdar har intervjuats för studien. Kriterier för val 
av ungdomar har varit jämn könsfördelning och att ungdomarna skulle vara mellan 15 - 17 år. 
Ungdomarna i studien var fyra 16-åringar och två 17-åringar. Alla utom en pojke gick på 
gymnasiet. Den pojken gick sitt nionde år i grundskolan. Ungdomarna i undersökningen 
besökte fritidsgården från två-tre gånger till fem-sex gånger per vecka. Spridningen 
geografiskt var samma som för fritidsledarna då vi som tidigare nämnts intervjuat två 
ungdomar och två fritidsledare på varje fritidsgård. Kriteriet för olika social profil gällde 
således även bland ungdomarna. 

Genomförande av undersökning samt bearbetning av intervjumaterial 
Initialt bestämde vi oss för att genomföra pilotintervjuer för att på så sätt kunna testa vår 
intervjuguide och de frågeställningar vi ansåg vara relevanta för undersökningen57. Två 
pilotintervjuer genomfördes, en med en fritidsledare och en med en fritidsgårdsbesökare. 
Intervjuerna genomfördes cirka en vecka före själva undersökningen. Valet av fritidsgårdar 
till pilotintervjuerna och intervjupersoner tillkom på grundval av i första hand praktiska skäl, 
som till exempel närhet till fritidsgårdarna och möjlighet att delta för inblandade personer. 
Närheten till intervjuplats och det snabba genomförande av pilotintervjuerna behövdes för att 
det skulle finnas möjlighet att ändra uppläggning av intervjuguide och frågeställningar. 
Pilotintervjun med den unga fritidsgårdsbesökaren tog cirka tjugo minuter och intervjun med 
fritidsledaren pågick i två timmar. Båda intervjuerna transkriberades i sin helhet för möjlighet 
att lättare analysera vad våra frågeställningar ledde till för respons. Med utgångspunkt i detta 
material gjorde vi smärre ändringar i den ursprungliga intervjuguiden och inledde våra 
intervjuer för undersökningen veckan efter testen. 
 
Vi ansåg att de utvalda områdena möjligtvis kunde uppvisa olika social bakgrund bland 
fritidsgårdsbesökarna. Tanken var att skapa bredd i undersökningen som helhet, samtidigt 
med en genomtänkt geografisk spridning. Avsikten var däremot inte att leta efter bestämda 
mönster i fråga om sociala skillnader. Snarare blev detta tillvägagångssätt något som kan 
anses vanligt i explorativa studier när man gör ett teoretiskt riktat urval och inte anser sig 
kunna täcka in hela forskningsfältet. På så sätt utesluter vi snedvridning av resultaten i 
undersökningarna då vi öppet visar på det faktum att studien endast är en utvald del av 
fritidsledares röster. 
 

                                                 
57 Se Intervjuguide bilaga 1. 
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För att hitta lämpliga fritidsgårdar bland kommunens områden utgick vi från vår egen 
kunskap om kommunen. Mot bakgrund av denna valde vi ett område som låg utanför själva 
stadskärnan med huvudsakligen villabebyggelse och bostadsrätter där invånarna kan sägas 
representera övre medelklass. De ungdomar vi intervjuade gick på gymnasiet i tätorten, men 
besökte områdets fritidsgård på sin fritid. Detta område kallade vi Aspen i materialet. I 
området Berga fanns ett trettiotal olika nationaliteter representerade och området bestod till 
stor del av hyreshus med hyresrätter. I området fanns grundskola och i anslutning till skolan 
fanns även fritidsgård. I området Carlslund i materialet var bebyggelsen varierad med både 
höghus och radhus. Möjligheter till både hyresrätt och bostadsrätt fanns. Även här låg 
grundskolan i anslutning till fritidsgården. Vi har valt att ge kommundel, bostadsområde och 
fritidsgård samma namn för att förenkla för läsaren. 
 
Vi tog i god tid kontakt med en förfrågan om intresse för deltagande i undersökningen. 
Intresset för vår undersökning var från fritidsgårdarnas sida tydligt och stora ansträngningar 
gjordes för att hitta personer, både fritidsledare och ungdomar, för intervjuerna. Samtliga 
tillfrågade, utom en av fritidsledarna, deltog i intervjun som avtalat. Denne kunde inte delta 
vid intervjutillfället på grund av annan snabbt påkommen arbetsuppgift. En annan 
fritidsledare ersatte den först vidtalade utan problem. 
 
I ungdomarnas fall tog vi personlig kontakt och talade mycket kort om anledningen till 
kommande intervju, möjlighet gavs till frågor om eventuella oklarheter. Ungdomarna 
intervjuades på fritidsgården i ett avskilt rum för att underlätta ljudupptagning. Vi såg till att 
tiden för intervjun sammanföll med tiden för ungdomarnas ordinarie besök på fritidsgården. 
 
Metodens utgångspunkt har varit den tematiska intervjuguide vi själva utformat mot bakgrund 
av uppsatsens frågeställningar och vårt övergripande perspektiv. Vi utförde intervjuer och 
renskrivning av material under en kort och intensiv period. Vår tolkande process har bestått av 
ett ständigt reflekterande över materialet. Intensiteten i handhavandet av intervjumaterialet 
redan i början av undersökningen har drivit på processen ytterligare. De sammanlagt tolv 
intervjuerna genomfördes under loppet av två veckor. Det faktum att intervjuerna inföll under 
en så kort och sammanhållen period har med all sannolikhet medfört att eventuell diskussion 
om vår undersökning mellan fritidsledarna, inte kunnat påverka materialet i någon större 
utsträckning. Möjligheten finns dock att fritidsledare på de olika fritidsgårdarna varit i kontakt 
med varandra och på det sättet kunnat få en förutfattad syn på undersökningen. Vi tror dock 
inte att detta har haft någon avgörande effekt på undersökningsmaterialets kvalité. 
 
Utifrån halvstrukturerade intervjuer har vi via olika områden och frågeställningar försökt få 
fritidsledarna och fritidsgårdsbesökarna att beskriva sin syn på fritidsledaryrket på ett fritt sätt. 
Intervjuerna har omfattat i snitt ca två och en halv timme för fritidsledarna, och cirka 
fyrtiofem minuter för ungdomarna. Vi har så långt det varit möjligt låtit intervjuerna få 
karaktären av ett samtal. Majoriteten av intervjuerna har genomförts på respektive fritidsgård. 
Samtliga intervjuer har genomförts med en intervjuare och en fritidsledare eller 
fritidsgårdsbesökare. Intervjuerna har bandats för att sedan nedtecknas i sammanfattande 
form. Materialet har därefter delvis transkriberats och bearbetats vidare genom 
meningskoncentration i teman. Vår egen arbetsmodell har resulterat i ett antal steg där vi från 
det noggrant utskrivna intervjumaterialet valt ut olika områden av intresse att koncentrera 
våra diskussioner på.58 

                                                 
58 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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Därefter har vi lyft relevanta delar av materialet vidare till nästa steg i vår modell. Exempel på 
områden vi behandlat inledningsvis har bland annat varit, ”synen på fritidsgården” och 
”påverkan”. Ungdomarnas intervjumaterial har behandlats enligt samma princip som 
fritidsledarna, men utifrån ett snävare perspektiv. Ungdomarnas material har mer haft formen 
av en orientering av fritidsgårdsbesökares syn på fritidsledaren och fritidsgårdsverksamhet. 
Tanken var att den skulle komplettera fritidsledarundersökningen. 
 
Rent strukturmässigt upparbetade vi tidigt en modell där vi använde oss av sex steg för 
bearbetning av materialet till en början i tematisk form. Liknande sätt att arbeta med 
kvalitativt undersökningsmaterial tas upp i David Altheides bok Qualitative media analysis.59 
Altheide använder sig även av kvalitativa datorprogram för sitt analyserande. Vår arbetsmetod 
är dock baserad på diskussioner och bearbetning av textmaterial i flera steg. Vi har utnyttjat 
det faktum att vi varit två uttolkare med olika bakgrund och olika synsätt, men att vi har haft 
en gemensam utgångspunkt. Att ha varit två personer som granskat materialet har gett 
förutsättningar för en konstruktiv och intensiv diskussion. Detta sätt att arbeta kallas inom 
kvalitativ metod för metodtriangulering60 och innebär att två utgångspunkter i tolkande av 
intervjumaterial ger en tredje ståndpunkt. Metodtriangulering kan användas både ”inom 
metod” och ”utom metod”. Begreppet ”inom metod” kan som i vårt fall innebära två 
infallsvinklar i tolkningen, som tillsammans kan ge olika mått på undersökningens 
tillförlitlighet. Vi har även använt oss av en form av ”utom metod”, det vill säga möjlighet att 
överbrygga metodgränser. Vi har använt oss av två empiriska undersökningar i samma metod. 
Vår process har följdriktigt bestått i att kontinuerligt diskutera materialet med varandra och 
hela tiden återknyta till vårt eget ursprungsperspektiv.61 Tolkning, förståelse och analys har 
skett genom att vi har skapat oss en bild av de fritidsledare vi intervjuat som individer i ett 
vidare perspektiv. 

Etiska överväganden 
Vi har tagit del av och följer de krav som utarbetats av HSFR:s (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet) vad gäller forskningsetiska principer.62 Där 
formuleras fyra huvudkrav med utgångspunkt i det grundläggande individskyddskravet, vilket 
avser individens rätt att inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning i samband med forskning, enligt följande: 
 
v Informationskravet. 
v Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 
v Samtyckeskravet. 
v Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
v Konfidentialitetskravet. 
v Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 

v Nyttjandekravet. 
v Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 

                                                 
59 Jämför Altheide, David L. (1996) Qualitative media analysis. 
60 Jämför Svenning, Conny (1997) Metodboken sid. 87-88 och Andersen; Ib (1998) Den uppenbara verkligheten   
    sid 33-34.  
61 Se förord. 
62 Internet http://www.hsfr.se 010110. 
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Utöver dessa grundförutsättningar finns det specificerat olika underliggande regler och 
rekommendationer. Huvudkraven är hållna mer som vägvisare än detaljreglerade 
föreskrifter.63 Detta innebär att det ligger på forskarens ansvar att ta ställning till nödvändiga 
åtgärder för att intervjuerna ska fungera tillfredsställande för både intervjuaren och den som 
blir föremål för intervju. 
 
Vi har i vår undersökning följt samtliga huvudkrav. I god tid innan intervjutillfällena har vi 
informerat fritidsledare och ungdomar om vad vår undersökning skulle innebära. Detta har vi 
gjort dels genom inledande telefonsamtal till fritidsgårdarna, därefter brev64 och slutligen 
även ett klarläggande telefonsamtal. I dessa kontakter gavs både information om 
fritidsledarintervjuerna, men även information om utifrån vilka kriterier fritidsledarna skulle 
välja ut ungdomarna. Ungdomarna informerades via telefon och vid intervjutillfället muntligt 
om sina rättigheter enligt HSFR: s huvudkrav. Vid intervjun lämnades dessutom ett brev till 
hemmet där vi förklarade vad vår undersökning gick ut på.65 Informationen vid 
intervjutillfället har innehållit klarläggande av intervjuformen, konfidentialitet och hur vi 
tänkt nyttja materialet. Vi gjorde klart att undersökningen var frivillig och att personuppgifter 
inte skulle röjas. Vidare presenterade vi en önskan om att få använda materialet i vår uppsats 
såväl som i en kommande utställningsproduktion där ljudupptagning från intervjuerna skulle 
användas. Samtliga fritidsledare och ungdomar har givit sitt samtycke till undersökningens 
form och användande av intervjumaterial. 

Metoddiskussion och undersökningens tillförlitlighet 
Kvalitativa intervjuer av detta slag är helt beroende av de omständigheter som föreligger vid 
undersökningstillfället. Har det lagts ned tillräckligt med omsorg i urval av intervjuade? Hur 
förhåller vi oss till materialet vi får tillgång till? Hur påverkar förförståelse och syn på 
intervjuarens roll resultatet i undersökning? Det är mycket möjligt att fritidsgårdsbesökarna 
sett oss som allierade med fritidsledarna. Detta kan ha framkallat en vilja hos 
fritidsgårdsbesökaren att ge oss svar på våra frågeställningar som han/hon trott vi velat höra. 
Allt detta har vi vägt in i planeringen på ett tidigt stadium i arbetet. Medvetenheten om detta 
förfaringssätt utgör sedan tillsammans med de synpunkter vi tar upp i denna metoddiskussion 
underlag för att kunna bedöma intervjuernas källvärde och tillförlitlighet. 
 
Redan tidigt uppmärksammade vi att ungdomarnas syn på fritidsledare och verksamhet var 
tydligt överensstämmande i materialet. Detta kan ha att göra med det faktum att fritidsledarna 
själva valt ut ungdomar som de uppfattat passat för undersökningen. Vi tror dock inte att 
ledarna har letat efter enbart en viss sorts ungdom, deras urval har med all sannolikhet inte 
varit tillräckligt stort för det. Dock kan detta naturligtvis vara en risk vi får överväga i vår 
diskussion. I efterhand kan man diskutera om det hade varit relevant att försöka nå ungdomar 
som av någon anledning slutat gå till fritidsgården. Då hade vi haft en möjlighet att jämföra 
två ungdomsgrupper. Men undersökningen hade då med all sannolikhet antagit för stora 
proportioner och i nuläget konstaterar vi att vi ändå ha ft två empiriska intervjumaterial att 
förhålla oss till och sammanfoga i en gemensam diskussion. 
 
Vårt omfångsrika intervjumaterial har gjort att vi har fått bearbeta materialet i många fler steg 
än vad vi inledningsvis tänkt oss. Vi har också utifrån flera ingångar prövat olika vägar att 
presentera materialet i denna uppsats. Vi har haft diskussioner om det är relevant och önskvärt 
för läsaren att känna till så mycket som möjligt av materialet. Vårt beslut blev att presentera 
                                                 
63 HSFR:s forskningsetiska principer, sid 1. 
64 Se bilaga 2 Brev A. 
65 Se bilaga 2 Brev B. 
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materialet sammanfattat som fr itidsledarnas och fritidsgårdsbesökarnas egna berättelser. Vi 
insåg att ett material i denna storleksordning lätt kan hamna i en fälla där vår kvalitativa 
utgångspunkt blir en kvantitativ redogörelse över fritidsledarnas och fritidsgårdsbesökarnas 
ställningstaganden. Intervjumaterialet skulle då i princip lika gärna kunnat ersättas av en väl 
genomförd enkätundersökning. Sålunda är materialet trots sitt stora omfång i de empiriska 
kapitlena ändå kraftigt komprimerat och i flera steg sammanfattat. Viktigt att poängtera är att 
dessa berättelser är vår personliga tolkning av de ursprungliga intervjuer vi gjort med 
fritidsledarna och fritidsgårdsbesökarna, därmed även genomarbetat utifrån de delar vi ansett 
vara relevanta att slutligen föra vår diskussion utifrån. 
 
I vår diskussion kommer vi att utgå från det faktum att vår egen förförståelse och de aspekter 
vi tagit upp ovan har påverkat vår process under arbetets gång. Vår medvetenhet om dessa 
omständigheter anser vi ändå vara en motvikt till vad som kan tänkas äventyra 
undersökningens tillförlitlighet. Vi har tidigare klargjort att vi inte gör några som helst 
anspråk på att ge en generell bild av fritidsledaryrket. Däremot förbehåller vi oss rätten att 
generalisera i den grupp som vi undersökt. Denna undersökning kan ge en insyn i en del av 
fritidsgårdarnas verksamhet, men framförallt lyfter den fram enskilda fritidsledares syn på sitt 
yrke. 
 
Varje del i tolkningsprocessen innebär något intressant och häpnadsväckande, men många 
gånger också en kamp med att se det väsentliga och att inte fastna i stelt tänkande och 
petitesser. Kvalitativ metod förutsätter att man på ett grundligt sätt redovisar all den 
förförståelse som föreligger. Vi anser att vi har gjort det i förordet till denna uppsats, även om 
vi är medvetna om svårigheten att på ett kortfattat sätt täcka in allt. 
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Kapitel 4 Fritidsverksamhet 
I många av landets kommuner fattas beslut kring fritidsverksamheten i en Kultur- och 
fritidsnämnd. Detta har dock ingen lång tradition. Under tidsperioden 1992-94 skedde en 
organisatorisk förändring i många kommuner. Kultur- och fritidsnämnderna som tidigare varit 
separata nämnder slogs samman till en gemensam nämnd. Huruvida detta blev en krock eller 
ett möte kan vara svårt att ge något generellt svar på. Förhoppningsvis leder det på sikt till 
vinster för båda områdena.66 
 
1998 var kommunernas sammanlagda bruttokostnad för kultur- och fritidsverksamheten drygt 
16 miljarder. Man kan se en trend där kultursektorn ökar sina kostnader (perioden 1995-1998 
+ 400 miljoner) medan fritidssektorn under samma period minskat sina kostnader med 450 
miljoner. Fritidsgårdsverksamheten utgjorde dock ett undantag, mellan 1995-1998 ökade 
resurserna med 11%. 67 
 
Svenska Kommunförbundet68 har genomfört ett antal undersökningar under senare år som på 
olika sätt berör kommunernas fritidsverksamhet. I en enkät från 1997 kan man se att det fanns 
1474 fritidsgårdar i landet, varav 1306 var kommunägda. 1998 visar en enkät, som besvarades 
av 237 kommuner, att kommunerna har ökat sitt öppethållande på kvä llar och på helger, 
samtidigt som man har sänkt bemanningen. 69 Den öppna fritidsverksamheten, företrädesvis 
fritidsgårdar, bedrivs ofta i kommunal regi och med kommunalt anställd personal även om det 
finns andra former som exempelvis föreningsdrift. Kommunens roll skiljer sig här från rollen 
i fritidssektorn i stort, där det är vanligare att kommunen står för anläggningar och ger bidrag 
till föreningar som driver olika former av fritidsverksamhet. 
 
Fritidsgårdarna vänder sig i första hand till ungdomar i högstadieåldern och har en mer öppen 
karaktär på verksamheten än exempelvis föreningslivet. Under första halvan av 90-talet har 
besparingar gjorts i den kommunala verksamheten. Fritidsverksamheten har på många håll 
fått stryka på foten under den här perioden. Diskussioner har förts om fritidsgårdens roll och 
dess form, hur verksamheten ska drivas och profileras, om föreningslivet ska engageras mer 
och hur fritidsgårdsbesökarna ska få ett ökat inflytande. 

Kommunen i studien70 
Kommunen består av en medelstor huvudort samt ett antal mindre samhällen. Staden har 
drabbats hårt av arbetslöshet, framförallt inom tillverkningsindustrin. Detta tillsammans med 
ett antal nyetableringar inom flera branscher och en ökad satsning på utbildning har lett till att 
staden delvis håller på att ändra sin gamla karaktär av arbetarstad. Inom kommunen finns 16 
fritidsgårdar varav tre drivs i föreningsregi. Kommunens totala omslutning uppgår till  
3 892 000 000 kr. Kultur- & fritidssektorn omsluter 251 649 000 varav 24 765 000 går till 
fritidsgårdsverksamhet. 
 

                                                 
66 För vidare läsning finns en analys av den kommunala sammanslagningen skriven av Camilla Nyberg (1995) 
    Kultur och Fritid - krock eller möte?.  
67 Källa för uppgifterna är hämtade från  SCB:s redovisning av "Kommunernas finanser" för respektive år. 
68 Svenska Kommu nförbundet är en intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 289 kommuner.  
69 http://www.svekom.se / 010105. 
70 Uppgifter i resterande del av kapitlet bygger på dokument från kommunen i studien. Av anonymitetsskäl, 
    se metodkapitlet, väljer vi att ej uppge källa.  
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Kommunens organisation 
1992 infördes en ny organisation i den aktuella kommunen en så kallad beställar- utförar-
modell. Tanken på decentralisering präglar organisationsmodellen, den utgår från att alla har 
både vilja och förmåga att ta ansvar. 
 

 
Kortfattat kan man säga att kommunens organisation består av två delar med olika roller, 
politiker och anställda. De ska tillsammans täcka invånarnas behov. Den politiska delen är 
kommunledningen som består av kommunfullmäktige; som i sin tur består av 
kommunstyrelse med utskott och beredningsnämnder. Till den politiska delen hör även 
kommundelsnämnderna samt ett antal specialnämnder såsom socialnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd och en teknisk nämnd. 
 
De förtroendevalda är medborgarnas företrädare och har som huvuduppgift att fastställa 
målen för kommunen ur ett helhetsperspektiv. De kommunala nämnderna fastställer sedan 
mål för verksamheten inom sitt område. De anställda i kommunens förvaltningar och enheter 
svarar för genomförandet. Det är de förtroendevaldas uppgift att utvärdera verksamheten för 
att se att den uppfyller de krav som ställs. Under varje nämnd finns en eller fler avdelningar 
som har ett speciellt ansvarsområde, till exempel arbetsmarknadskontoret, gymnasie- och 
vuxenutbildningskontoret och kommundelskanslierna. Här finns också de beställare som 
utifrån nämndernas mål köper tjänster av de kommunala och privata utförarna. 
 
Kommunen är uppdelad i nio kommundelsnämnder vilka, inom ett visst geografiskt område, 
beställer den lokala service som invånarna behöver såsom barnomsorg, 
grundskoleundervisning, hemtjänst mm. Nämnderna beställer även lokal fritids- och 
kulturverksamhet, till exempel fritidsgårdsverksamhet. 

Kommunens mål för verksamheten 

Ett humanistiskt synsätt 
I sina inriktningsmål slår kommunen fast att all verksamhet ska bedrivas utifrån ett 
humanistiskt synsätt. Ett synsätt som bygger på en positiv bild av människan och hennes 
möjligheter till positiv utveckling. Detta ska ske i en miljö präglad av en fungerande social 
gemenskap som innefattar möjlighet till påverkan och utveckling likväl som uttalade normer 
och regler. 
 
Ett stort antal inriktningsmål har tagits fram för den kommunala verksamheten. Den 
humanistiska nämndens inriktningsmål styr all verksamhet som omfattar barn och unga i 
kommunen. Till varje inriktningsmål finns sedan ett antal punkter som tydliggör de begrepp 
som är viktiga. När det gäller fritidsgårdarnas verksamhet så är det dessa inriktningsmål 
tillsammans med den egna kommundelens mål som är vägledande för verksamheten. 
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Kommundeldelarna i studien 
Invånarantalet i de tre kommundelarna, Aspen, Berga och Carlslund som ingår i studien, är 
cirka 20 000 per kommundel. I kommundelen Aspen finns nio bostadsområden, i Berga finns 
tre större bostadsområden, samt några mindre. Carlslund består av en blandning av stad och 
landsbygd, varav merparten av ytan utgörs av landsbygd, här finns sex bostadsområden. I 
samtliga kommundelarna återfinns en varierad bebyggelse. Befolkningens 
ålderssammansättningen är relativt jämn, men i kommundelen Berga bor fler barn och 
ungdomar än i genomsnittet för kommunen. Andelen utländska medborgare och personer med 
utländsk härkomst är ca 15 %, vilket är ungefär dubbelt så högt som kommunens genomsnitt. 
Här finns tre fritidsgårdar, en mer än i de andra områdena. 

Kommundelarnas mål 
Verksamheten i kommundelarna styrs av en rad olika dokument. Följande återfinns 
exempelvis i verksamhetsöverenskommelsen för den studerade fritidsgården i Carlslunds 
kommundel; FN:s barnkonvention (främst artiklarna 2 och 3), Skollagen, 
Grundskoleförordningen, Lpo, Av kommunfullmäktige antagna mål för barn och ungdom 0 - 
20 år, Kommundelsnämndens delmål för verksamheten, Bilder av morgondagens lärande, 
Socialtjänstlagen § 71. Dessa mål är till stor del av övergripande karaktär vilket gör att det 
mesta kan rymmas inom dess ramar. Att ge så vida ramar ställer stora krav på den utförande 
enheten att bryta ner och konkretisera dessa till den egna verksamheten. Kommundelarna har 
även egna målformuleringar och delmål som berör fritidsgårdsverksamheten på olika sätt. 
Nedan följer en kort sammanfattning av dessa. 
 
Aspen 
Kommundelen skriver i sitt mål och handlingsprogram för 1999-2001 att syftet med 
kommundelsreformen är att främja en ökad närhet mellan väljare och förtroendevalda, och att 
öka medborgarnas närhet till politiska beslut. Det övergripande målet är alltså att sträva mot 
"det nära samhället". I måldokumentet för kultur, fritid och rekreation finns tio mål varav fyra 
berör fritidsgårdsverksamheten, två av dessa på ett direkt sätt: 
 
v utveckla fritidsgårdarnas uppsökande verksamhet i skolorna från och med åk sex och 

uppåt i syfte att öka ungdomsgruppens delaktighet och medansvar i närområdet 
 
v förstärka och systematisera fritidsgårdarnas arbete med attityder i syfte att motverka 

droger, kriminalitet, rasism och segregation, samt genomföra en temakväll per termin på 
varje fritidsgård. 

 
Berga 
För kommundelen finns en rad dokument som styr barn- och ungdomsverksamheten. För 
samtliga verksamheter gäller respektive lagar, förordningar och kommunfullmäktiges mål, 
samt intentionerna i FN:s barnkonvention. När det gäller det egna måldokumentet avser dessa 
att komplettera, vidareutveckla eller särskilt understryka kommunfullmäktiges mål mot 
bakgrund av de speciella behov som finns i kommundelen. 
 
Delmålen omfattar sju allmänpolitiska delmål, tretton delmål för miljöarbetet, tre delmål för 
kultur samt sju delmål för fritidsverksamheten. De delmål som berör fritidsgårdsverksamheten 
direkt är följande: 
 
v Fritidsgårdarna ska vid veckosluten prioritera verksamhet som stimulerar ungdomarna att 

välja kommundelens egna aktiviteter 
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v Ungdomarna ska kunna påverka och känna sig delaktiga i fritidsverksamheten 
 
Carlslund 
De delmål som i första hand berör fritidsgårdens verksamhet återfinns inom 
de tretton delmål för barn och ungdom 0 - 20 år. Av dessa tretton mål berörs 
fritidsgården av två delmål: 
 
v nr 6  Varje enhet skall utveckla former för att ta hand om barn i behov av extra stöd. 

 
v nr 8  Ansvariga för i första hand skolans högre årskurser och fritidsgården skall öka 

  sin samverkan för barn och ungdomar inom samverkansområdet. 
 

Beställningsförfarande och kontraktsutformning för fritidsgårdsverksamheten 
Efter att budgeten har lagts beslutar nämnderna om inriktning för verksamheten utifrån de mål 
som tagits fram. En tjänsteman tar sedan över arbetet med att utforma en överenskommelse 
utifrån de politiska direktiven. Aspen är den enda av kommundelarna som har en tjänsteman 
med beställningsansvar för all kultur- och fritidsverksamhet inom kommundelen. I de övriga 
kommundelarna görs beställningarna ofta områdesvis, vilket innebär att beställaren träffar 
överenskommelser för exempelvis skolverksamhet, fritidsverksamhet med mera inom ett 
bostadsområde. Arbetet sker genom samverkan med berörd enhetschef. Överenskommelser 
träffas sedan utifrån de ekonomiska ramarna, kommundelens mål och enhetens 
verksamhetsberättelse. När det gäller kommundelarna Aspen och Carlslund skrivs även en 
programförklaring av enheten där man talar om vad man har för mål med verksamhe ten och 
vad det kostar att genomföra dessa. Ingen extern uppföljning av verksamheterna görs. 
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Kapitel 5 empiri fritidsledare 
Ett genomgående drag när det gäller fritidsgårdar är dess mycket skiftande utformning både 
vad det gäller personal, aktiviteter och lokaler. Vandrar du runt mellan fritidsgårdarna på en 
ort känns detta mycket tydligt. Så är också fallet när det gäller de tre fritidsgårdar som ingår i 
denna studie. Enligt vad vi tidigare uppgivit i metoden ges fritidsgårdarna samma namn som 
den kommundel och det bostadsområde där de ligger. Resultatredovisningen inleds med en 
kort beskrivning av bostadsområdena och fritidsgårdarna som ingår i studien. Detta åtföljs av 
en sammanfattning av fritidsledarnas berättelser. 

Fritidsgårdarna och bostadsområdena i studien  
De tre fritidsgårdarna, Aspen, Berga och Carlslund, är geografiskt utspridda i kommunen. 
Bostadsområdena är av lite olika karaktär. Aspen är till invånarantalet det klart minsta 
bostadsområdet och är beläget cirka en mil utanför huvudorten. Boendet är koncentrerat till 
villor och bostadsrätter, en viss del nybyggnation av hyresrätter har tillkommit på senare år. I 
området finns en kärna av högre medelklass. Bostadsområdet Berga har tre gånger så många 
invånare som Aspen. Området består till stor del av hyreshus, ca 87% bor i hyresrätt. Här 
finns 30 nationaliteter representerade och ca 43% är första eller andra generationens 
invandrare. Området har kommunens högsta ohälsotal, vilket visar sig i antalet 
sjukskrivningar och sjukpensioner. Utflyttningen från området har ökat under de senaste åren. 
I Carlslund är den vanligaste boendeformen radhus och dessa finns både som hyresrätter och 
bostadsrätter. Fritidsgården är belägen cirka 500 m från bostadsområdets centrum och 
verksamheten startade 1992. Fritidsgården ingår i en enhet tillsammans med en grundskola, 
årskurs sju till nio. Även Berga ligger tillsammans med skola och biblioteket centralt i 
bostadsområdet. Till enheten hör två fritidsgårdar och två bibliotek.  
 
Aspen skiljer sig från de andra fritidsgårdarna genom att ligga i en friliggande byggnad och 
att den ej har någon koppling till skolan. Samhället är utspritt geografiskt, varför många har 
ganska långt till fritidsgården. Lokalerna är ganska små och här bedrivs i stort sett enbart 
Öppen verksamhet.71 Under de varmare månaderna finns en trädgård att tillgå och det är 
gångavstånd till en badplats. Personalen består av två heltidsanställda utbildade fritidsledare, 
en kvinna och en man (33, 45 år), samt två timanställda, sammanlagt motsvarar det två och en 
halv heltidstjänst. Besöksgruppen består av ett 80-tal ungdomar, ett 50-tal av dessa kommer 
ofta. Majoriteten går på högstadiet och är mellan 12 - 22 år, 80% är pojkar. Till Aspen kan 
man komma fyra eftermiddagar och kvällar per vecka. Den totala budgeten för andra halvåret 
2000 uppgick till 415 500 kr, av dessa utgör 324 000 kr personalkostnader. Ungdomsgruppen 
i området ökar kraftigt. När det gäller samverkan med socialtjänst, polis, skola och 
föreningsliv finns ett forum där fritidsgården ingår. På grund av avsaknad av närpolis och 
fältassistent har inget nätverksarbete funnits under en tid, dessa tjänster har nu återbesatts och 
fritidsledarna hoppas på att man ska kunna arbeta tillsammans. 
 
På fritidsgården Berga finns det största personallaget. Arbetsgruppen består av åtta personer, 
fem kvinnor och tre män i åldersintervallet 27 - 62 år. Fyra personer är fritidsledare, en är 
fritidspedagog, en är teaterpedagog, en är internutbildad och en är outbildad. Fem av 
tjänsterna är heltid, tre är deltid 75%. En och en halv tjänst finns för den inskrivna 
omsorgsverksamhet som beställs av handikappenheten. Lönekostnaden uppgår till 1 033 800 
kr, den totala halvårsbudgeten är 1 299 047 kr. Under skolveckan är fritidsgården öppen 
mellan kl 10 - 13 för skolans elever, på eftermiddagarna bedrivs Öppen verksamhet för barn 

                                                 
71 Med Öppen verksamhet menas den tid fritidsgården är öppen för alla inom målgruppen. 
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upp till 12 år, kvällstid är det i huvudsak ungdomarnas arena. Antal sålda gårdskort 10 - 12 år 
uppgår till 68 stycken, könsfördelningen är jämn. För åldersgruppen 13 år och äldre har 174 
kort sålts till 88 pojkar och 86 flickor, utöver detta finns åtta ungdomar i inskriven 
omsorgsverksamhet. Lokalerna är rymliga och här erbjuds både öppen verksamhet och 
gruppverksamhet. Ungdomarna är drivande i verksamheten och på fritidsgården finns ett 
verksamhetsråd som träffas en gång per vecka för att planera den Öppna verksamheten. Till 
fritidsgården kan man gå fyra kvällar varje vecka, på fredags- och lördagskvällarna är det 
öppet varannan vecka. De intervjuade fritidsledarna i studien upplever att de på många sätt 
har en spindelfunktion i området när det gäller nätverksarbete kring ungdomar. Samverkan 
sker med skola, socialtjänst och polis. Kontakter och forum finns för arbete på olika nivåer, 
övergripande, på individplanet och med föräldrakontakter. Fritidsgården arbetar aktivt med 
föreningarna i området. Ett samverkansprojekt pågår med skolan där fritidsgårdens personal 
har följt en klass sedan de började i sjuan. Fritidsledarna har deltagit vid temadagar av olika 
slag samt vid föräldramöten. Eleverna börjar nu nian och till våren kommer en utvärdering att 
göras av projektet. 
 
Till Carlslunds fritidsgård kommer många besökare. Under det sista året har 395 olika 
individer besökt fritidsgården efter kl 16:00. Majoriteten har varit mellan 13-18 år och cirka 
40% har varit flickor. Även här finns omsorgsverksamhet som beställs från 
handikappenheten. Lokalerna är fördelade på två plan och omfattar kafé, kontor, hållplatsen 
(en form av frizon där ungdomarna själva kan bestämma lite mer), biljardrum, 
snickeri/hobbyrum, mötesrum, discolokal, replokal, tjejrum, videoredigeringsrum, litet gym, 
datarum samt samlingsrum för omsorgsverksamheten. Under dagtid är fritidsledarna ute i 
skolan. vilket innebär att man har mer eller mindre kontakt med samtliga elever på skolan.  
Personallaget består av fem heltidsanställda samt en timanställd 0,25%. Tre är kvinnor, 
åldersintervallet sträcker sig mellan 25 och 40 år. Av dessa är 2,75 anställda för 
fritidsgårdsverksamhet, 1,25 för omsorgsverksamhet och 1,25 för skolverksamhet. Samtliga 
har fritidsledarutbildning vilket är något som personalen lägger mycket stor vikt vid. 
Verksamheten bedrivs efter egna framarbetade mål som är mätbara och som revideras årligen. 
Det övergripande syftet med verksamheten lyder som följer: 
 
   "att arbeta  med främjande verksamhet, att se och bekräfta besökarna, att få dem att formulera sina  
    livsmål och intressen samt stödja dem i realiserandet av dessa." 

 
Fritidsgården är öppen under skoltid samt tre eftermiddagar och kvällar per vecka. Dessutom 
bedrivs speciellt riktad verksamhet för flickor en kväll per vecka. Total kostnad för detta 
uppgick andra halvåret 2000 till 695 000, varav personalkostnader utgör ca 445 000 kr. 
Personallaget anser sig ha ett gott förhållande till övriga grupper i området som arbetar med 
barn och ungdomar. 

Deltagarna i studien 
Vi har valt att presentera materialet som fallstudier. De teman som tas upp är följande; vägen 
in i yrket, synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket, arbetsvillkor och känsla av 
status och position i förhållande till andra. 
 
Aspen: 
Anna 45 år, fritidsledarutbildad, ca 20 år i yrket, har arbetat på enheten sedan verksamheten 
startade 1996. 
Arne 34 år, fritidsledarutbildad, ca sju år i yrket, har arbetat på enhet ca två år. 
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Berga: 
Berit 27 år, fritidsledarutbildad, har arbetat ca en månad på enheten. 
Börje 42 år, fritidsledarutbildad, ca 17 år i yrket, varav de fem senaste på enheten i studien. 
 
Carlslund: 
Carin 37 år, fritidsledarutbildad, har arbetat cirka tio år i yrket. 
Carl 27 år, fritidsledarutbildad har arbetat på enheten ca ett år. 

Annas berättelse 
Anna är idag 45 år, gift och har två barn. Hon arbetar på Aspens fritidsgård sedan 1996 då den 
öppnades, men hon har arbetat som fritidsledare sedan slutet av 70-talet. Hon är uppväxt i 
tätorten i studien, alla i familjen har varit arbetare och hon är enda barnet. När hon föddes 
bodde familjen omodernt i ett rum och kök med dass på gården och hon minns hur fint hon 
tyckte det var när familjen flyttade in i en nybyggd lägenhet, Anna var då i treårsåldern. 
 
Anna säger att skolan aldrig har varit något problem, hon trivdes och tyckte att det var ganska 
kul. Efter att ha arbetat ett år som barnflicka började hon på Barn- och ungdomslinjen på 
gymnasiet. Linjevalet var lätt eftersom hon visste att hon ville jobba med barn och ungdomar. 
Hon säger att hon alltid har tyckt om att umgås med människor, varit väldigt pratsam och 
social. När Anna var 12 år började hon gå på fritidsgård, hon kom med i gårdsrådet och när 
hon var 16 år fick hon börja arbeta som kvä llsassistent. Genom alla år har hon haft ett stort 
intresse för dans. Hon var aktiv utövare men deltog inte i föreningsarbetet i övrigt. Så 
småningom fick hon en tjänst på en annan fritidsgård i kommunen. Där arbetade hon några år 
innan hennes chef lyckades övertala henne att utbilda sig. 1980 - 82 gick hon 
fritidsledarutbildningen och efter det fick hon en heltidstjänst på den fritidsgård hon själv 
besökt som ung. Anna har även arbetat på dagis ett tag och på ett gruppboende för psykiskt 
sjuka, men hon gick tillbaka till fritidsgården när hon insåg att ungdomar var det hon innerst 
inne ville arbeta med. Varför hon alltid har vetat att hon vill arbeta med barn och ungdomar 
har hon inget svar på, ingen i hennes familj har arbetat inom det området. Hon funderar över 
om det kan ha berott på att hon inte hade några syskon och kände en saknad efter det. Att det 
blev just fritidsledarutbildningen tror hon beror på det extrajobb hon hade som ung och som 
hon trivdes så bra med.  Hon tyckte även mycket om de fritidsledare som hon då arbetade 
tillsammans med. Anna säger att trots allt var det nog en slump att hon blev just fritidsledare, 
men när hon väl tog steget till fritidsledarutbildningen var det ett medvetet val. 
 
När Anna gick fritidsledarutbildningen var det i en väldigt blandad klass rent åldersmässigt 
(20-43 år). Många var idrottsintresserade vilket ledde till att klassen var indelad i två "läger", 
de som ville arbeta på fritidsgård och de som tänkte sig en framtid inom föreningslivet. Anna 
säger att det blev så att hon umgicks mest med dem som delade samma intresse som hon 
själv, det vill säga fritidsgårdsarbete. I den gruppen hade alla arbetarbakgrund och många 
hade själva gått på fritidsgård. Den andra gruppen såg lite annorlunda ut, de hade 
föreningsbakgrund och de flesta kom från familjer med högre utbildning. Anna har träffat en 
hel del av sina kurskamrater senare. Många arbetar på fritidsgård, en del har vidareutbildat 
sig, medan några helt har bytt yrke. 
 
Anna tycker att det är bra att ha fritidsledarutbildning även om hon säger att det kanske finns 
enstaka personer som är jättebra även utan utbildning. Hon anser att det är viktigt med 
utbildad personal. Fritidsledarutbildning ger en plattform även om det ser lite olika ut på olika 
utbildningar så har man läst liknande ämnen. Anna säger att det finns lite olika status inom 
utbildningen, vissa utbildningar är finare än andra. Hon tillägger att det var så tidigare men att 
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hon inte riktigt vet om det är på samma sätt idag. När hon studerade var det viktigt var man 
hade utbildat sig. Anna tycker absolut att utbildningen ska ligga på folkhögskola då hon 
tycker att det är en väldigt bra utbildningsform. Risken är stor att mycket skulle gå förlorat om 
utbildningen hamnade inom högskolans ram, säger hon. Det är många grupparbeten många 
diskussioner, det handlar inte om att tenta av massa saker. Nästan allt de gjorde, gjorde de 
tillsammans, det är ju så man arbetar när man kommer ut, man arbetar i grupp. Utbildningen 
motsvarar 80 poäng på högskola, men är inte värd det i universitetets poängsystem. Rent 
allmänt tror många att det är som en gymnasieutbildning. Anna tror inte på en mer integrerad 
utbildningsform där olika grupper som arbetar med barn och ungdomar skulle kunna utgå från 
ett gemensamt basår. Hon tror att man som person är inriktad på ett visst sätt redan från 
början och att man intresserar sig för relationer och värderingar när man vill bli fritidsledare. 
Som lärare är man kanske mer inriktad på ett visst ämne, på att förmedla ämneskunskaper. Att 
arbeta med barn och ungdomar är inte det primära, snarare handlar det om att det är något 
som du själv är duktig på och vill lära ut till andra. 
 
Anna tror att det skulle vara värdefullt om dagens utbildningsform fick vara kvar, men att 
poängen blev erkända. När man kommer ut och ska söka arbete så är utbildning viktigt, man 
blir värderad efter akademiska poäng, säger hon. För att höja yrkesstatusen och få fritidsledare 
bekräftade och erkända som en kvalificerad yrkesgrupp så skulle det vara en klar fördel att ha 
en högskoleutbildning. Anna säger att i folks ögon idag är det lite så att vara fritidsledare är 
inte ett arbete, det är något som vem som helst kan göra, något som man gör på sin fritid. Hon 
tror att det synsättet bygger på okunskap och att den inställningen hänger kvar sedan förr i 
tiden när det inte fanns någon yrkesutbildning. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
Som samhället ser ut idag behöver många ungdomar vägledare. Som förälder har det blivit att 
man inte tror att man klarar av saker riktigt och därför lämnar man över ansvaret till andra att 
fostra barnen, på dagis, i skolan och på fritiden, säger Anna. Anna tycker att hon själv som 
förälder kan känna att hon får signaler från expertsamhället som gör att det inte känns som att 
föräldrar duger, att man inte tar sitt ansvar. Hon tycker att det är viktigt, när det saknas vuxna 
som talar om och visar hur man ska uppträda, att hon som fritidsledare hjälper till att sätta 
gränser och visar att någon bryr sig om. Anna vill visa hur man ska vara mot andra. Hon säger 
att det känns som att det finns olika normsystem. I skolan gäller en sak, på dagis och 
fritidshem en annan, hemma gäller ett system och på fritidsgården kanske ännu ett sätt. Anna 
säger att förr räknades kyrkans normer och de blev på något sätt ett styrdokument för hur man 
skulle uppföra sig. Hon säger sig inte vara religiös eller vilja ha tillbaka ett sådant system, 
men hon tycker att det har försvunnit mer och mer vad som är rätt och fel och hur man uppför 
sig mot varandra. Hon tycker att hon fick med sig mycket sådant själv när hon växte upp 
genom att man pratade om och diskuterade hur man skulle vara och inte vara. Det gav henne 
en grund att ha med sig i livet som ungdomarna i dag inte får kring etik och moral. Hon tycker 
att man brydde sig mer om varandra förr, idag har många blivit så ego. Man tänker bara på 
individen, sätter aldrig i denne i ett sammanhang, säger hon. Anna vill vara en bra vuxen som 
ser och bekräftar ungdomarna och som sätter gränser. Själva aktiviteten är inte så viktig den 
är bara ett sätt att få en kontakt. Från början tyckte hon att aktiviteten var viktigare än vad hon 
tycker idag. 
 
Anna säger att från början startades fritidsgårdarna för att man skulle gömma undan 
ungdomarna. De skulle inte springa ute och gapa, samhället ville kontrollera. Sedan blev det 
mer av en mötesplats. Anna tycker att till viss del finns kontrolltanken kvar idag, så fort det 
blir lite stökigt någonstans så kommer fritidsgården in i bilden. Annars pratar man inte 
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mycket om oss, säger hon. Anna anser att fritidsgårdarna ska drivas i kommunal regi det ger 
en större kontinuitet i verksamheten. 
 
På Aspen har fritidsledarna som mål att varje ungdom som kommer till gården ska bli 
bekräftad, man ska se dem när de kommer och hälsa på dem. Men man vill även få 
ungdomarna delaktiga i verksamheten. Personalen har inte formulerat ner målen utan har 
pratat om dem och enats. Anna tycker att både kommunens och kommundelsnämndens mål är 
ganska allmänna, hon efterlyser mer konkreta mål. Anna säger att de själva har högre ställda 
mål en kommundelsnämnden. Det som är positivt med detta är att det ger en större frihet för 
arbetslaget att utforma verksamheten, men Anna tycker ändå att det skulle behövas lite 
tydligare mål som hjälp och stöd. En annan aspekt är att då skulle det gå lättare att mäta 
kvaliteten i verksamheten, vilket skulle innebära att man kunde få en bekräftelse på om man 
utförde ett bra arbete, något som Anna upplever att det är svårt att få idag. Hon säger vidare 
att resurserna är skrala på Aspens fritidsgård och att det på två personer kan vara svårt att 
uppnå målen. Det kommer ett 40-tal ungdomar stadigt flera kvällar i veckan, förutom det 
kommer ett 20-tal ungdomar mer sporadiskt, då kan det vara svårt att hinna se och bekräfta 
alla, säger hon. 
 
För Anna är fritidsgården ett ställe dit man kan gå där det finns vuxna att prata med och där 
man kan träffa kompisar. Ett ställe där man ska kunna utveckla sig själv på olika sätt genom 
att göra olika saker tillsammans med andra, säger hon. Anna tycker att fritidsgården i 
huvudsak ska vara för ungdomar. Hon tycker att de är en grupp som aldrig får någonting, man 
satsar mer på andra åldersgrupper, både barn, vuxna och pensionärer. Som fritidsledare tycker 
Anna att hon försöker stå på ungdomarnas sida. Försöker stötta och hjälpa dem att höras. 
Fritidsgårdens samhällsfunktion är att vara närvarande, att finnas och hjälpa ungdomarna att 
utvecklas, eftersom många inte riktigt fixar sin egen fritid. De vet inte vad de vill eller vad de 
kan och då är det viktigt att fritidsledare finns där och hjälper dem vidare. Även om det är 
jobbigt hemma eller i skolan ska man kunna vara stödjande, en vuxen att prata med som kan 
hjälpa till att hitta rätt hjälp om man behöver, säger Anna. Dessutom ska man som ungdom 
frigöra sig från sina föräldrar och då är det lättare att prata med någon utomstående vuxen. 
 
För Anna är den viktigaste arbetsuppgiften kontakten med ungdomarna, att finnas där och ha 
tid att prata med dem. Allt annat praktiskt som måste göras lägger hon åt sidan när det blir 
svårt att hinna med, även om vissa saker måste göras för att det ska fungera. Städning är 
exempelvis något som man köper in. Anna upplever inte att arbetssituationen är direkt stressig 
eftersom det finns tid när det är stängt då man kan göra förberedelser och annat som behöver 
göras. Men när det är öppet och fullt med ungdomar då blir det stressigt eftersom man bara är 
två personer som arbetar. Anna säger att hon vill göra så mycket. Det finns en ambition som 
är så stor att den inte ryms i den verklighet som hon befinner sig i och eftersom den inte ryms 
blir det svårt att bara plocka bitar av det man vill göra. Istället hamnar man på någon 
mellannivå där man bara är eftersom man inte kan göra hela den förändring som man helst 
vill, säger hon. 

Hur ska en fritidsledare vara? 
Som fritidsledare ska man vara lyhörd, bra på att lyssna. Man ska ha stora öron och liten mun, 
säger Anna. Hon tycker att det är svårt att tala om generella egenskaper hos en fritidsledare, 
men hon tycker att det är viktigt att inte ta över och tala om saker för ungdomarna. De ska få 
säga vad de tycker, få prova sina argument. Som fritidsledare ska jag se dem som den de är, 
säger Anna. Lyssnar man och de får sätta ord på saker så kanske de förstår själva även om det 
givetvis måste vara en dialog, funderar hon. Det är viktigt att vara en tydlig vuxen. Anna 
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irriterar sig mycket på om man som fritidsledare uppträdde otydlig. Anna anser att hon måste 
våga stå för vad hon tycker och tänker och att ungdomarna har rätt att få veta det. Hon säger 
att man måste ha landat lite själv för att vara en tydlig vuxen. Som fritidsledare kan man inte 
vara en neutral person, man måste bjuda på sig själv. 
 
Anna säger att hon många gånger har reagerat på fritidsledare som är nedvärderande mot 
ungdomar. Hon tycker att det är att kränka dem. Ibland finns det fritidsledare som tycker att 
de sitter inne med den enda och rätta sanningen, då mår jag dåligt säger Anna. Man får inte 
heller gå och prata vitt och brett om man har fått ett förtroende, även om man inte har formell 
tystnadsplikt så har man en moralisk sådan och ska behålla förtroenden inom 
personalgruppen. Anna anser att som fritidsledare måste man ställa upp för den som är svag 
för stunden. Hon ger ett exempel, att om någon blir mobbad måste hon ta parti för den just då 
även om hon kanske vet att den har gjort något dumt vid ett annat tillfälle. 
 
Ett annat hett ämne när det gäller fritidsledare är alkohol. Anna tycker att även om 
fritidsgården givetvis är en drogfri arena så måste hon kunna dricka vin till maten eftersom 
hon är en vuxen person. Däremot skulle hon aldrig kunna göra det på något sätt i samband 
med sitt arbete. Hon skulle aldrig kunna tänka sig att gå ut berusad på stan, även om hon kan 
gå till en restaurang och äta och dricka till maten. Anna gör en jämförelse med klassresor som 
hon har hört talas om där lärarna har varit berusade, det skulle hon aldrig kunna göra och det 
tror hon att hon delar med andra fritidsledare. Man gör inte en resa och går och sätter sig på 
en pub på kvällen, säger hon. Sker det trots allt så måste man ta upp det med personen i fråga 
omgående. Hon säger att det inte förs något resonemang inom yrkeskåren vad som kan 
tolereras av en fritidsledare eller inte. Det diskuteras inte eftersom det inte finns några 
tillfällen att träffas och prata om sådana saker. Om vi träffas, säger Anna, pratar vi bara om 
gården och verksamheten, aldrig om oss själva som yrkesgrupp som fritidsledare. Hon 
uppfattar att det har blivit sämre på det området än vad det var för 10-15 år sedan. Anna 
tycker att det är svårt att veta varför diskussionen har tystnat. Kanske beror det på att vi har 
blivit färre och att det råder brist på tid, säger hon. 
 
Anna tror att det är en viss typ av människor som blir fritidsledare, till viss del är det ett kall. 
Många blir fast i yrket. Hon tror att man som fritidsledare har en stark drivkraft i att man vill 
stå på de svagas sida. Man ser att det finns en grupp som är mindre värda i samhället som 
andra inte vill ta tag i och det vill man inte se, man vill hjälpa dem att synas. I Annas fall är 
det drivkraften och hon känner igen det hos andra fritidsledare. Men man måste även vara 
positiv som människa, man måste tro på att det finns möjligheter. Det skulle inte fungera att 
arbeta som fritidsledare annars, säger hon. Jämfört med exempelvis lärare har man en större 
helhetssyn. Som fritidsledare ser man ganska mycket av allt det som rör ungdomarna. Man 
pratar om skolan likväl som om fritiden och hemförhållandena. Genom samtalet för man 
vidare sina egna värderingar, även om det inte alltid är något man tänker på, säger Anna. 

Arbetsvillkor 
Anna säger att de som yrkeskår är fruktansvärt dåliga på att visa upp vad de gör, vad yrket 
innebär. Hon säger att det är något som man har diskuterat länge och som man från 
Fritidsforums sida försöker arbeta med. Anna säger att det är svårt och hon tror att det 
kommer att ta tid eftersom fritidsledarna är en minskande grupp i samhället. Man skär 
överallt, säger hon. 
 
Inom kommunen tycker Anna att det har blivit mer och mer så att man har kommit ifrån 
varandra på fritidsgårdarna, tidigare träffades man oftare. Hon tycker att det vore bra om man 
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hade lite bättre kontakt för att man inte ska känna sig ensam i sitt yrke, vilket Anna tycker att 
hon gör idag. Fritidsledarna är så få jämfört med exempelvis lärarna, det är viktigt att vi 
träffas så att vi kan stötta varandra, säger hon. Idag tar vardagsarbetet all tid och kraft och 
även om man vill finns inte utrymmet att bygga upp kontakter. Anna säger att man måste sålla 
mer och mer i kontakterna med andra. Det blir så att det som är absolut nödvändigt för den 
egna gården gör man, resten får man lägga åt sidan. Hon säger att på sikt innebär det att rollen 
som fritidsledare blir mer otydlig och att det ser väldigt olika ut på olika fritid sgårdar. Yrket 
suddas ut. Många hamnar under andra enheter som skolan och kommer in i den världen. 
Risken finns då att man blir en blandning mellan fritidsledare och skolpersonal. Och blir det 
så, så finns inte den sortens fritidsledare som Anna menar att man ska vara kvar. Yrkena skiljs 
åt genom att de som arbetar i skolan inte har samma kontakt med ungdomarna. Fritidsledaren 
på skolan ser ungdomarna som en skolpersonal någon de träffar på skoltid, inte frivilligt på 
sin fritid, säger Anna. Däremot tror hon inte att läraren ser de fritidsledare som arbetar på 
skolorna som skolpersonal. 
 
Arbetstiderna är två kvällar ena veckan och tre den andra. Även om hon rent privat kan tycka 
att det blir många kvällar så är det något man som fritidsledare får räkna med, säger hon. 
Anna tycker att lönen är skaplig, men tycker samtidigt att det är konstigt att det är bättre betalt 
att arbeta med "döda" ting. Hon tror det beror på att det är mest män inom de sektorerna och 
att det är flest kvinnor som arbetar med människor. Tyvärr är det nog så att kvinnor är sämre 
förhandlare, vi går med på fler saker, säger hon. Facket har ju också en manlig tradition. Anna 
tycker att det är svårt att tala om en yrkeskår av fritidsledare eftersom de är så få jämfört med 
andra grupper. Hon tycker att det är synd att man tillhör flera fackförbund. SKAF har arbetat 
mer med att höja statusen för fritidsledarna än SKTF som hon tillhör, både när det gäller löner 
och när det gäller att försöka göra en arbetsbeskrivning. Trots det tycker Anna att man är för 
få för att ha ett renodlat yrkesförbund. 
 
Anna upplever inte trygghet i sin arbetssituation eller en möjlighet att bygga verksamheten på 
kontinuitet. Det har varit mycket turbulens om Aspen ska finnas kvar eller inte. Diskussioner 
har även förts om fritidsgården ska slås ihop med andra enheter. Det skapar oro vilket har 
påverkat arbetet mycket, säger hon. Barnantalet i området har ökat och politikerna har sagt att 
resurserna ska ökas, men ingenting har hänt. Det går inte att utveckla verksamheten och tänka 
långsiktigt, alldeles för mycket energi går åt till att tänka på framtiden, säger Anna. Hon 
hoppas ändå att hon kan hjälpa de ungdomar som behöver stöd och en vuxenrelation. När hon 
märker att hon kan göra det mår hon bra. Anna tycker att yrket har förändrats över tid. Förr 
var det många aktiviteter, nu är arbetet mer uppbyggt kring relationer. Hon säger också att 
man har blivit färre och färre på kommunens fritidsgårdar. Trots det ska man hinna med 
samma arbetsuppgifter och ha samma öppettider som tidigare. Anna talar om utsattheten när 
man är en liten personalgrupp, hon säger att det är ett evigt pusslande vilket tar mycket tid och 
energi bara att se till att det finns personal. Är någon sjuk blir det genast problem, det finns 
ingen marginal. Anna säger att hon själv är politiskt engagerad och att det leder till en hel del 
tjänstledigt. Det känns stressande att inte ha några marginaler, ungdomarna blir väldigt 
irriterade när man måste stänga med kort varsel. Hon säger att hon kan få lite ont i magen av 
det ibland, man vill ju inte stänga. Likaså kan det ibland bli två kvällsassistenter som arbetar 
vilket inte heller känns bra. Hon tycker dock inte att man ska ha öppet till varje pris det är 
viktigt att konsekvenserna av att man har små resurser syns. Man pusslar lite för mycket för 
ungdomarnas skull. Från politikernas sida verkar det som att det viktigaste är att ungdomarna 
har någonstans att gå, inte vad de gör, det får komma i andra hand. Anna säger att man från 
politikernas håll tycker att har man valt att arbeta som fritidsledare då får man arbeta på 
obekväm tid. Att arbeta exempelvis fyra kvällar i veckan säger Anna leder till dålig 
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verksamhet eftersom man inte orkar med det i längden, familjeliv och annat socialt liv 
drabbas. Då finns det risk för att man tar fritidsledaryrket som ett genomgångsyrke, man 
arbetar några år och går sedan vidare. På så sätt blir de som arbetar som fritidsledare väldigt 
unga. Anna säger att det är svårt att få tag på utbildade fritidsledare. 
 
Anna tycker inte att hon kan påverka sitt arbete på det kommunala planet. Möjligheten att 
påverka beställningen tycker hon är liten, det är en färdig summa pengar som ska räcka, säger 
hon. Pengarna som är avsatta idag räcker inte för att driva fritidsgården, men eftersom Aspen 
ingår i en enhet bestående av flera verksamheter kan enhetschefen plocka runt pengar för att 
få det att gå runt. På själva fritidsgården kan de styra verksamheten själva, det är ingen som 
lägger sig i vad de gör, bara de följer de övergripande målen. Men, säger hon, det hjälper ju 
inte med den friheten när man ändå inte har resurser att göra det man vill. 
 
Motivation går upp och ner. Anna säger att hon får många idéer men så inser hon att det här 
går ju inte, det kan vi inte klara, då går motivationen ner. Men sedan hoppas man ju hela tiden 
att det ska bli bättre; de kanske hjälper oss med det här, de kanske ger oss lite extra stöd, nästa 
år får vi kanske mer pengar och så vidare. Anna säger att det är typiskt fritidsledare att vara 
optimister, man är så van att arbeta under förutsättningar som ändras hela tiden. Den rådande 
situationen får styra och man måste vara väldigt flexibel. Anna tror att det finns en fara i 
denna flexibilitet, att risken är stor att yrket blir otydligt. 

Känsla av status och position 
Anna tycker att hennes roll i förhållande till andra instanser, som arbetar med barn och 
ungdomar, är att vara före. Fritidsledarna ska arbeta tidigt med ungdomarna för att de inte ska 
hamna hos andra instanser som polis och socialtjänst. Man ska främja det som är bra hos 
ungdomarna så att de känner det och att de förhoppningsvis inte behöver hamna snett. Det är 
vår uppgift, säger Anna. Ibland vill hon försöka att lösa problemen själv. Det kan vara bra om 
man kan slippa dra in andra, men ibland måste man vara fler som hjälps åt för att det ska bli 
en förändring, säger hon. Anna ser sig själv som fritidsledare som en del i ett nätverk kring 
ungdomarna i området. Kan man få det att fungera mellan skola, socialtjänst, polis, föräldrar 
och fritidsgård så underlättar det. Det blir svårare för en ungdom som är snett ute att fortsätta 
med det de gör om de märker att alla vet och samarbetar, säger hon. 
 
Anna saknar bekräftelse från kommundelsnämnden. Hon säger att när verksamheten fungerar, 
vilket hon antar att de tycker, så hör man inget. Det vore bra att ibland få en bekräftelse på att 
de tycker att verksamheten är bra. Hon tycker att det kan kännas likgiltigt från deras sida. 
Anna säger att det känns som om det arbete fritidsledaren gör inte syns eftersom politikerna 
aldrig bekräftar det. Det är bättre med bekräftelse från andra håll som exempelvis från 
fältassistenterna, säger hon. Med skolan har de inte så mycket kontakt, bara när det gäller 
enstaka elever. I de fallen har hon fått bekräftelse på att de tycker att hon gjort något bra. När 
det gäller lärare säger hon att de inte ser fritidsledaren som någon som är på samma nivå som 
de själva. Som fritidsledare får man komma in när det är något som läraren inte har lust att ta 
tag i själv, man känner sig som en slasktratt. Samtidigt tycker Anna att det ligger en 
motsättning i det faktum att lärarna vill att hon ska komma in när det är problem, eftersom de 
vid andra tillfällen tycker att hon som fritidsledare inte har tillräcklig pedagogisk kompetens. 
 
Anna säger att fritidsledare hamnar ganska långt ner i hierarkin. Det är få som vet vad vi gör 
och vad vi kan, säger hon. Anna tror att det är många som inte tror att man som fritidsledare 
har någon utbildning utan att det är något som vem som helst kan syssla med. De tror inte att 
vi som fritidsledare har någon tanke med det vi gör utan att det mest handlar om att öppna 



 40

dörren och släppa in ungdomarna så att de kan spela lite pingis, biljard och fika. För det 
behövs ingen kompetens, säger Anna. 
 
Anna tycker att fritidsledarna kan ses som en svag grupp eftersom man arbetar i det tysta. 
Man varken syns eller hörs utåt. Hon jämför med lärarna igen. De är många och det hörs när 
de skriker om sitt arbete, säger hon. Som fritidsledare skriker man mer för ungdomarna än för 
sitt arbete. Man kan gå ut och engagera sig mot att en fritidsgård ska stängas utifrån 
ungdomarnas behov, inte utifrån sitt yrke. Man värnar inte om sitt yrke för yrkets egen skull 
på något sätt, säger hon. Anna tror att det vore viktigt att göra det för att fler ska förstå vad 
yrket innebär. Detta är en diskussion som har förts väldigt länge, säger hon, men det är svårt 
att sätta ord på vad vi gör för det kan se så olika ut. Anna säger att när det gäller lärare vet 
man att de ska lära ut, men det är svårare med en fritidsledare. Dessutom tycker hon inte att 
det finns en enighet bland fritidsledarna om vad de gör eller vad som är viktigast. 
 
Intervju med Anna, Aspens fritidsgård den 22 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Spetsen, Campus Norrköping och omfattar 2 timmar och 45 
minuter. 

Arnes berättelse 
Arne är 34 år och uppväxt i en liten mellansvensk bruksort med cirka 1500 invånare. Båda 
föräldrarna arbetade på bruket, även om pappan från början hade varit bonde. Bruket var 
företaget med stort F i bygden. Pappans inställning till skola var att man skulle sluta så fort 
som möjligt och börja arbeta på bruket. Han hade själv gått i folkskola i sex år för att sedan 
börja arbeta på gården. Arne gick ut grundskolan och tog värvning på sjön. Han gjorde några 
resor med en pråm. 17 år gammal flyttade han till en liten ort i södra delen av landet, där han 
stannade tills han ryckte in i lumpen. Efter lumpen bosatte han sig i en av Sveriges större 
städer, där han fick ett fabriksarbete. Pappan hade svårt att förstå att Arne inte tyckte att 
bruket var något för honom, eftersom situationen var sådan att han omedelbart hade kunnat få 
arbete där. 
 
Arne har alltid varit idrottsintresserad och spelat fotboll. Han har även varit föreningsaktiv, 
men ser sig trots det inte som någon föreningsmänniska. Arne har alltid haft en känsla av att 
han vill arbeta med barn och ungdomar. Under året han arbetade på fabrik växte ett beslut 
fram att han var tvungen att börja skolan igen. Först läste han in gymnasiet och fortsatte sedan 
på fritidsledarutbildningen. Innerst inne hade han burit på en dröm att bli gymnastiklärare, 
men betygen räckte inte. När han var färdigutbildad arbetade han som gymnastiklärare på 
vikariat för att se om han hade gått miste om något. Arne trivdes inte med arbetet. Det var kul 
att arbeta med barn och ungdomar, säger han, men han upplevde sig vara väldigt ensam. Han 
tror att det ser annorlunda ut i skolan idag. Istället började han arbeta som fritidsledare i en 
liten ort på västkusten, där trivdes han jättebra och tyckte att fritidsledaryrket var " hur skoj 
som helst". Han stannade där i nästan fem år tills han blev pappa. Varken han eller hans 
sambo hade släkt i närheten och de ville att pojken skulle få träffa sina släktingar regelbundet, 
varför man valde att flytta. Arne fick arbete på ett utredningshem utanför studiens huvudort. 
Han kände ganska snabbt att det inte passade honom. Han mådde dåligt av att se barnen må 
dåligt och kunde inte stänga av arbetet, vilket också påverkade resten av familjen. Han anser 
idag att det var en bra erfarenhet som han lärde sig mycket av. Arne fick en tjänst som 
fritidsledare, där stannade han i ett år, innan han började på Aspens fritidsgård. Där har han nu 
arbetat i två år. 
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Arne tycker att det är lite tudelat om man behöver ha fritidsledarutbildning eller inte för att 
vara en "bra" fritidsledare. Det finns människor som skulle kunna göra mitt arbete precis lika 
bra, kanske bättre än vad jag gör, utan att vara utbildade fritidsledare, säger han. För att man 
ska ha någon status så krävs det dock utbildning, annars skulle det kanske bli så att en av fem 
som kom in och arbetade var bra. Har man utbildning så är kanske fyra av fem bra, man får en 
gemensam plattform, säger han. Hans klasskompisar på fritidsledarutbildningen hade väldigt 
olika bakgrund. Det han hade gemensamt med ganska många var idrottsbakgrunden, få hade 
tänkt sig att arbeta på fritidsgård. När Arne slutade utbildningen var han frågande till vad han 
hade lärt sig, men idag kan han se att han lärde sig mycket om människor och relationer. Han 
tror att det var det viktigaste med utbildningen. Folkhögskolan är en underbar plats, säger 
Arne, det finns allt från den där killen som är ingenjör till killen som är alkoholist eller 
narkoman, de som går ungdomslinje och de som går teaterlinje, där finns alla slags 
människor. Han tycker att det blir en kreativ och rolig miljö att vara i. Genom att det är stor 
åldersspridning lär man sig mycket av varandra. Men Arne tycker att när det gäller själva 
innehållet på utbildningen är det svårt att peka på saker som han har haft nytta av i själva 
yrkesutövandet. Det är lättare om man har en tydligare yrkesroll, som exempelvis lärare, då 
kan man mäta kunskap på ett annat sätt. Arne tycker att det är bra att utbildningen ligger på 
folkhögskola. Just det faktum att man träffar så många olika sorters människor är viktigt när 
man ska arbeta som fritidsledare, säger han. Man lär sig att se att alla är olika, man har ingen 
mall på hur en människa ska vara eller bete sig. Däremot är det statusmässigt inte så bra, säger 
han. Arne tror att det kan vara en av förklaringarna till att många inte ser fritidsledaryrket som 
ett "riktigt" arbete. Han säger att han har mött åsikter som att folkhögskolan bara är flum, men 
så tycker han inte att det är. Han tror att det skulle innebära stora förluster att flytta 
utbildningen till universitetet. När Arne tänker tillbaka så säger han att det var en blandning 
mellan slump och medvetet val att han blev just fritidsledare. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
När Arne började i yrket tänkte han mycket på att han skulle aktivera besökarna, det var själva 
poängen med yrket. Man skulle engagera ungdomarna så att de hade något att göra. Man 
skulle vara den där ”käcka” fritidsledaren som hittade på grejer och vara en idéspruta. Han 
tycker själv att han hade många idéer och att han bemöttes lite illa av dem som varit med ett 
tag, "ja, ja det blir nog bra" blev ofta reaktionen. Nu förstår han vad de menade, för dem var 
inte aktiviteten det viktiga. Idag är den inte det för honom heller utan det viktigaste är att vara 
en bra förebild för ungdomarna. Att prata med dem om moral och etik, om hur man uppför sig 
och att försöka skapa relationer som är hållbara. Han säger att det skiljer sig mycket åt hur 
man skapar kontakt på de fritidsgårdar han har arbetat. På Aspen, som är en liten och relativt 
lugn fritidsgård, kan man lättare sitta ner och prata med ungdomarna om olika saker, något 
som han upplevde som svårt på den större fritidsgården där han arbetade förut. Arne säger att 
han känner sig mer tillfredställd med sitt yrke idag, han kan känna att det räcker om han har 
haft ett samtal med någon ungdom och känner att personen i fråga verkligen har lyssnat på 
honom för att han ska känna att han har gjort något bra. Tidigare kunde han komma hem och 
känna att "jäklar jag har inte gjort sex aktiviteter idag, jag är inte nöjd". Arne säger att han tror 
att det ligger fritidsledargruppen lite i fatet, just det att man trissar upp varandra och ska 
överträffa varandra. Vem gör flest aktiviteter, vem gör mest för ungdomarna? På något sätt är 
aktiviteterna fortfarande måttstocken. Arne säger att han inte vet vad det beror på. Kanske är 
det ett sätt att utåt berättiga sin existens, funderar han, och säger att han tycker att en stor 
nackdel med yrket är att det är så svårt att förklara vad man gör, det är svårt att få folk att 
förstå. 
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Arne tycker att fritidsgården är en fristad som ungdomar behöver. Tonåringen ska ju bli 
vuxen, vilket innebär att man ska frigöra sig från sina föräldrar att klara sig själv. Vår uppgift 
är att bygga relationer med dem när de är hos oss, säger han. Arne tycker inte att det är 
nödvändigt att fritidsgårdar är kommunalt drivna, men han tror inte på att ideella krafter ska 
driva verksamheten. Det fungerar inte i längden, då hänger det för mycket på att det ska 
finnas eldsjälar. Arne tycker att man bygger relationer på lång sikt. Ungdomarna söker 
gränser, han har lärt sig att inte vara rädd för att ta konflikter, att tala med föräldrar och så 
vidare. Han säger att man ska vara en bra förebild inte låta saker passera och tänka ja, ja det 
löser sig, man måste reagera på beteendet, det vinner man på i längden. 
 
När det gäller mål för verksamheten så säger Arne att de inte har några klart formulerade mål. 
Han påpekar att hans kollega kanske skulle ha ett annat svar på den frågan. Han tycker att 
även om det inte är nedskrivet så finns det ett mål, nämligen att bygga relationer. Han säger 
att det finns målformuleringar gjorda av kommunen för fritidsgårdarna och att han nog har 
läst dem några gånger men han kommer inte ihåg dem. Han vet inte vem som skrivit dem, om 
de är centrala för hela kommunen eller om de är enbart för kommundelsnämnden Aspen. Det 
är inget man tittar på man måste arbeta utifrån sina egna förutsättningar inte utifrån ett papper 
som politikerna har skrivit ner, anser han. Arne säger att det skiljer sig från andra 
yrkesgrupper som kan ha tydligare preciserade uppdrag, men han tycker att det är bra att det 
är så fritt. Ungdomar är så olika man måste anpassa situationen utifrån vad det är för 
ungdomar som kommer till fritidsgården och vad just de kräver just då. Det finns ingen mall, 
ungdomar är ingen homogen grupp, säger han. 
 
Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar, säger Arne. Men han tycker att det är synd att 
det inte kan spänna lite mer över åldersgränserna, även om det ska vara ungdomarnas fristad. 
Här i Sverige är vi så uppdelade, säger han. I området finns det inget annat ställe än Aspens 
fritidsgård att träffas på, vilket gör att alla ungdomar går dit. Arne tycker att det är bra 
eftersom det blir en blandning i besöksgruppen. Både de målmedvetna ungdomarna med stark 
självkänsla, och de ungdomarna som är helt tvärtom och lite vilsna, finns på fritidsgården. 
Arne tror att det kan vara svårt inne i staden att nå båda grupperna. Han tror att de 
föreningsaktiva och de mer målmedvetna ungdomarna ser på fritidsgården som ett rörigt ställe 
dit exempelvis den där jobbiga Pelle går och så vidare. På Aspen blir det inte så, det är 
träffpunkten. 
 
Arne säger att när han började hade han en tanke om att han skulle hjälpa ungdomar som hade 
problem med något. Han engagerade sig otroligt mycket, "jag ska få honom/henne på fötter". 
Han tycker idag att han var väldigt naiv. Det är ju så på de flesta fritidsgårdar att det är 
problem, inte med alla ungdomar, men med många. Han tycker att det är lite annorlunda med 
Aspen som han ser som ett höginkomstområde. Det är annorlunda hur man får prata med 
ungdomarna här om värderingar, säger han. I Aspen värderas att ha en snygg fasad utåt, ett 
kapitalistiskt system, här ska man visa att man har pengar. När han ska ge ungdomarna 
värderingar pratar han mycket om att alla inte har det som de, att det finns en annan värld 
också. En av nackdelarna med fritidsledaryrket tycker Arne är att han inte märker vad han ger 
nu, om fem år skulle jag kanske få någon bekräftelse på det jag gör, idag är det svårt att få det. 
Arne går vidare och pratar om att han inte kan vara på topp jämt, att han ibland får luras lite, 
men han påpekar att han inte gör det jämt. Den dag jag känner att jag är falsk rakt igenom, då 
är det dags att gå någon annanstans, säger han. Han har inte kommit dit idag och han tror att 
om arbetsklimatet hade sett annorlunda ut hade han inte alls behövt luras särskilt ofta. 
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Arne tycker att tankarna om fritidsledarjobbet som ett kall, mer än en profession, delvis lever 
kvar idag på vissa ställen. Något han tycker är fel, helt förkastligt. Han påpekar också att man 
inte får gå in och vara för privat. Det är ju ett yrke. Men, säger han, det kan vara svårt att dra 
gränsen för vad som är privat. 
 
Som fritidsledare tycker han att man skulle få extern handledning. Arne pratar också om att 
han tycker att det är jobbigt att det är så svårt att förklara vad han som fritidsledare gör. Till 
och med ungdomarna på gården kan komma och fråga vad man jobbar med egentligen, säger 
han. Arne tycker att det pratas för lite i samhället om fritidsledare och vad de gör. 

Hur ska en fritidsledare vara? 
Arne tycker att det är svårt att säga hur man ska vara som fritidsledare, men givetvis måste 
man tycka om att arbeta med människor, det är själva grunden. Det är viktigt att vara lyhörd 
och att kunna lyssna. Men det kan vara svårt ibland att kunna stå för allt som gäller i 
samhället, anser han. När det gäller exempelvis rökning så måste man vara 18 år för att köpa 
cigaretter, så det måste jag ju stå för på jobbet. Innerst inne tycker jag att det är en löjlig lag, 
säger han, men det säger jag naturligtvis inte till ungdomarna. Arne pratar vidare om att det 
inom kåren är mycket snack om alkohol, mycket hysch - hysch. Det är en sak som alla har 
anammat, men som han kan tycka är lite löjligt. Arne menar att han bara är människa, även 
jag kan supa till ibland och varför ska jag då spela upp att jag inte gör det. Jag är ju ingen 
nykterist, säger han. Samtidigt så skulle han tycka att det var otroligt pinsamt om han var full 
och träffade ungdomar från fritidsgården. Han säger att det skulle han få äta upp i år och dar. 
Han tror att det här är en känsla som han delar med andra fr itidsledare, att det finns oskrivna 
normer, regler för hur man får bete sig. Han tror vidare att om man inte vågar reagera på vad 
ungdomarna säger och gör, utan låter det mesta passera, så handlar det mycket om omognad i 
yrket. I början vill man kanske vara kompis inte stöta sig med besökarna, man fattar inte 
själva grejen med yrket, säger han. Arne påpekar att alla inte har samma syn på yrket som han 
har. För honom är det viktigaste att vara en vuxen förebild, det är det stora med 
fritidsledarjobbet, säger han. 

Arbetsvillkor 
Arne saknar den känsla av samhörighet som fanns mellan fritidsgårdarna i den kommun han 
arbetade i tidigare. Där kände man att man var en del av en yrkeskår, säger han. Vi arbetade 
över gränserna, hade gemensam fortbildning och ordnade fester ihop. I den här kommunen 
finns inte den känslan, det är så mycket kommundelstänkande. Aspen tillhör samma enhet 
som fritidsgården som ligger närmast dem. Vi är exempelvis där på personalmöten, lånar 
grejer av varandra och ibland har man verksamhet tillsammans, säger han. Han säger att hans 
kollega kanske känner en större samhörighet med dem eftersom hon arbetade där tidigare. 
Arne säger att enhetschefen har lämnat över ansvaret för Aspens fritidsgård till dem, han 
blandar sig i minimalt. Vi får vår pott med pengar och sköter oss själva både på ont och gott, 
säger han. Ibland känns det som om man skulle behöva ha en chef som engagerade sig lite 
också i verksamheten. Visst kan det vara skönt att slippa en chef som lägger sig i, men i 
längden är det nog inte särskilt bra, säger han. Arne tror att alla arbetsgrupper behöver någon 
som reagerar och påpekar när något är bra eller mindre bra. Det är lätt att bli hemmablind, 
man behöver någon utomstående som ser andra saker än vad man gör själv, säger Arne. 
 
Arne är inte nöjd med arbetssituationen han tycker att de skulle behöva vara tre fritidsledare 
per kväll. Han pratar vidare om de timanställda och påpekar att det inte är något ont i dem, 
men att de är så unga. Arne arbetar med en tjej som är 19 år. Det blir kontentan av att man har 
timanställda, man får sådana som vill ha ett extrajobb, inte en utbildad fritidsledare eller 
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någon vuxen person. Arne känner sig ganska ensam i sitt yrke, mycket av ansvaret hänger på 
honom, säger han. Händer det något så är det honom ungdomarna ropar på och det kan kännas 
pressande. Arne är trött på att arbeta så många kvällar i veckan för egen del. Det är svårt att 
kombinera med familjelivet, men han säger samtidigt att ska man arbeta som fritidsledare så 
är det något man får acceptera, det ligger i yrkesvalet. Lönen däremot är dålig, men han säger 
att det anser man nog inom alla yrken, alla vill ha mer betalt. 
 
Arne säger att Aspens resurser är så knappa att det är svårt att uppfylla några mål. Han saknar 
till exempel möjligheten att kunna ge sig iväg med ungdomarna på aktiviteter eftersom det 
skapar goda möjligheter för att utveckla relationsbygget, man kommer ett steg längre, säger 
han. Det går inte när man bara är två personer som arbetar. Man vill inte att någon ska arbeta 
ensam och det leder till att man blir väldigt låst på Aspen. Man är fri i sitt yrke, men man är 
samtidigt väldigt låst, man är fast där ute, säger han. Det känns som om man får sina pengar 
och "that´s it" sen är det ingen som bryr sig egentligen. Det känns otryggt. Sedan Arne 
började på Aspen har det hela tiden handlat om hur mycket pengar de ska få, ska man skära 
ner, ska det stängas en kväll och så vidare. Det känns som om pang bom så kan vi vara borta, 
det är mycket otryggt, säger han. Hans kollega är otroligt engagerad i det, men han orkar inte 
och det säger han till henne. Hade det varit raka besked så hade man kunnat arbeta utifrån det, 
men som det är idag så säger man hela tiden att vi får se nästa år. Han känner att han inte kan 
gå och oroa sig för hur det ska bli, för det är över hans huvud, han kan inte påverka det. Arne 
tror att denna situation påverkar arbetet. Han känner ingen lojalitet mot arbetsgivaren längre, 
om han känner någon lojalitet så är det mot ungdomarna. 
 
Arne berättar om sin vardag. Något han uppskattar mycket är en kontakt han har utanför 
fritidsgården med kommunens Allmänkulturella avdelning. Arne arbetar mycket med film. 
Tanken har varit att genom den externa kontakten kunna bygga upp en filmstudio på Aspen, 
något som ännu inte har blivit av. Arne uppfattar det som mycket bra att få denna ventil, han 
ser det som en fördel med yrket att kunna arbeta lite friare. Han påpekar att det har blivit lite 
för mycket, han håller exempelvis föreläsningar för lärare med flera. Chefen har knorrat så nu 
tar Arne tjänstledigt när han arbetar med sådana saker och får betalt för det från den 
Allmänkulturella avdelningen. Det är inga problem att få vara tjänstledig och Arne känner att 
det är viktigt. Det blir lite av ett andningshål, säger han. Tanken var att det skulle komma 
ungdomarna på Aspen mer till del. Arne har sökt pengar från olika håll men inte fått några. 
Han har möts av  "jättebra idéer men det finns inga pengar" han tycker det känns jobbigt att få 
nej hela tiden och det leder till att han tappar lusten. Han trodde mycket på den här 
verksamheten och säger att det han ångrar idag är att han gick ut och lovade för mycket till 
ungdomarna, de var verkligen eld och lågor över detta. Arne säger att det är en av de stora 
nackdelarna med att arbeta på fritidsgård, det finns inte några pengar till verksamhet. Han gör 
en jämförelse med andra små fritidsgårdar i kommunen och säger att deras situation är 
liknande. Vad man gör är inte så viktigt, bara fritidsgården är öppen så är politiker och 
tjänstemän nöjda. 
 
Arne säger att det är svårt att rekommendera någon att bli fritidsledare, i alla fall i den här 
kommunen. Man känner sig så otrygg, säger han. Han tycker inte att han någon gång sedan 
han började arbeta som fritidsledare i den här kommunen har känt sig trygg i sitt yrke, att det 
här är något som han kan fortsätta arbeta med. Han har sneglat på om det finns andra arbeten 
som han kan söka om det är så att Aspen läggs ner. Han byter inte arbete hur som helst men 
säger att skulle det dyka upp någonting annat som verkar intressant och erkänt på något sätt så 
skulle han "hoppa på" det. Det är ett resultat av den otrygghet Arne känner i sitt yrket. 
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Känsla av status och position 
Arne tycker att han som fritidsledare hamnar ganska långt ner i hierarkin över grupper som 
arbetar med ungdomar. När man samarbetar med till exempel skolan och med lärare så har 
fritidsledarens del i samarbetet blivit aktuellt när man upplever att man har problem med 
någonting i en klass, säger han. Då kan man ringa och be att vi ska komma och vara med, 
eller om det är stökigt på rasterna så vill de att vi ska komma och ta hand om det, säger Arne. 
Då är man längst ner på skalan på något sätt. Fritidsledarna ska ta tag i det som andra inte 
orkar ta tag i, säger Arne. Han tycker att det speglar lärarnas syn på fritidsledaren. Samtidigt 
är det ju även upp till oss att bevisa att vi är bra på det vi gör, säger han. Har man kommit in i 
skolan och fått visa på att man faktiskt är bra på att arbeta med ungdomarna, så kanske man 
har fått någon att ändra sin syn på oss fritidsledare, säger han. Han tror att det handlar om att 
vara tydlig och att samarbeta på rätt premisser, men det är svårt. Arne säger att lärarna är mer 
styrde än vad han är som fritidsledare. De har en läroplan att följa, de har sin sina 40- 
minuters lektioner, som fritidsledare kan man vara mer flexibel, säger han. Arne hade ändå 
önskat att man kunde ta till vara fritidsledarens kompetens på ett bättre sätt än bara när det har 
uppstått ett problem, att man kunde samarbeta förebyggande. 
 
När det gäller andra yrkesgrupper säger Arne att kontakten inte varit särskilt stor, han tänker 
då på polis och socialtjänst. Men det finns ett brottsförebyggande råd som träffas regelbundet 
och där samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar inom Aspen sitter med. 
Fritidsgården representeras av Arnes kollega. Det är ju samma ungdomar vi arbetar med 
många gånger och Arne tycker att det är bra att det finns ett kontaktnät där man känner till 
vad som händer i området. Arne ser att sekretessen kan vara ett hinder, det är svårt att arbeta 
bra med de ungdomar som behöver mest stöd om man inte kan vara öppen mot varandra. Han 
tycker att det är svårt att veta om de som fritidsledare räknas lika mycket som andra 
yrkesgrupper som deltar i samverkan. Han tror inte att det spelar någon roll i relationen med 
andra yrkesgrupper att fritidssektorn ej är lagstadgad. Däremot säger han att det vore bättre 
för då skulle man känna sig tryggare. Idag är det ju så att man alltid först tittar på de frivilliga 
områdena när det ska sparas. 
 
Intervju med Arne, Aspens fritidsgård den 16 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Spetsen, Campus Norrköping och omfattar 2 timmar och 15 
minuter. 

Berits berättelse 
Berit är idag 27 år gammal, hon är gift och har en dotter på sju månader. Berit har arbetat på 
Berga fritidsgård i tre veckor efter sin barnledighet, men har tidigare gjort en praktikperiod på 
fritidsgården. Berit är uppväxt i ett närliggande bostadsområde. Mamman arbetade som 
undersköterska inom hemtjänsten när Berit växte upp, idag jobbar hon med psykiskt sjuka. 
Pappan har drivit lantbruk till för sex år sedan, nu har han travhästar och arbetar som 
grävmaskinist. Berit har en tvillingsyster och en äldre bror. Hon har alltid haft ett stort 
djurintresse och varit idrottsligt aktiv. Som tonåring besökte hon ofta fritidsgården i 
bostadsområdet, den drevs som ett brukarkooperativ och Berit satt med i styrelsen. Berit 
tyckte om skolan, men gjorde lite revolution när hon började på högstadiet. Hon tyckte att då 
blev hon stor, hon skolkade och var uppkäftig, men säger att hon växte till sig i åttan och blev 
som hon uttrycker det "lite bättre". Berit säger att hon inte riktigt vet varför hon var stökig i 
skolan, det handlade inte om hennes hemsituation, hon hade inga konflikter med föräldrarna. 
Snarare tror hon att det handlade om att märkas, att folk skulle veta vem hon var, att bli 
någon. På mellanstadiet hade hon varit lite tystlåten, men genom sitt mer utåtagerande sätt 
visste plötsligt alla vem hon var. På gymnasiet läste Berit Handel och kontor och hon fortsatte 
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att vara aktiv, både på fritidsgården och inom idrotten. Efter gymnasiet började hon arbeta 
med handikappade och psykiskt sjuka. Hennes tanke var redan tidigt att hon skulle söka till 
fritidsledarutbildningen när hon blev 20, men det blev inte av. Hon var lite osäker om hon 
skulle satsa på att bli fritidsledare eller om hon skulle satsa på vårdyrket. Efter en bilolycka 
blev det omöjligt att arbeta inom vården. Berit var sjukskriven i två och ett halvt år och då 
bestämde hon sig, 1997 började hon på fritidsledarutbildningen. Så här i efterhand så tycker 
hon att det var ett ganska medvetet yrkesval, även om hon velade lite på vägen. 
 
Berit blev förvånad när hon började på fritidsledarutbildningen. Hon hade förväntat sig att det 
skulle vara människor som var intresserade av att arbeta med ungdomar på fritidsgård som 
sökt sig dit, men så var det inte. Hon tänker tillbaka på studiekamraterna och säger att det var 
verkligen en blandad samling. Åldersmässigt var de flesta i samma ålder som Berit, 22-25 år, 
majoriteten var killar och många i klassen kom från hem utan högre utbildning. Det var bara 
Berit och en person till som hade erfarenhet av fritidsgårdar, något som Berit upplevde som 
jobbigt. Flertalet i klassen hade ett stort idrottsintresse och ville bli föreningsledare. Hon har 
träffat klasskamraterna efter utbildningen och kan konstatera att många har hamnat på 
fritidsgård eller i skolan, få i föreningslivet. 
 
Berit säger att alla kan bli bra fritidsledare som har det rätta tänkandet, men man lär sig 
många saker på fritidsledarutbildningen som man inte lär sig även om man arbetar tjugo år i 
yrket. Hon säger att fritidsledarutbildningarna skiljer sig mycket åt på grund av att man kan 
välja olika profil. Att den ligger på folkhögskola är både en fördel och en nackdel. Hon har 
stött på kommentarer som att det inte är så fint, att det är en förenklad skolform. Har man läst 
på universitet då har man gjort någonting, det är den allmänna bilden, säger hon. Berit tror att 
det skulle ge en bättre lön om utbildningen låg på universitetsnivå. Hon säger att hade hon 
vetat vad hon vet i dag, att det inte finns så många fritidsledarjobb, så hade hon nog läst till 
fritidspedagog men ändå arbetat på fritidsgård. Fritidsledaren har väl aldrig haft någon högre 
status varken gentemot skolan eller hos politiker och tjänstemän, men det beror nog lite på hur 
man arbetar i ett område, hur öppen man är och hur mycket man syns, säger Berit. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
Ungdomar behöver stimulans på sin fritid, någonstans att vara där de kan vara sig själva. Berit 
säger att de har en roll i skolan, en roll hemma och en roll på fritidsgården. Hon tror att många 
av ungdomarna behöver mycket kärlek, för det syns att de inte får det, säger hon. Hon tycker 
att hon ger dem det genom att se dem när de kommer. Hon pratar med dem, hör hur de mår 
och hur de har haft det i skolan. Hon bemödar sig om att snabbt lära sig namnen på 
ungdomarna, även om det ibland kan vara svårt. De ska veta att hon tycker om dem och att de 
är viktiga för henne. Det är viktigt att inte bara ta kontakt med dem när det är något de inte får 
göra, säger hon. De behöver få uppmärksamhet på hela sig själva, inte bara på det som är 
negativt. Hon vill vara en person som gör att de känner sig sedda, att de känner sig välkomna. 
Berit säger att fritidsgården finns för att det ska finnas ett aktivitetshus, det ska finnas 
någonstans där man kan spela pingis, biljard, träffa kompisar och vuxna, delta i öppen och 
sluten verksamhet. Berit tycker att till en viss del lever behovet av att kontrollera ungdomar 
kvar. Hon tänker då framförallt på politiker och tjänstemän. I deras ögon är det kanske inte 
alltid så viktigt vad man gör på fritidsgården, bara det är lugnt i området. När hon gick på 
utbildningen gjorde hon en intervju med kommundelsnämndens ordförande i Berga. Hon 
ifrågasatte om politikerna visste vad som hände på fritidsgårdarna i området. Svaret var 
svävande, han kunde inte direkt säga hur det var utan hänvisade till att han träffade ju 
ungdomar och de berättade hur det var. Berit ifrågasätter det förhållningssättet, hon tycker att 
det finns en brist i det professionella tänkandet hos politiker och tjänstemän när de som sitter 
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högst upp inte har en aning om vad som händer. De har ju ett ansvar för att verksamheten följs 
upp och utvecklas, säger hon. Berit säger att det finns mål för verksamheten på tre nivåer, på 
fritidsgården, inom kommundelen och övergripande för hela kommunen. Eftersom hon ej 
arbetat så länge har hon lite svårt att prata om målen. Hon känner att hon inte riktigt har 
kommit in i det. Då hon har arbetat på fritidsgården tidigare har hon inte fått någon 
introduktion på arbetsplatsen. 
 
Berit tycker att en fritidsgård är ett ställe dit man kan komma och gå precis som man vill, det 
är en frivillig aktivitet. Ibland är aktiviteten det viktigaste, men många gånger är den inte det, 
utan det som lockar är att gården är en öppen träffpunkt. Berit säger att det är bra att det finns 
fritidsgårdar, att det är en viktig plats för många ungdomar. Vore det inte det skulle det inte 
komma 40-50 stycken under en kväll, säger hon. Berit tycker inte att det viktigaste är vem 
som driver verksamheten utan att det finns bra verksamhetsmål och bra personer som driver 
den. 
 
Berit känner igen sig själv i många av de ungdomar hon träffar på fritidsgården idag. De vill 
bli sedda. Säger man inte hej när de kommer in och visar att man uppmärksammar dem så kan 
de börja gapa och skrika så att man ska märka dem. Vissa ger sig också tillkänna genom att 
komma fram och knacka henne på axeln. Berit säger att hon går tillbaka mycket till sina egna 
erfarenheter och analyserar dem. Hon funderar på hur hon själv skulle vilja bli bemött 
speciellt om hon kom som ny och osäker. Hennes egna erfarenheter när det gäller bemötande 
på fritidsgården som ung är viktiga. Hon säger att det var stor skillnad på hur man kände sig 
bemött på fritidsgården jämfört med hur det kändes i skolan. Fritidsledarna var mjukare på 
något sätt. 
 
Berit tycker att hon lär sig nya saker varje dag och själv känner hon sig full av idéer. Hon 
trodde aldrig att man kunde längta efter att gå till ett arbete, men det gör hon. Hon känner att 
hon har så mycket att ge och hoppas att hon även kommer att känna så om tio år, även om det 
kanske inte är så lätt. Hon vill inte att det ska vara ett arbete vilket som helst, ett arbete dit 
man går för att göra det man ska och sedan går hem. Hon känner igen sig själv i 
beskrivningen av yrket som ett kall. För henne är det mer ett kall än ett yrke. Att vara 
fritidsledare är en del av henne väldigt starkt, säger hon. Berit är på arbetet för att hon 
förhoppningsvis är behövd och uppskattad av ungdomarna. Hon säger att man märker ganska 
fort om man är accepterad, om de kommer och pratar och ger förtroenden. Även om man 
tvistar med dem många gånger är man vänner igen nästa dag. Berit säger att hon försöker 
anpassa sig till ungdomarnas nivå, att vara kompis med dem, även om de ska veta var 
gränserna går. Hon får ut något av sitt arbete när ungdomarna visar att hon är viktig för dem. 
Hon vill att de ska känna att är de inte betydelsefulla någon annanstans så är de det på 
fritidsgården. När hon märker att de förstår det, då känns det bra. Berit känner att hon står på 
ungdomarnas sida när hon arbetar. 

Hur ska en fritidsledare vara? 
Berit säger att hon som fritidsledare måste vara en vuxen förebild. När hon går tillbaka till sig 
själv så var det ju så fritidsledarna var, hennes förebilder. Berit kan tycka att det ibland kan 
vara lite tungt att vara fritidsledare, man är aldrig riktigt ledig, säger hon. Som fritidsledare 
kan hon till exempel inte komma ut från Systembolaget med fyra fem kassar ena stunden, för 
att i nästa stund på arbetet uppmana ungdomarna att inte dricka alkohol. Berit tycker inte att 
hon kan gå ut på ställen där hon kan träffa ungdomarna och vara full, för då är hon ingen bra 
förebild. Berit tror att detta synsätt är något som hon delar med många fritidsledare. Men 
säger hon det finns ju vissa som avviker där med och det får ju stå för dem. Men hon vill inte 
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göra så. Då skulle ungdomarna tappa respekt för mig, säger hon. Berit tar ett exempel från sin 
egen tid som fritidsgårdsbesökare när hon träffade en full fritidsledare från fritidsgården ute. 
Då sjönk han i hennes ögon. Hon förlorade det fina fö rtroende hon hade för honom. Berit 
säger att det finns vissa saker som man inte borde göra, men gör ändå. Varje gång hon står 
utanför fritidsgården och röker så känns det fel, säger hon. 
 
Berit säger att det är ett speciellt ”folk” som blir fritidsledare. Hon tycker att det syns på en 
person om de är fritidsledare genom klädstilen, den är mer avslappnad. Det är ingen som 
kommer i kort kjol, kavaj och högklackat, det skulle inte passa, säger hon. Men det är inte 
bara genom det yttre som man kan känna igen en fritidsledare. Berit säger att hon kan känna 
om det är en bra eller dålig fritidsledare redan efter att ha pratat med någon en kort stund. En 
bra fritidsledare utstrålar öppenhet och värme, säger hon. Berit skulle rekommendera någon 
att bli fritidsledare om hon trodde att personen i fråga skulle vara lämplig för yrket. Som 
fritidsledare ska man ha egenskaper som att vara bra på att lyssna, vara lyhörd och ha bra 
tålamod, man måste också kunna gripa in där det behövs. Hon säger att hon tycker att hon är 
en ok fritidsledare men att hon kan bli bättre genom mer erfarenhet. 

Arbetsvillkor 
Berit tycker ibland att det är svårt att ställa upp på alla regler som finns på fritidsgården, 
eftersom hon personligen inte har varit med och skapat dem och kanske inte riktigt förstår 
varför alla av dem finns. Ibland kan hon bryta mot vissa av dem, vilket hon tror att alla gör. 
Genom att det finns sådana regler som inte alltid följs ger man dubbla budskap och blir lite 
luddig, anser Berit. Det här har man diskuterat i arbetslaget och man har lite olika ståndpunkt. 
När det gäller arbetsuppgifterna säger Berit att alla fyller ju sin funktion och är nödvändiga ur 
olika synvinklar. Själv skulle hon vilja slippa inköpen och få ägna sig mer åt ungdomarna. 
Lönen tycker hon är fruktansvärt låg. Hon tar ett exempel på ett arbete som hon blev 
erbjuden. Arbetet innebar att tejpa en tejpbit på en stålbit, lönen var 15 500 i grundlön, vilket 
bara är 1 000 kr mindre än vad hon har idag och då skulle hon slippa obekväma arbetstider. 
Berit säger att arbetar man med människor så är det dåligt betalt, hon vet inte varför. Ibland 
känns arbetet stressigt. Det kan vara så att man har saker man behöver göra och så kommer 
det ungdomar som vill att man exempelvis ska spela innebandy med dem, då gör jag hellre det 
än att jag säger till ungdomarna att jag inte har tid och att de ska be någon annan, säger hon. 
Hon får då stressa efteråt med det andra hon skulle ha gjort. 
 
Berit tror att det finns en gemenskap med andra fritidsledare, att man på något sätt är en 
grupp, men hon kan inte förklara riktigt på vilket sätt det känns så. Vi arbetar med samma 
åldersgrupp, vi träffas inte så ofta men när vi träffas pratar vi samma språk, säger hon. Berit 
tycker också att hon känner igen sig i andras beskrivningar av verksamheten. 

Känsla av status och position 
Berit säger att hon har för kort erfarenhet för att kunna sätta sig själv och sitt yrke i jämförelse 
med andra som arbetar med barn och ungdomar. Hon tycker dock att hon är annorlunda mot 
exempelvis lärare. Båda är pedagogiska i sin yrkessituation men på helt olika sätt, egentligen 
har man samma mål men man har olika vägar att gå, säger hon. Berit säger att hon tänker på 
ett speciellt tillfälle med en lärare på skolan som uppträdde genom att skrika och gapa på 
eleverna för att få respekt. Det hon möjligen fick ut av sitt sätt var att ungdomarna var lite 
rädda för henne, någon respekt för sin person fick hon inte, säger Berit. 
 
Berit tror att bilden av fritidsledaryrket har blivit lite bättre under de senaste tio åren. Trots det 
tycker hon att det är svårt att beskriva för utomstående vad hon gör. Som fritidsledare är man 
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så mycket av en alltiallo. Berit tycker att fritidsledaren blir många gånger någon som får 
hjälpa ungdomar till rätt person när de behöver hjälp, men påpekar att det är svårt att dra 
gränser mellan olika yrkeskategorier. Berit säger att hon har för lite erfarenhet för att kunna 
hjälpa ungdomarna när de har allvarliga problem. Då måste hon lämna det vidare till någon 
som kan hjälpa dem bättre, även om hon kan finnas med som ett stöd för ungdomen i fråga. 
 
Fritidsledarna i Berga har ganska hög status, det finns en positiv bild av oss i området, säger 
hon. Berit tror att det är viktigt att gå ut och tala om och visa vad man gör. Många tror 
fortfarande att är man fritidsledare då dricker man bara kaffe hela dagarna och spelar lite spel, 
säger hon. Att man många gånger är helt slut när man går hem från arbetet kan de inte förstå, 
säger Berit.  
 
Intervju med Berit, Berga fritidsgård den 24 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Berga fritidsgård och omfattar 2 timmar och 15 minuter 

Börjes berättelse 
Börje är 42 år och är uppväxt i ett litet samhälle strax utanför en medelstor stad i norra 
Sverige. Börjes pappa dör när Börje är fem år gammal. Hans mamma ägnar mycket tid åt 
Börje och hans två syskon och han upplever att det var en mycket trygg miljö. Börje har 
arbetat på Berga fritidsgård i fem år men har sammanlagt sjutton år i yrket. Under hela 
uppväxten var Börje mycket idrottsligt aktiv och höll på med flera idrottsgrenar. Han lade ner 
mycket tid på träning, men han var inte aktiv i själva föreningsarbetet. Han påpekar att 
eftersom att hans pappa gick bort väldigt tidigt har han inte haft någon manlig förebild 
hemma, något som han tror har påverkat honom under uppväxten. Börje fann sina manliga 
förebilder inom idrottens värld, och han känner att han fortfarande har kvar sina idrottsliga 
förebilder och finner dem mycket användbara. Börje tycker att det gick hyfsat bra i skolan och 
han fick genom sitt idrottande många kompisar. Han gick ut grundskolan och fortsatte på 
tvåårigt gymnasium, social linje. På somrarna arbetade han med idrottsverksamhet som var 
knutet till den fotbollsföreningen som han var aktiv i. Senare blev han anställd av föreningen 
för att arbeta i skolan på mellanstadiet. En av föreningsledarna puffade på honom att han 
skulle skaffa sig en utbildning och han föreslog fritidsledarutbildningen, vilket Börje nappade 
på. Börje säger att han alltid har varit intresserad av att arbeta med människor så valet kändes 
ganska lätt även om det inte var helt självklart att han skulle bli fritidsledare. Han tycker att 
han har lätt för att ta människor. När han gick på fritidsledarutbildningen var inte tanken att 
arbeta på fritidsgård utan inom föreningslivet. Trots det hade Börje goda erfarenheter av 
fritidsledare eftersom han ibland besökte fritidsgården där han växte upp och han säger att där 
hade han mycket kul. Börje säger att det är nog ganska vanligt att man inte tänker sig att 
arbeta på fritidsgård när man går utbildningen. Han minns att i den klass han gick ville 90% 
arbeta inom föreningslivet. När de sedan har haft återträffar visar det sig att många arbetar på 
fritidsgård. Av dem som liksom Börje gick på idrottsprofilen var de flesta mellan 19 och 25 år 
och hade en skiftande social bakgrund. 
 
Börje anser att man ska vara fritidsledarutbildad för att vara en bra fritidsledare, utbildningen 
ger vissa grunder som är viktiga att ha, säger han. Utbildningen var en positiv upplevelse. Vi 
arbetade mycket tillsammans, pratade om saker och löste problem, säger han. Börje tycker att 
det har kommit till mycket som man behöver kunna sedan han gick utbildningen, han nämner 
droger och trassliga hemförhållanden som exempel. Han vet inte om det finns med mer av 
sådana bitar på utbildningen idag. Börje säger att han inte har något "tycke" om att 
utbildningen ligger på folkhögskola. Men att han tycker att formen med internatboende är 
viktig, ett steg ut i livet. Däremot tror han att det påverkar den allmänna synen på 
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utbildningen att den ligger på folkhögskola. Genom att Berga fritidsgård deltar i olika 
projektarbeten tycker Börje att han för närvarande får en god fortbildning. Han tycker dock att 
det behövs ännu mer eftersom det är viktigt att vara kreativ, att kunna saker om det 
ungdomarna är intresserade av idag. Börje säger att de vill ha öppet så mycket som möjligt 
och då blir det brist på personal om man ska fortbilda sig, vilket leder till att man försakar det. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
Börje säger att det han vill ge ungdomar idag är en bra förebild, men han vill inte servera 
saker utan vill att ungdomarna ska få forska själva. Han vill ge dem möjligheter att söka och 
att aktivera sig. Som en bra förebild vill han ge dem hjälp så att de känner att de kan klara 
saker på egen hand. Börje tycker att det är ett problem i samhället att andra bjuder dem på 
aktiviteter hela tiden. Det börjar redan på dagis säger han, man bjuder och bjuder. Barnen får 
inte sitta själv och fantisera eller leka, de matas med aktiviteter hela tiden. Personalen har inte 
tid att ge barnen det utrymme de behöver för att fantisera. Börje refererar till sina egna barn 
som han försöker ge stimulans för att de ska kunna aktivera sig själva och inte bara leka med 
materiella saker. De ska kunna hitta egna saker som exempelvis pinnar och leka med, anser 
han. Börje tycker inte att det behöver vara något fel i att barn håller på med många aktiviteter, 
det är viktigt att de får chansen att testa saker, men det får inte bli någon hets. Vill de inte en 
dag ska de inte känna sig tvungna att åka till en aktivitet, säger han. Det ska ske på deras egen 
vilja, det är lätt att göra fel som vuxen, säger Börje. 
 
Börje ser fritidsgården som en plats för alla, även vuxna. I ett område som Berga finns det 
många problem och krockar mellan människor, då är det viktigt att det finns platser att träffas 
på, säger han. Börje ser fritidsgården som ett komplement till föreningslivet. Ungdomar som 
inte vill söka sig till föreningar måste ha ett alternativ där man kan aktivera sig, eller hitta 
någon vuxen att prata med. För de här ungdomarna är vi väldigt viktiga, säger han. Som 
fritidsledare kan vi vara psykolog, pappa, kurator, mamma, städare med mera. Fritidsgården 
ska vara ett hus där det finns möjlighet till aktivitet, men även en plats där man bara kan vara. 
Börje säger att det är en viktig roll som fritidsledaren har att ”bara” kunna sitta och prata och 
bekräfta de ungdomar som kommer till gården. Att de har ett namn som man vet och att de är 
välkomna är viktiga saker, tycker han. Det är också viktigt med miljön på fritidsgården. Man 
ska sträva efter en slags hemmiljö, det mår både vi och ungdomarna bra av, säger Börje. En 
fritidsgård är ett hus där vem som helst ska kunna komma in och känna sig välkommen, en 
plats där alla oavsett bakgrund ska behandlas lika, en mötesplats. Börje tycker att man ska 
kunna göra i stort sett det man är intresserad av på en fritidsgård, den ska inte vara styrd. Han 
tycker inte att fritidsgården ska vara driven av föreningar. Det finns en fara att verksamheten 
då byggs upp på ideell basis, vilket leder till att det blir många ledare som finns i 
verksamheten korta perioder. Det blir för rörigt för ungdomarna, de vill ha kontinuitet, säger 
han. På det tror han att idén med föreningsdrivna gårdar faller. 
 
All verksamhet ska komma från ungdomarna inte från fritidsledarna. Fritidsledarna ska 
användas av ungdomarna som stöd, som ”stöttare”, för att de ska komma fram till de 
verksamheter som de vill ha. Fritidsledarna ska försöka hjälpa dem att förverkliga de 
drömmar som ungdomarna bär på. Aktiviteten är ett verktyg att använda för att komma 
närmare varandra men den är även viktig för sin egen skull. Börje funderar en stund och säger 
att det är relationer som vi arbetar med, bärande relationer, relationer som bekräftas i 
framtiden. Vi förstår det inte riktigt när det pågår varken vi eller de, fritidsgårds besökarna, 
säger han. Möter man dem ett antal år senare och ser att det har gått bra för dem då värmer det 
i fritidsledarsjälen. Förhoppningsvis leder det till att de får kunskaper som de själva för vidare 
till sina egna barn. Att vara fritidsledare handlar om relationer, att bekräfta utan krav. Börje 
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säger att han står på ungdomarnas sida, att han är den som tänker positivt om dem, som lyfter 
fram bra sidor hos dem som individer, där andra ser problem. Det kan vara små positiva saker 
som är väldigt viktigt för den individen. Som ungdom får man väldigt mycket skit på sig. Det 
är viktigt att sätta gränser för dem, men man ska också vara en vän med dem. Börje tycker 
inte att han på fritidsgården har resurser till att ta tillvara den möjlighet han faktiskt har att på 
frivillig basis nå ungdomar som inte har några andra fritidsintressen, eller fungerar i skolan. 
 
Börje säger att han är väldigt medvetna om vilka mål kommunen har och att de arbetar för att 
följa dem. Sedan har vi ju olika linjer vi följer för att komma fram till målen, säger han. Det är 
bra tycker han, eftersom man är ett antal olika individer som arbetar på fritidsgården. Det 
viktigaste är att vi i arbetslaget är överens om målen. Detta gäller både för de övergripande 
kommunala målen och för de mål som Berga kommundelsnämnd har satt upp för 
verksamheten. När det gäller de egna målen så är de utformade utifrån området och de 
övergripande målen. Målen har personalen tagit fram dels genom projektarbeten, dels genom 
att man har pratat mycket kring olika situationer som kan uppstå och kring olika synsätt. Det 
har varit viktigt att vara klar över vad alla menar så att man inte säger en sak när man sitter i 
ett möte, men att det sedan visar sig att man har tolkat innebörden på olika sätt. Börje anser att 
deras egna mål stämmer överens med kommunens mål. Med tanke på alla besparingar så finns 
en otrygghet i hur det ska se ut år från år, säger han. Överenskommelserna är bara ettåriga, 
och besluten kommer ofta väldigt sent vilket gör att det blir svårt att arbeta. Men vi gör så gott 
vi kan hela tiden, säger han. Vi försöker se lösningar - inte problem. Vi vill arbeta långsiktigt 
för området, men det är svårt att planera när man inte vet hur mycket pengar man har att röra 
sig med. Det är svårt att hitta pengar, och mycket idag handlar om pengar, säger han. Börje 
tror inte att man från politiskt håll har en klar bild över vad man vill med fritidsgårdarna, eller 
att man har klara mål som man strävar mot. Däremot tycker han att den medvetenheten finns 
hos politikerna i deras egen kommundel. De är ute mycket och pratar bland annat med oss på 
fritidsgården och där känns det att man tycker att verksamheten är viktig och ska finnas kvar, 
säger han. Sedan är det ett hopp till det centrala politikerna och tjänstemännen. De ser att man 
kan spara pengar snabbt i stället för att se till de konsekvenser det får på lite längre sikt. 
Samtidigt är friheten, att man kan utforma mycket själv på enheten, bra, säger han. 
 
Om någon frågar om de ska bli fritidsledare då säger Börje, att blir du fritidsledare så har du 
svårt att ta dig därifrån. Vill man arbeta med ungdomar, har man det intresset då tycker han att 
man ska söka sig till fritidsledaryrket. Men det är också viktigt att vara medveten om att vara 
fritidsledare är ett stort arbete och det tar på krafterna, det är roligt men det är upp och ner 
som alla andra yrken. Det är många tunga bitar som man rör sig med, så man bör fundera 
ordentligt innan man satsar på yrket. 

Hur ska en fritidsledare vara? 
Börje tror att många fritidsledare har en huvudideologi, nämligen den att det inte finns några 
problem, det finns bara lösningar. Detta är fritidsledare jättebra på. Vi ser inte problemen vi 
ser bara lösningarna. Det tycker han är en väldigt bra egenskap, så borde man tänka inom fler 
yrken, säger han. Börje säger att en fritidsledare ska vara öppen, kunna bjuda på sig själv, 
kunna visa vägen, ha en ståndpunkt och ha erfarenhet av olika saker. Vissa passar, vissa 
passar inte, säger han. Man måste ha kommit så långt med sig själv att man vet vem man är 
och vad man står för. Börje tycker inte att man kan skilja på sin etiska ståndpunkt när man 
arbetar och när man är privat. Han tar exemplet med att han har svårt att se sig själv onykter 
på staden. Har han festat till går han omvägar kring stadskärnan. Det är för att kunna ha en bra 
ståndpunkt när jag arbetar, säger han. Han tror och hoppas att andra fritidsledare känner på 
samma sätt när det gäller alkohol. Det är inte svårt att skilja på det man gör på sin lediga tid 
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och det man gör på arbetet. Men det känns inte bra att göra saker själv som man propagerar 
för att man inte ska göra på fritidsgården, säger han. Det blir en dubbelhet fast egentligen 
borde det inte vara så svårt, funderar Börje. 

Arbetsvillkor 
Fritidsledare lägger ner väldigt mycket tid på arbetet och ibland är man hemma väldigt få 
timmar mellan arbetspassen, säger Börje. Han tycker att de får väldigt dåligt betalt med tanke 
på hur de arbetar. Han säger att han ibland funderar på hur det är att arbeta exempelvis fast 
dagtid, och vad det skulle ha för positiva effekter för familjen. Ibland frågar han sig varför 
han arbetar kvar. Men det är väl det att jag dras till ungdomarna, säger han. Börje känner att 
han behövs på fritidsgården. Han tycker att arbetet är ett kall, men det kanske hänger samman 
med min personlighet, säger han. 
 
Börje tycker att det är svårt att säga att det finns en yrkeskår av fritidsledare eller att det finns 
en kåranda. Gruppen är splittrad och vi har väldigt lite utbyte med varandra, säger han. 
Förhoppningsvis kan det komma med det nya arbetet med lönesättningar. SKAF driver frågan 
hårt om löneläget för fritidsledargruppen. Han tycker att arbetsuppgifterna framförallt har 
förändrats genom att det har kommit in så många fler möten. Vissa nya problem har 
uppkommit och blivit större och större för varje år, vilket har lett till att man har fått förändra 
sitt sätt att arbete utifrån behoven, säger Börje. Kunskapen hos fritidsledaren har ökat, men 
även kraven på att man ska kunna väldigt mycket mer än tidigare. Dessutom är vi färre 
personer som ska dela på uppgifterna. Börje tycker att det är viktigt att personalgruppen är 
sammansatt så att man har både olika kunskapsområden och olika åldrar. Vissa arbetsmoment 
upplever han som stressiga. Man ska var uppe i så många ungdomar samtidigt och bjuda så 
mycket på sig själv, säger han. Vi ska räcka åt så många, men vi är så få vilket innebär att 
man kommer in i ett stressmoment både dag och kvällstid. Den situationen är jobbig. Börje 
säger att under den tid han är ute i verksamheten finns ingen möjlighet att stanna upp och 
tänka efter, och det är ett stort behov han har. Det är viktigt att få prata av sig, säger han. Han 
tar exemplet när han har arbetat en kväll och det har hänt massa saker som han inte kan styra 
över. Då hinner han inte prata av sig innan han går hem och då följer tankarna med hem. Och 
vem vill lyssna på mig då när jag kommer hem vid 22:30-tiden på kvällen eller ännu senare på 
fredag och lördag, undrar han. På Berga har man handledning vilket Börje upplever som 
mycket positivt. Vi får diskutera ämnen under organiserade former och varje person i 
personallaget får chansen att prata, säger han. 
 
Börje säger att han tyvärr inte känner att han får bekräftelsen för det han gör från kommunen, 
den bekräftelse han kan känna att han får är genom att Berga fritidsgård deltar i projektarbeten 
där de får träffa människor från andra delar av landet. Vi får mycket beröm när vi berättar vad 
vi gör vilket är positivt, säger han. När vi pratar vidare så säger han att de även får bekräftelse 
från tjänstemännen inom kommundelen som tycker att fritidsledarna är bra och duktiga, likväl 
som från socialtjänsten. 
 
Börje tycker att möjligheten att träffa andra fritidsledare i stort sett har försvunnit under de 
senaste åren. Han tror att det hänger samman både med en ökad arbetsbelastning och 
kommunens organisation. Han tycker att det är en brist på tid och forum där man kan sätta sig 
ner och diskutera kring exempelvis aktiviteter som bedrivs på många fritidsgårdar. Genom att 
göra det skulle man kunna lösa problem eller utveckla verksamheten tillsammans, anser 
Börje. 
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Börje skulle önska sig mer pengar och personal. Personalen är så otroligt viktig för 
ungdomarna. De vet vem som jobbar vilken kväll, kontakten med den fritidsledare som de har 
fått förtroende för är väldigt viktig. Börje säger att det han får ut av sitt yrke är erfarenhet, det 
uppstår hela tiden nya problem som måste lösas. En dag är inte den andra lik, man ökar sin 
kunskap hela tiden. Inom ramen för yrket finns möjlighet att göra olika saker det är ett 
varierat arbete och Börje tror att man kan orka arbeta hela livet som fritidsledare eftersom 
man har det här kallet. I praktiken tror han att det är få som orkar göra det, det är slitigt och att 
han ibland funderar på att göra något annat, men det handlar inte om att vara missnöjd med 
sitt yrke i grunden. 

Känsla av status och position 
Börje säger att det finns andra människor som arbetar med barn och ungdomar som kan se på 
honom som fritidsledare som lite mindre värd. Han gör en jämförelse mellan lärare och 
fritidsledare och säger att där finns det en viss skillnad, ett hierarkiskt synsätt som han har 
känt. Men säger han, jag har ett gott självförtroende eftersom jag vet att jag kan många saker 
som de inte kan. Exempelvis att bemöta ungdomar på ett helt annat sätt. Kommunikationen 
mellan fritidsledare och lärare tycker Börje har blivit bättre. Han känner att fritidsledare har 
blivit lite mer erkända som yrkesgrupp. I Berga har vi har fått en kompetenshöjning i lärarnas 
ögon, säger han. Dels genom att vi arbetar i skolan med ungdomar och där tycker lärarna att 
de gör ett bra arbete, dels genom att fritidsgården har deltagit i flera projekt som gör att vi har 
synts mer utåt, i tidningar och TV. Vi har även haft föreläsning på skolan. Det höjer statusen 
rejält. Börje säger, att man har sett varandra som högre eller lägre stående har handlat mycket 
om okunskap, det har varit viktigt att vi har kunnat få prata om vår yrkesroll för att tydliggöra 
den. Till viss del har även han som fritidsledare ändrat sin syn på lärarna. Han tror inte att det 
spelar någon större roll vilken typ av lärare han ska samverka med, det handlar mer om 
individen, säger han. 
 
Ungdomar i dagens samhälle är i mycket stort behov av goda förebilder, anser Börje. I Berga 
är det så att man många gånger får sina förebilder genom gängbildningar. De förebilderna är 
ofta inte särskilt bra. Som fritidsledare försöker vi vända den trenden genom att ge dem ett bra 
språk för att det inte ska bli så att när orden tar slut så tar de till andra medel för att få igenom 
sin vilja. Som fritidsledare kan man prata mer med dessa ungdomar. Man har bättre kontakt 
med dem än till exempel en lärare, som fritidsledare har man andra ingångsvägar för att nå 
dem. Börje säger att som fritidsledare kan han oftare se och lyfta fram de små positiva sakerna 
hos en ungdom och genom det stärka dem. Som lärare har man inte tid att lägga på sådant 
arbete man har fullt upp med annat. Därför tror Börje att man kan kompletterar varandra 
ganska bra. 
 
Fritidsgården är spindeln i nätet för att få ihop ungdomarnas dag, fritidsledarna får 
helhetsbilden och har en kontakt med ungdomarna som gör att man får reda på väldig mycket 
kring dem, säger han. Saker som man kanske måste delge andra institutioner. Vi är viktiga i 
det sociala nätet, som fritidsledare har man så många olika roller, säger Börje. På Berga 
fritidsgård dyker resonemanget ofta upp i personalgruppen vad man som fritidsledare kan 
göra och när man ska gå vidare till andra instanser. Om en ungdom får ett starkt förtroende för 
en i personalen och har det jobbigt kan det bli så att den ungdomen äter upp en, samma sak 
kan ibland gälla med föräldrar som bara vill prata med en särskild fritidsledare, säger han. Det 
är en fara, man tar med sig problemet hem, och tar kanske åt sig saker som man knappt har 
någon kunskap om. Börje tycker att han har blivit bättre på att inse att vissa saker måste han 
delge andra, ha ett bollplank för, och att gå vidare med problemen till någon som har större 
kunskap. Han säger att det är ett måste att göra detta. Han pratar vidare om att om man går in 
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för mycket i problem så försvinner man från annan verksamhet som är viktig, nämligen att bli 
en möjliggörare för ungdomarna. Då blir det ännu färre personal ute i verksamheten och faran 
finns att man fastnar i en roll som inte är fritidsledarens, säger han. 
 
Vissa ser väldigt positivt på oss andra ser oss inte, eller rättare sagt de ser oss men tar inte 
vara på det vi kan, säger Börje. Han kan inte riktigt ge några exempel, men säger att det är en 
känsla han har och att det har med hierarkier att göra. I Berga tycker han att de som 
fritidsledare har en ganska hög status både bland föräldrar och bland institutionerna. Han tror 
att man från olika håll blir mer och mer medveten om vad de gör, och att det finns 
myndigheter som tar tillvara deras kunskap och tycker att det är jättebra. Han påpekar också 
att man som fritidsledare har en skiftande arbetssituation beroende på vart man är. I början när 
man kommer ut har man massa tankar om aktiviteter, men att det inte riktigt funkar så i 
verkligheten. Vart efter man får mer erfarenhet får man ändra sitt sätt att arbeta, säger han. 
Som fritidsledare kan jag göra väldigt mycket, men även ganska lite. Det krävs mycket av mig 
som individ, säger Börje. 
 
Intervju med Börje, Berga fritidsgård den 17 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Berga fritidsgård och omfattar 2 timmar och 15 minuter. 

Carins berättelse 
Carin är född 1964 i en liten mellansvensk stad. Föräldrarna skildes tidigt och Carin växte upp 
med sin mamma och lillebror. Kontakten med pappan var ganska sporadisk men han fanns 
alltid med på något sätt under uppväxten, säger Carin. Hon säger att hennes lågstadieperiod 
var ganska normal, som hos de flesta barn. I mellanstadiet började hennes mamma dricka 
alkohol i perioder. Carin säger att hon har ganska vaga minnen av den här tiden, men att hon 
minns att hon fick vara mamma både åt sin mamma och åt sin lillebror. Hon fick ta ett stort 
ansvar. Mamman blir sämre och inlagd på sjukhus. Carin och lillebrodern blir placerade i 
fosterhem. Så småningom fick de flytta hem till mamma, tyvärr fungerade det inte särskilt 
länge utan hon började dricka igen. Då hände något avgörande för Carin, hon anmälde själv 
situationen till socialtjänsten. Hon var då 13 år gammal. Det blev en ny fosterfamilj, och 
Carin bodde där till mitten av nian. Carin säger att det har präglat henne mycket att vara 
omhändertagen, även om hon såg till att hamna där själv. Något som har gett henne 
skuldkänslor gentemot mamman. Hon valde själv att flytta hem i nian. 
 
Skolsituationen var ganska bra till vårterminen i nian då hon inte kände att hon inte orkade. 
Carin sökte in på vårdlinjen men kom inte in, drömmen var att bli operationssköterska. Istället 
började hon på konsumtionslinjen, vantrivdes och hoppade av. Carin arbetade lite extra på ett 
mentalsjukhus. Hon säger att hon inte hade många intressen under uppväxten, men att hon 
läste väldigt mycket. Det var en form av flykt, säger hon. Hon tycker fortfarande om att läsa. 
Annars var killar också väldig intressant, såväl som kompisar. Hon drar en parallell till hur 
ungdomarna på fritidsgården skulle svara idag. Kompisar, killar, läsa och lyssna på musik 
skulle de säga, säger hon. Sedan hände något som Carin tror var ganska avgörande för hur 
hon har blivit som person. Hon blev fanatiskt och passionerat förtjust i bandet Boppers. Hon 
tycker att det är patetiskt och pinsamt att berätta, men det var ett jätteintresse. Det tog all tid 
och alla pengar hon kunde få ihop, till och med skolarbetena handlade om Boppers. Hon och 
en tjejkompis åkte runt och tittade på dem. Sedan fortsatte detta som en snurra, hela hennes 
liv kretsade kring konserter. Det som var intressant var pojkarna i rockbanden. Detta slukade 
upp Carin under några år och hon hade ströjobb för att försörja sig. Musikintresset sitter kvar 
även idag, men Carin säger att det inte var någon sund idoldyrkan. 
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Carins mamma dör när Carin är 21 år. En förvirrad period följde fram till hösten 1986 då såg 
pappan till att hon började läsa in allmän linje på en folkhögskola. Det gjorde hon för att bli 
yrkesofficer, men där hände det många saker. Bland annat fann hon en andlig dimension som 
hon inte hade kommit i kontakt med tidigare, man fick plats som människa, säger hon. Till 
stor del var det en slump att hon hamnade på fritidsledarbanan. Det fanns inte med i tankarna 
att  bli fritidsledare när hon började på folkhögskolan. Men där fanns  en fritidsledarutbildning 
och på den gick det väldigt många trevliga människor som hon umgicks med. Intresset kom 
under andra året på den allmänna linjen, då hon började tänka att kanske var det hon skulle 
göra ändå. Kanske kunde hon ha något att ge med sin lite brokiga och röriga bakgrund. Hon 
valde att byta folkhögskola och läste fritidsledarutbildningen på en religiös folkhögskola. 
Vilket hon idag tycker var en jättemiss då den var alldeles för religiös. Det var ett fanatiskt, 
tonårsaktigt sätt att tänka, säger hon. Man var tvungen att vara på ett visst sätt för att vara 
kristen. Hon tyckte att hela frikyrkoatmosfären kvävde henne. Carin pratar om att det finns en 
uppdelning på folkhögskolorna, det är finare att gå på fritidsledarlinjen än på den allmänna 
linjen, eftersom fritidsledarlinjen är yrkesinriktad och har en form av poängsystem, även om 
den inte godkänns på universitetsnivå så ligger den inte så långt ifrån. Carin säger att det finns 
många underliga individer som går allmänlinje på folkhögskola. Många som inte har passat in 
någon annanstans. Vidare tyckte hon att de människorna som gick fritidsutbildningen var bra 
på att se, vilket hon tror är ett utmärkande drag för en fritidsledare. 
 
Carin anser inte att man behöver ha fritidsledarutbildning för att vara en bra fritidsledare, men 
man behöver det för att alla i personallaget ska var på samma nivå, säger hon. Det är också 
viktigt att visa ungdomarna att de är viktiga, att de är värda att möta utbildad personal som 
någonstans har samma synsätt. Det handlar om att ta ungdomarna på allvar. Det är ett 
infekterat ämne, säger Carin. Det finns vissa fritidsledarskolor som har ett bättre rykte än 
andra. Att fritidsledarskolorna profilerar sig olika tycker hon är bra eftersom man i 
personallaget kan få en större bredd på kunskapen. Profilen där hon gick var friluftsliv och 
etik. Hon tycker att det är bra att utbildningen ligger på folkhögskola för att det är en miljö där 
man alltid har folk omkring sig. Universitetet är en för akademisk värld för 
fritidsledarutbildningen eftersom det handlar mycket om grupprocesser och det finns det inte 
plats för på universitetsnivå, man läser inte på det sättet, säger hon. Problemet är att 
universitetet inte godkänner poängen, säger hon. Carin anser att de lärare som är utbildade för 
folkhögskolorna är minst lika kompetenta som lektorerna på universiteten. Carin tycker att det 
är farligt att rucka på åldern för intag på fritidsledarskolorna. Man får inte själv befinna sig i 
en tonårsprocess, man måste vara klar själv, säger hon. Kanske skulle åldersgränsen snarare 
höjas än sänkas för intaget på utbildningen, funderar hon. 
 
Carin anser att hon har ganska bra möjlighet till fortbildning och att hon kan välja vilken 
fortbildning hon behöver. Dyra kurser faller givetvis bort. Genom projektarbetet har Carlslund 
fått gratis fortbildning genom Fritidsforum. Hon tycker att det finns en vilja att man inom 
personalgruppen inte ska stagnera, vilket är viktigt. När man arbetar med människor i process 
måste man även själv på något sätt vara i process. Det finns ingen centralt styrd fortbildning. 
Problemet när man har gjort sådant är att hitta en bra nivå, det är viktigare att låta arbetslagets 
behov styra. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
Carin tror att det som är viktigast för ungdomar är att det finns människor som lyssnar på dem 
och ser dem, människor som kan bekräfta dem på olika sätt. Hon tror att de behöver ganska 
stark ledning, starka gränser, då blir det lättare att vara tonåring, säger hon. Hon betonar flera 
gånger att hon är övertygad om det. Carin vill vara tydlig mot ungdomarna och känner att om 
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hon är det, lyssnar de. Tonåringar behöver vuxna, det behöver inte vara en fritidsledare, säger 
hon. Det kan vara en lärare eller föreningsledare, men vissa ungdomar behöver just 
fritidsledare för att fritidsledare är extra bra på att se. Som fritidsledare har vi en större 
möjlighet att se ungdomarna än vad exempelvis en lärare har, för dem behöver barnen bli 
någonting, säger Carin. De är mer som en produkt. Så är det inte på fritidsgården, där är de 
inte produkter utan människor. Hon tror att denna syn är något hon delar med andra 
fritidsledare och man diskuterar mycket kring detta i arbetslaget. Just detta att bygga 
relationer är en av fritidsledarens viktigaste arbetsuppgifter oavsett om de är bärande, 
vardagliga eller djupa, så är de fritidsledarens huvuduppgift, anser hon. 
 
Har kommunen några mål för sin fritidsverksamhet, säger Carin frågande. Det finns ju bara 
allmänna mål för kommunen som är tolkningsbara och vi ha r valt att tolka dem på ett sätt som 
vi har dokumenterat i våra verksamhetsmål. Hon kan inte säga vad som står i kommunens mål 
eftersom det är länge sedan hon läste igenom dem. Tjänstemannen som beställer 
verksamheten inom kommundelen tycker hon däremot har en ganska klar bild över 
fritidsgårdens arbete. Beställaren har lyssnat in och varit ödmjuk. Hon har inte kunnat 
verksamheten, men verkligen velat lära sig hur vi vill arbeta, säger hon. Kommundelens 
politiker däremot förstår inte vad vi gör, de ger oss ingen erkänsla för vårt arbete, säger Carin. 
Hon anser att politikerna ofta är väldigt inkompetenta, vilket hon tycker är skrämmande. Men 
hon tillägger att hon inte är så säker på att kommunledningen i stort heller vet vad en 
fritidsgård är eller vad fritidsledarna gör. Carin tycker att det är sorgligt eftersom det trots allt 
kostar pengar för kommunen att driva fritidsgårdarna. Målen för kommunen borde vara mer 
klart uttalade och det borde ligga i kommunens intresse att driva kompetensutveckling, säger 
hon. Vidare borde de även driva frågan om utbildad personal på fritidsgårdarna hårdare, anser 
hon. 
 
Carlslund har egna mål som man har arbetat fram i grupp. De reviderar vi en gång per år för 
att se om det är något vi behöver ändra eller om vi inte räcker till för dem, säger Carin. Drar 
man ner på exempelvis personal måste vi dra ner på målens innehåll. Carin tycker att det är 
viktigt att ha en vision där man har klart för sig vad man ska arbeta med. När vi skrev målen 
första gången tittade vi på kommunens mål för att se hur de var gjorda, säger hon. Det som är 
pinsamt, anser Carin, är att personallaget på Carlslund har arbetat fram ett dokument som är 
ganska bra, men som det inte finns något intresse att läsa varken från kommunledningens eller 
kommundelens sida. Det känns sorgligt, säger Carin, för i förlängningen innebär ju det att de 
inte är intresserad av att vi ska göra ett bra arbete. Diskussioner förs nog inom yrkeskåren 
men det är svårt att hitta ett forum där man kan sitta ner och enas kring målen. Det finns ingen 
tid för sådan samverkan. 
 
Fritidsgårdens funktion i närsamhället är viktig, det borde finnas en fritidsgård i varje 
bostadsområde, anser Carin. Samhällsfunktion är att finnas med som en del i ett nätverk, ett 
nätverk som i Carlslunds fall består av socialtjänst, skola, polis och kyrka. Alla bidrar vi med 
delar och tillsammans skapar vi en bild. I nätverket arbetar vi med att kartlägga hur 
ungdomarna rör sig i området. Fritidsgården har ganska god kännedom om de ungdomar som 
man även socialt sett arbetar med, men vi har givetvis också kontakt med väldigt många barn 
som är skötsamma också, säger Carin. Vi är inga skvallertanter utan vi försöker vara 
friskhetsskapande och erbjuda alternativ. Det är viktigt att akta sig för att gå i fällan att bli ett 
kontrollorgan, även om man kan behöva vara det för vissa ungdomar som har hamnat väldigt 
snett. Carin tror inte att kommunen tänker i termen kontroll, hon tror inte att kommunen 
tänker på varför man har fritidsgårdar överhuvudtaget. Men visst använder man sig av 
fritidsgårdar på det sättet, säger hon. I Carlslund så stängdes fritidsgården, det blev mycket 
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bus och man öppnade den igen. Hon anser att de som fritidsledare inte får ställa upp på det 
synsättet, att se barnen som problem. Vi måste se alla barn som en möjlighet, säger hon. Trots 
det finns det gränser för vad man kan göra, är man exempelvis missbrukare så bör man kanske 
inte vara på fritidsgården, säger hon. Hon anser att det inte är deras roll att hjälpa dem utan att 
hitta andra som kan göra det. Vi är inte socialarbetare, vi är inte kuratorer, vi är 
friskhetsskapande, säger hon. Däremot är vi när vi har en relation till en ungdom skyldiga att 
se till att de får rätt hjälp om de hamnar i svåra situationer, där har vi vår uppgift, säger hon. 
 
Carin säger att man inte måste tycka om alla ungdomar och det får man hantera när de inte är 
närvarande. Det här handlar om professionalitet, att möta de här ungdomarna som jag kanske 
tycker är äckliga. Om jag inte kommer överens med en ungdom så är det ofta ömsesidigt, det 
finns något där som inte stämmer. Men om man arbetar med sig själv ärligt så kan det vända. 
Det är jobbigt att gå in i detta. Carin säger att ibland får hon inte belöningen direkt, hon kan få 
vänta fem år på den. När hon möter ungdomar efter några år och de inte vänder bort blicken 
utan blir glada att se henne, då har man gjort något, då har man sett dem, säger Carin. Man 
känner att man har haft ett bra möte och det är det som är kvaliteten i arbetet. 
 
Som tonåring är man ofta sönderstressad av aktiviteter. Man behöver någonstans där man bara 
får vara kravlöst. Relationerna som skapas leder till att man försöker bygga upp ungdomars 
självbild och självkänsla. Det handlar om att se och stärka, att göra dem till individer, oavsett 
vad de gör, säger Carin. De ska inte behöva göra något för att bli sedda. I många yrken är det 
en viktig del att arbeta med att människor blir bekräftade och sedda, men som tonåring är det 
extra viktigt att få detta för annars är det så lätt att gå vilse. Det gäller även att ibland låta 
ungdomarna få komma till fritidsgården utan att bli sedda, vilket ställer stora krav på 
fritidsledaren att vara lyhörd och att ibland låta ungdomarna vara i fred, säger Carin. 
Fritidsgården finns för ungdomarna. Den finns inte för fritidsledarna eller för politikerna, den 
måste finnas för ungdomarna. Annars är det fel perspektiv, säger Carin. 
 
Vi försöker vara tydliga i vårt yrke snarare genom att tala om vad vi inte är än vad vi är. Hon 
tar ett exempel med en lista hon har sett där fritidsledaren är allt från kock till vaktmästare, 
hon tycker det är förolämpande, hemskt med ett sådant synsätt. Carin talar om att hennes 
arbete i första hand är främjande, inte förebyggande, inte behandlande, även om man snuddar 
vid det ibland. Det är inte vår profession. Vi är där en viss tid i ungdomarnas liv. Några 
påverkar vi, andra påverkar vi inte. Förebyggande handlar om att tro att man ska förebygga ett 
problem, exempelvis en drogfri valborgsmässofest. Har man den för att ungdomarna inte ska 
dricka så arbetar man förebyggande, har man det för att erbjuda ett alternativ så jobbar man 
främjande. I en förebyggande tanke ligger det alltid inbäddat att det föreligger ett problem, 
något som vi som vuxna är väldigt bra på. Den fällan går man in i hela tiden, men man måste 
vara medveten och försöka vända tanken eftersom man vill vara friskhetsskapande, att ge 
möjlighet till utveckling. När det gäller besöksgruppen så tycker Carin att man som fritidsgård 
ska arbeta med framförallt tonåringar. Hon anser att om man som på vissa fritidsgårdar lägger 
stora resurser på de yngre barnen så stjäl man tid från ungdomarna. Vår uppgift är att bevaka 
ungdomarnas tid att ge dem tid, vi är ungdomsarbetare, säger Carin. 

Hur ska en fritidsledare vara? 
Tydlighet och lyhördhet är viktiga egenskaper hos en fritidsledare, säger Carin. Man ska vara 
en tydlig vuxen, på det vinner man oerhört mycket. Det har hänt att man har arbetat med 
fritidsledare som inte har varit tydliga. Hon tar ett exempel för några år sedan när det 
diskuterades på fritidsgårdarna om man skulle spela bandet Ultima Thules musik. De 
diskuterade det i arbetslaget och kom fram till att ungdomarna skulle få göra det hos dem 
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eftersom det handlade om åsiktsfrihet. Vid ett tillfälle var det en fritidsledare som inte kunde 
ta att de fick lyssna på musiken så han kastade ut kassetten. Långt senare när Carin gjorde en 
intervju med den killen som ägde bandet så insåg hon att det var fel. Detta sätt att handla hade 
satte mycket djupa spår hos den här killen, han kände sig kränkt, säger hon. 
 
Carin tror inte att man kan skilja på privat etik och yrkesetik, då blir man en otydlig vuxen, 
säger hon. Om man talar om exempelvis alkohol så frågar ungdomarna ofta, men du då 
dricker inte du? Det kan jag rättfärdiga genom att jag får köpa sprit, säger Carin. Om man 
försöker skilja på privat etik och yrkesetik så kommer ungdomarna på en, det fungerar inte 
säger hon. Man kan inte ha olika regler, man måste våga vara sig själv som fritidsledare, säger 
hon. Sen kanske man inte är hel i alla avseenden men förhoppningsvis har man någon sorts 
insikt. Man behöver inte vara perfekt, säger hon. 
 
Som fritidsledare är man inte berusad på offentliga platser, säger Carin. Är man exempelvis 
ute på stan och har druckit en öl så tror hon att många fritidsledare blir besvärade om de 
träffar någon besökare, något hon inte är säker på är så bra. Man har ju rätt att ha ett privatliv, 
säger hon. Hon tycker att man som fritidsledare ibland är lite präktig. Carin tror inte att det 
handlar om moral. Många fritidsledare kan vara väldigt omoraliska, men man sköter det på 
vuxna arenor, man är noga med det, säger hon. Även om det nog händer alla att man inte står 
upp till det till 100 procent. 
 
Carin tycker inte att yrket är ett kall, det ingår inte i att vara en professionell yrkesutövare, 
säger hon. Utifrån lönesättning är det ett kall. I begreppet profession lägger Carin att man är 
utbildad, att man är tydlig över sitt uppdrag, att man har en målbeskrivning, både en egen och 
en kommunal att arbeta efter. Det innebär också att ha en yrkesstolthet, att kunna säga att vi 
gör ett bra arbete. Hon tycker att människor som ska jobba som fritidsledare ska ha rätt bra 
"koll" på sitt eget liv. Det funkar inte att ha missbruksproblem eller andra typer av problem, 
säger hon. Då kanske man någonstans mer behandlar sig själv än att man möter ungdomarna. 
Det finns säkert inom många yrkesgrupper människor som bekräftar sig själva genom arbetet 
Men gör man det är man ingen bra fritidsledare, och det måste man våga säga. Det finns de 
som fortfarande är som tonåringar själva och de ska inte jobba på fritidsgård, säger Carin. 

Arbetsvillkor 
Carin tror att en gemensam utbildning stärker kårandan. Hon säger att hon känner att man har 
en stämpel att tvätta bort, arbeta mot, som fritidsledare. Om man ser bakåt så är det så att 
ibland har sådana som har kallats för fritidsledare, varit underligt folk, säger hon. Det får man 
bära som ett ok, men man måste arbeta för att lyfta bort det oket och ett sätt är att man ska 
vara utbildad för att arbeta som fritidsledare, säger Carin. Hon är mycket nöjd med den 
arbetsgrupp hon ingår i på Carlslund. Däremot är hon mindre nöjd med lönen. 
 
Utbildningen är eftergymnasial, men trots det ligger lönen under de flesta andra yrkesgrupper. 
Det är frustrerande eftersom det även handlar om att man inte får någon erkänsla. Man blir sur 
när sådana som inte har någon utbildning tjänar lika mycket, det är jobbigt, säger hon. 
Arbetstiderna tycker hon inte att hon kan klaga på, eftersom hon har valt ett yrke där man ska 
arbeta mycket kvällstid. Men man kan inte bara arbeta kvällar, vilket politikerna ibland tycker 
att man borde göra. Då får man inget socialt liv och kan inte göra ett bra jobb. Carin säger att 
arbetsbelastningen är ganska hög, personalgruppen har minskat men man känner att man ska 
försöka göra lika mycket. Hon anser att de som personalgrupp har varit tydliga mot 
politikerna, att de inte kan göra allt det som politikerna gärna vill att de ska göra. Det finns ett 
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ansvar hos arbetsgruppen att vara tydlig och ha självaktning, att inte ha för många 
arbetsuppgifter som man inte kan klara av. Vi vill ju göra ett bra arbete, säger Carin. 
 
Carin anser att man kan tala om en yrkeskår, men att den inte är särskilt tydlig. Den är 
splittrad inom kommunen därför att man är så få inom varje kommundel. Hon tror även att det 
finns mycket revirkänsla inom kåren, eftersom man har olika resurser inom de olika 
kommundelarna för sin fritidsverksamhet. En annan stötesten är utbildad eller inte utbildad 
personal, säger hon. Det finns även en facklig segregering, SKAF, SKTF och HTF ansluter 
fritidsledare, och om man hör till SKAF finns ännu en splittring då inte alla ens tillhör samma 
sektion. Carin känner att det inte finns en stark röst. Men hon tycker att det finns en vilja till 
en kåranda det är bara svårt att finna formerna, säger hon. När hon träffar fritidsledare från 
andra delar av landet så finns det en starkare kåranda än hemma, säger hon. Då känner man att 
man är fler, men det kan också bero på att man inte tycker att man blir hörd i hemkommunen, 
att man inte riktigt räknas med. Carin tycker att det finns en brist på forum för att prata med 
kollegor, men säger samtidigt att det idag inte finns så mycket utrymme för det. Om man ser 
på andra yrkesgrupper som exempelvis lärare så har man ämnesdagar där man bara träffas och 
diskuterar, det finns ju inte bland fritidsledare, säger hon. Det dåliga samvetet finns alltid där, 
och vad ska politikerna säga om vi stänger, funderar hon. 
 
Något annat Carin tar upp är förhållandet till kollegor på andra fritidsgårdar inom kommunen. 
Hon säger att det finns ju alltid tillfällen där man själv som fritidsledare inte har förtroende för 
andra fritidsledare. Det kan kännas pinsamt att de är en del av fritidsledarkåren, men det här 
är nog något som finns inom alla yrkeskårer, säger hon. Carin tycker att det är sorgligt att det 
inte finns någon handledning. Som fritidsledare arbetar vi med och befinner oss i process, vi 
behöver ha någon utifrån som tittar på hur vi mår och hur vi arbetar, säger hon. Hon tycker att 
det är så få fritidsledare i kommunen så det borde man ha råd med. Det handlar om att vilja ha 
sunda arbetsgrupper, säger hon. 
 
Carin har arbetat i tio år som fritidsledare och hon tycker inte att arbetsuppgifterna har 
förändrats speciellt mycket under den tiden. Hon tror att under 80-talet var det mer 
gruppinriktat, men kanske har inte vi varit bra på att jobba med det, säger hon. Relationer är 
vår profil. Carin tycker att hon kan påverka sitt arbete på många sätt på enheten. Hon säger att 
det är den enda fördelen med att kommunen inte har tagit fram några mål för verksamheten. 
Om hon kan påverka på ett kommunalt plan vet hon inte. Carin säger att hon tänker ibland att 
om man lyckas få beställaren att lyssna och förstå så har man kommit en bit på väg. Men om 
man tycker att man har politiker som inte ser vad man gör trots att man både försöker tala om 
det och ger dem måldokument, så undrar man hur man ska göra för att få dem att förstå vad vi 
gör. Och om de är så att de förstår vad vi gör, så är de dåliga på att tala om det för oss, säger 
hon. 

Känsla av status och position 
Med skolan samverkar Carlslund på sina egna villkor, säger Carin. Vi är jätteegoistiska på 
den punkten. Hon tycker inte att det har varit svårt eftersom de har varit tydliga hela tiden. 
Man ska inte ställa upp på att vara alltiallo, säger hon. Fritidsledaren har en profession och 
den måste vi beskriva för skolan så att de vet vad den innebär. Det handlar om att vi ska vara 
en del av mötet med barnen. Vårt arbete bygger på frivillighet, frivilliga möten vilket inte kan 
jämföras med lärarnas situation, det måste vi förklara. Personal från fritidsgården sitter med i 
skolans ledningsorgan. Vi bidrar kring det vi är bra på, som exempelvis vid en friluftsdag kan 
någon som är bra på fotboll delta eftersom vi ser det som en arena att möta nya ungdomar, 
säger Carin. När det gäller samtal i elevvårdsteamet handlar det inte om att sitta och skvallra 
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om vad ungdomarna gör på kvällarna, oftare handlar det om att lyfta fram positiva sidor hos 
dem, fortsätter hon. Även om vi ibland måste hjälpa till att stärka en oro om vi tycker att ett 
ärende måste gå vidare. Carin tycker att det är viktigt att påpeka att fritidsledarens uppgift är 
att inte svika tonåringen. Hon ser fritidsledaren som ungdomarnas vuxna och påpekar att 
fritidsgården inte är en institution på samma sätt som skola och socialtjänst. 
 
Carin anser inte att det har blivit någon motsättning gentemot lärarna, eftersom fritidsledarna 
har varit så tydliga. Det innebär inte att lärarna förstår vad vi gör i alla lägen, de hinner inte 
sätta sig in i det heller, säger hon. Det finns lärare som har fördomar om fritidsledarnas arbete, 
likväl som vi har fördomar gentemot dem eller deras arbete. Vi har ju inte kunskap om vad de 
gör. Det måste ju vara en pressad situation att vara lärare och ha 30 elever. Att under de 
förutsättningarna försöka få dem att lära sig något måste vara tufft, säger Carin. 
Förhoppningsvis litar de på att fritidsgården gör ett bra arbete precis som vi litar på att skolan 
gör sitt bästa, säger hon. Carin upplever inte att det är någon skillnad att prata med en estetiskt 
inriktad lärare än en mer teoretiskt inriktad lärare. Det beror på vilken situation man är i. Hon 
tar ett exempel där hon och en lärare arbetade med en tjej. De kom fram till att läraren var 
tvungna att förhålla sig på ett visst sätt och Carin på annat sätt,. Hon tycker det är ett gott 
exempel  på hur man genom sin olika yrkeskunskaper kan göra mycket tillsammans. Om vi 
som fritidsledare inte vill möta andra yrkesgrupper så är vi illa ute för då blir vi en instängd 
liten kår, säger Carin. Ju mer vi samverkar, ju mer syns vår kompetens säger hon. 
 
Carin säger att det är roligt att fritidsgården också kan vara kontaktyta för en andra 
yrkesgrupper, hon tänker då på socialtjänstens fältassistenter och områdets närpolis. Det 
handlar mycket om personkemi, att man vågar lita på varandras. Det har fungerat väldigt bra, 
vi har kunnat hjälpa och stödja varandra. Vi måste se oss alla som bärare av pusselbitar ju fler 
pusselbitar ju större chans att bygga en helhet kring barnet och det är så vi måste arbeta, säger 
hon. Vi har inte hela sanningen och de har inte hela sanningen. 
 
Intervju med Carin, Carlslunds fritidsgård den 15 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Carlslunds fritidsgård och omfattar 2 timmar och 45 minuter. 

Carls berättelse 
Carl föddes 1974 i en storstad. När han var åtta år flyttade hela familjen norrut till en mindre 
stad. Där bodde han fram till 1996 då han började studera. Mamman var hemma, 
dagbarnvårdare, så det var alltid många barn hemma vilket han inte ser som något negativt. 
Pappan arbetade som ingenjör men bytte sedan till att bli förhandlare hos en stor organisation. 
Carl har en yngre syster. Mamman bytte bana och arbetar idag som guldsmed. Under 
tonårstiden var det mycket testande och han hade många konflikter, framförallt med pappan. 
De hade ordentliga duster om alkohol och annat lustigt, säger Carl. Hela högstadiet var bara 
idrottande. Han tränade sju - åtta gånger i veckan. Skolan blev lidande och han tyckte att den 
var jobbig. Idag håller han fortfarande på med basket. Carl gick tvåårigt gymnasium, social 
linje, vilket han idag ångrar. Han tycker att det var som ett vuxendagis, kraven var alldeles för 
låga. Han säger att om han kunde vrida tillbaka tiden så skulle han välja en linje med 
inriktning på att arbete med människor, eftersom det alltid har intresserat honom. Carl läste in 
tredje året på Komvux. Efter Komvux var han arbetslös och gick på, som han uttrycker det, 
massa konstiga kurser, datortek med mera. Han förstår inte hur de kan finnas kvar, det gav 
ingenting mer än att man lärde sig smita ifrån, att utnyttja systemet, säger han. Han gick på 
kurs tre månader, gjorde inget i tre månader, för att sedan gå en ny kurs. Efter det hade Carl 
ungdomspraktik på ett daghem i sex månader, det var givande och han hade velat vara kvar 
där men saknade utbildning. Carl säger att han ej vet varför men att han alltid har velat arbeta 
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med människor. Han gillar det sociala att prata och umgås. Från början var han dock rätt 
skeptisk till att arbeta med äldre ungdomar, han var inställd på att jobba med de små. En åsikt 
som han nu har ändrat helt och hållet, han tycker att han får väldigt mycket tillbaka av att 
arbeta med ungdomar. Yrkesvalet att bli just fritidsledare uppfattar han som ganska 
slumpartat även om han var inne på att jobba med barn och gärna barn med handikapp, vilket 
han delvis gör idag. 
 
För att vara en bra fritidsledare måste man ha fritidsledarutbildning, anser Carl. På 
utbildningen får man lära sig så pass mycket att det är ett måste, man får en gemensam 
plattform, säger han. Utbildningarna har olika hög status enligt Carl, det ser man på antalet 
ansökningar. Han tror att ryktet sprids genom muntliga kontakter och han säger att man på 
vissa folkhögskolor har bättre lärare än på andra. Carl tycker inte att det är bra att 
utbildningen ligger på folkhögskola. Han tycker att mycket behöver ändras, utbildningen 
skulle flyttas till universitetet och att den borde bli treårig. Dessutom borde man ha 
högskolekompetens för att komma in så att man, om man vill, har möjligheten att läsa vidare. 
Carl tror att det faktum att utbildningen ligger på folkhögskola även gör att man från andra 
yrkesgrupper ser på fritidsledarutbildningen som mindre värd. Det man kanske skulle förlora 
om utbildningen hamnade på högskolan vore lite av friheten, säger han. Nu är det som han 
uttrycker det lite "flum i flum". Det är mer struktur på högskolan, men man förlorar också 
samvaron som är stor på en folkhögskola. Carl säger att man blir väldigt sammansvetsade på 
en folkhögskola och att de som söker till fritidsledarutbildningen är väldigt 
”diskussionsvänliga”. Carl anser att mycket av innehållet på utbildningen är bra, men man 
behöver mer pedagogik. Det som Carl tycker är skillnaden mellan fritidsledare och 
fritidspedagoger, som han inte tycker ska jobba på fritidsgård, är att de läser om barn upp till 
12 år. Fritidspedagoger passar att arbeta med 10-12 årsverksamhet på en fritidsgård, men 
sedan har de inga kunskaper alls, säger Carl. 
 
I klassen Carl gick var eleverna ganska jämngamla, runt 25 år, många var idrottsintresserade. 
Socialt sett var det stor bredd, från människor som varit utslagna av olika missbruk och tagit 
sig tillbaka, till socialgrupp ett som hade det väldigt bra ställt. Han tror att det är en bra mix. 
Många ville arbeta inom idrotten som tränare eller föreningskonsulenter. Idag är det bara 
några från utbildningen som han har träffat, men bland dem är det inte många som arbetar på 
fritidsgård, många arbetar på behandlingshem, säger han. 
 
När det gäller fortbildning tycker Carl att det finns dåligt med möjligheter. Det handlar om 
brist på tid och ekonomiska resurser, säger han. Han säger att man ändå på just den här 
fritidsgården är bra på att fortbilda sig eftersom man åker på olika kurser och deltar i olika 
projekt. Men man kan inte få en fördjupning, något som Carl tycker att han som fritidsledare 
verkligen behöver. 

Synen på uppdraget, fritidsgården och det egna yrket 
Carl vill vara en vuxen förebild, för det tycker han att ungdomar behöver. Någon att anförtro 
sig till som inte är mamma eller pappa. Många av de ungdomar han träffar har inte några 
andra vuxna att anförtro sig till, de kan ha problem i skolan eller så har de inte så många 
fritidsaktiviteter där de träffar vuxna, säger han. Carl anser att fritidsgården finns för att 
ungdomarna ska ha någonstans att vara och för att de ska få träffa vuxna som de kan prata 
med. Det ska finnas någonstans dit de kan gå utan att de behöver visa att de är bra på något, 
säger han. På fritidsgården är det bara att vara. Carl tycker inte att fritidsgårdsverksamheten 
behöver vara kommunal, han tror inte på föreningsdrift men på att den kan vara privat. 
Föreningsdrift tror han blir för svävande, kontinuiteten skulle skadas då det ofta är på ideell 
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basis. Det är jätteviktigt för ungdomarna att veta vem som arbetar, de har "dökoll" på vem 
som är här, säger han. Han tror däremot att det skulle fungera med privat drift, eftersom man 
då kunde bestämma mer själv över verksamheten. Från kommundelens sida tror han att 
fritidsgården bara har kravet att vara öppen så mycket som möjligt. Han säger att det inte 
finns några skrivna mål som han har tagit del av. Carl gör en jämförelse med en annan 
kommundel där han gjorde sin praktik. Där hade man hade ett helt kompendium om målen, 
säger han. Carl har inte sett några centrala mål för fritidspolitiken i kommunen, men påpekar 
att han är ganska färsk. 
 
Fritidsgården finns för ungdomarna, för ungdomar ur alla socialgrupper, säger Carl. Men han 
tror att det ofta är så att ungdomar ur de lägre grupperna tyr sig till fritidsgården mer än andra 
grupper. Det kan bero på ekonomi att man inte har råd att hålla på med någon idrott, säger 
han. På fritidsgården kostar det inte så mycket att vara med. På Carlslund fritidsgård, säger 
han, finns det många som är föreningsaktiva. För Carl är det viktigt att ungdomarna är glada 
och skrattar mycket när de är på fritidsgården, han tycker själv att han är en glad människa. 
När de är glada och tycker att saker de gör är kul, då mår Carl bra. Men säger han, det är svårt 
att ha ett socialt liv som fritidsledare, man arbetar nästan dygnet runt. Det är svårt att släppa 
arbetet. Han säger att han diskuterar arbete jämt när han är hemma, saker som har hänt eller 
kommer att hända. Det blir ju så att man vill berätta om upplevelser för någon, och det blir ju 
för dem där hemma. 
 
Fritidsgården är en plats där det finns utbildade fritidsledare som tar hand om ungdomar som 
inte har någon annanstans att vara, säger Carl. Det är viktigt att man är utbildad, annars är det 
ingen fritidsgård, anser han. Helst ska man ha fritidsledarutbildning, möjligen kan han sträcka 
sig till att släppa in fritidspedagoger om man har verksamhet för yngre barn. 
 
Som fritidsledare har en ganska svävande roll, även ungdomarna kan ibland tycka att det är 
konstigt att man kan få pengar för att sitta och dricka kaffe och prata eller spela pingis. De ser 
inte att man som fritidsledare bygger upp relationer för att hjälpa dem att stärka sin identitet. 
Bilden av fritidsledaren för många är nog en kaffedrickande pingisspelare, säger han. De 
förstår inte att vi gör ett arbete genom samtalet. Carl tycker att det är lite svårt att sätta ord på 
vad han gör, man vet vad man gör men det är svårt att sätta det på papper, säger han. Det som 
borde göras är att formulera ner det på papper, ett papper som säger det här gör vi, det här är 
vårt yrke, en form av yrkesbeskrivning. Att det inte redan finns tror Carl beror på att det är så 
brett, arbetsområdet är så stort. Ibland känner man sig som en alltiallo, man är lite bra på 
mycket. 
 
Carl säger att han skulle kunna rekommendera andra att bli fritidsledare om de tycker om att 
arbeta med ungdomar. Det som är speciellt är att ena dagen inte är den andra lik. Dessutom 
säger han att ungdomar är underbara att arbeta med, att de är roliga och att de testar en hela 
tiden. Vill man ha en utmaning så ska man arbeta som fritidsledare. 

Hur ska man vara som fritidsledare? 
Som fritidsledare ska man vara social och pratglad, man ska kunna prata om allt när som 
helst, säger Carl. Man ska vara både bestämd och samtidigt snäll, det är svårt att hitta rätt mix, 
men gör man det blir det väldigt bra. Ungdomarna ska vet hur långt de kan gå, man ska vara 
tydlig och ha ett bra humör, man ska ha tålamod och man ska gärna vara glad eftersom det 
smittar av sig och då får man bra ungdomar, säger han. Carl tycker att man handlar fel när 
man inte håller på samma regler. Börjar en släppa på dem blir det fel för de andra, säger han. I 
personallaget måste man hålla på samma regler annars spelar ungdomarna ut oss mot 
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varandra, de är inte dumma i huvudet, de testar gränser. En oskriven regel bland fritidsledare 
hoppas Carl är att man inte sviker ett förtroende. Det är många gånger synd att man inte har 
sekretess som andra yrkesgrupper. Att inte dricka och gå ut bland ungdomar eller att inleda ett 
förhållande med dem är saker han anser som självklara när man arbetar som fritidsledare. Det 
handlar om förnuftigt tänkande, säger han. Carl tycker att man som förebild måste dricka med 
måtta, man är en förebild dygnet runt och ska man dricka får man åka till en annan stad om 
man vill gå ut. 

Arbetsvillkor 
När det gäller de yttre förutsättningarna tycker Carl att han inte kan påverka något alls, på 
fritidsgården kan han påverka sitt arbete vä ldigt mycket. Han tycker att han har en bra 
arbetsledare som är mottaglig för idéer. Det är den stora fördelen med att inte vara styrda så 
hårt utifrån, säger han. Trots det tror Carl att det ofta kan behövas fasta mål för att arbetslaget 
ska få en knuffoch arbeta lite hårdare. När det gäller Carlslunds arbetslag så säger Carl att han 
tycker att man har ett suveränt arbetslag. Som det är idag vill han inte ha någon förändring. 
Han säger att de sköter sig själva och att det blir bra verksamhet. Alla i personallaget har en 
stark drivkraft, ingen går dit bara för att tjäna pengar, säger han. Drivkraften är att man vill 
arbeta med ungdomar. Han har ett högt ideal och han vill något med sitt arbete, vilket han 
delar med den övriga arbetsgruppen. Lönen däremot är för låg. Man ska inte arbeta med 
människor om man vill ha bra lön, säger Carl. Alla yrkesgrupper som gör det har dåligt betalt. 
Vill man tjäna pengar ska man arbeta med maskiner. Han vet inte varför det är så. Carl tycker 
att han får dåligt erkännande och dålig bekräftelse på att han som fritidsledare gör ett bra och 
viktigt arbete. Det är nästan skandalöst, en som arbetar med datorer kan få ut 30 000 kr i 
månad medan jag som fritidsledare får slita för att få ut 10 000, säger han. 
 
Vill man ha ett socialt liv ska man inte arbeta som fritidsledare, säger Carl och refererar till 
sin egen situation som nybliven pappa. Han säger att det tär ganska hårt att arbeta tre kvällar 
ena veckan och två den andra som han gör. Helst ska man vara singel och kunna arbeta så 
mycket som möjligt. Vi behövs på kvällarna, så det finns inte så mycket man kan göra åt det, 
säger han. När det gäller arbetsbelastningen så känner han redan på den här korta tiden att han 
har blivit pålagd mer ansvar och säger att mer kan det bli om det blir nya neddragningar. Carl 
tror inte att det är ett yrke som han kommer att orka med hela livet. När han och hans manliga 
arbetskamrat har pratat om det har de sagt att när de är 30 har de bytt arbetsområde. Han tror 
att det är så det kommer att bli, det är för många kvällar. Det är synd, säger han, eftersom han 
tror att det behövs en spridning inom arbetsgruppen åldersmässigt för att det ska bli bra. 
Genom högre lön skulle fler stanna i yrket eller söka sig dit, tror Carl. 
 
Om man ser över hela Sverige så är vi ju inte någon kår överhuvudtaget, säger Carl. Man har 
knappt någon kontakt med några andra. När han träffar fritidsledare från andra städer känner 
han dock att de har något gemensamt, man lever i ungefär samma situation, säger han. Carl 
tror att det har varit så att fritidsgårdarna har drabbats hårt av de nedskärningar som har gjorts, 
men han tycker att det känns som om det har vänt lite. Till och med kommunerna har börjat 
förstå att man måste börja ge barn och ungdomar ökade resurser, men det har gått väldigt 
långt, säger han. Många har slagits ut på väg mot den insikten. Att man har sparat så hårt på 
fritidssektorn tror han beror mycket på att det är en frivillig verksamhet, samt att fritidsledarna 
inte är någon stark kår. Han tycker att det saknas ett starkt fack. Kommunal är nästan inget 
fack, säger han. Andra grupper strejkar och hörs, men fritidsledarna kan man köra lite med för 
att vi är så få och svaga. Carl tror att man kan förändra det med starkare folk i facket och ett 
mer yrkesinriktat fackförbund som exempelvis LR (Lärarnas Riksförbund). Anledningen till 
att det ser ut som det gör tror Carl bland annat beror på att de flesta som arbetar inom sektorn 
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tycker att ungdomarna går i första hand och så får man bita ihop själv. Han tror att det är ett 
speciellt släkte som arbetar just med ungdomar. 
 
Carl tycker att det vore bra om det fanns tydliga mål från kommundelsnämndens sida. Som 
tur är så har vi en duktig arbetsledare som har styrt upp målen för verksamheten, annars skulle 
det nog ha blivit lite rörigt, säger han. De lokala målen har personalen på Carlslund diskuterat 
fram tillsammans och det har utmynnat i ett måldokument som är väldigt tydligt, och som 
revideras årligen. Målen fanns när Carl kom till Carlslund för drygt ett år sedan. Politikerna 
har sett målen och tycker också att de är bra, men säger han, vi får ingen mer respons. Carl 
tycker att det både är bra och dåligt att kommunen är organiserad i kommundelsnämnder. 
Fördelen är att man har en aning om vilka människor som finns inom det område som man 
själv arbetar. Nackdelen är att man inte ser någon helhet man vet inte vad de pratar om eller 
beslutar om i de övriga kommundelarna. Han tycker att man lever väldigt ensam på 
fritidsgården, att man bara vid stora tillfällen gör saker tillsammans med andra fritidsgårdar. 
Carl säger att han inte ens vet vilka som arbetar på vissa fritidsgårdar. Nu är det lite så att man 
sköter sig själv och skiter i andra. Tidsbrist är den största orsaken till att man tänker så. 
 
Carl kom ut från fritidsledarutbildningen 1999, han har jobbat ungefär ett år, men han tror inte 
att arbetet har förändras särskilt mycket. Möjligen påverkas arbetet av att det har blivit ett 
hårdare klimat i samhället, det kanske gör att det har blivit tuffare att jobba som fritidsledare 
funderar han. Carl säger att bara på den tid han har varit på Carlslund har personalen minskat, 
från sju till fem personer. Detta leder till att varje person får mer att göra. Arbetsuppgifterna 
finns kvar men man har inte mer tid. Det känns stressigt ibland, det går i vågor. Ibland kan 
man känna att det är hur mycket som helst på en gång, ibland händer det ingenting. Man 
känner sig maktlös när det exempelvis gäller resurser, säger Carl. Det är bara att bita ihop och 
arbeta. Han återgår till att prata om stress, säger att han har haft magsår tidigare, i början drog 
han på sig nya sådana problem konstant. Carl vet inte om de andra upplever jobbet som 
stressigt, de pratar inte så mycket om det. Han säger att man kommer in i stressen och att han 
nu inte känner samma stress. Han tror att mycket av stressen även kom från att han var ny, 
mycket som var ovant många nya ansikten att lära sig att känna igen. Han säger att på 
Carlslund är man en bra arbetsgrupp där man tar upp saker och stöttar varandra. Det som Carl 
känner som sin viktigaste arbetsuppgift är omsorgsverksamheten, som han har huvudansvar 
för. Han känner ett stort gensvar från de ungdomarna. Han säger att han har mycket 
verksamhet på fritidsgården, medan andra går på möten, en uppdelning som han trivs med. 

Känsla av status och position 
Fritidsgården är med i ett nätverk där skolan, fritidsgården, polis och socialtjänst tillsammans 
pratar om vad som händer i området. Han tycker att det är ett perfekt sätt att arbeta, där har 
man lagt sekretessen på hyllan och pratar ganska fritt om enskilda ungdomar som man oroar 
sig för. Det är så att det är fritidsledarna som har den närmaste kontakten med ungdomarna, 
det känns som om man vet mest om dem. Han pratar om att många gånger är man som en 
kurator, ungdomarna kommer till en och pratar istället för att söka upp kuratorn. Vi diskuterar 
om vart gränserna går och Carl säger att man får ta upp saken i personalgruppen och behövs 
det så får man söka professionell hjälp, det viktigaste är att man pratar med någon annan så att 
man får uppbackning. Fritidsledarens uppgift är att lyssna och vara den person som kan hjälpa 
ungdomen rätt, man är det första steget. Det behöver inte bara gälla problem utan gäller även i 
andra sammanhang, vi ska låta dem smaka på och kanske få känna att det här är min grej. 
 
Carl uppfattar att han som fritidsledare står på ungdomarnas sida "vi är dom" vi är med i 
gänget det finns inget "vi och dom". Det känns som om man är en i gänget, samtidigt som det 
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är viktigt att visa att man är en vuxen. Men visst kan det vara svårt att sitta med i en grupp 
med myndighetspersoner när man har fått stora förtroenden från ungdomarna och uppfattar 
sig själv som "en av dom". Carl säger att det är viktigt att i sådana fall där man känner att man 
för ungdomens skull måste gå vidare med det man vet, är väldigt rak och ärlig mot ungdomen 
i fråga och säger det direkt till dem. Att inte gå bakom ryggen på dem är viktigt, kanske är just 
ärlighet det allra viktigaste när man arbetar med människor, säger Carl. 
 
Carl tror att andra yrkesgrupper som de samverkar med, polis och socialtjänst, tycker att de 
som fritidsledare gör ett väldigt viktigt arbete. De får aldrig den där nära kontakten med 
ungdomarna som vi får och skulle inte vi finnas skulle de få väldigt svårt att få kontakt med 
vissa ungdomar som vi fritidsledare når. Han tycker att de andra yrkesgrupperna bekräftar 
dem som fritidsledare, att det känns som om de tycker att fritidsledarna står på samma nivå 
som de själva gör. Han känner inte samma sak när det gäller lärarna även om de har bra 
kontakt med många. Han säger att ibland kan man få någon syrlig kommentar om man sitter i 
en korridor och pratar med en ungdom. De undrar varför man sitter där i stället för att kolla så 
att det inte händer någonting i de andra korridorerna. Kanske beror det på att man inte riktigt 
har kunskap om fritidsledaryrket. Det är ganska stor skillnad mellan en lärare och en 
fritidsledare, säger Carl. De har en roll som innebär att det är lite "vi och dom", de styr mer 
ungdomarna. Som fritidsledare är man mer till för dem, säger han. Carl tycker att det är stor 
skillnad på yrkena. Han tycker att det är en fördel att fritidsgården ligger i en skola för vi får 
lära oss vad lärarna gör samtidigt som de får lära sig vad vi gör, säger han. Vi kan ha ett 
enormt utbyte av varandra. Större delen av lärarkåren ser det ju som att fritidsledarna gör ett 
bra arbete. Han tror att det är ganska vanligt att man själv som fritidsledare uppfattar att man 
kommer långt ner i hierarkin, men själv känner han inte så. Carl tycker att eftersom man som 
fritidsledare har så dålig status så ska man hålla hårt på det som är det egna reviret. Som 
fritidsledare kan jag inte "klamsa" in på deras område då är det tveksamt om de ska in här och 
arbeta. 
 
Intervju med Carl, Carlslunds fritidsgård den 22 januari 2001. 
Intervjun genomför på Carlslunds fritidsgård och omfattar 2 timmar och 30 minuter. 

Sammanfattande diskussion 

Yrkesvalet 
Genomgående för de fritidsledare vi har intervjuat är den snåriga och lite omständiga vägen 
fram till valet av yrke. Endast två personer, Anna och Berit, säger själva att det funnits ett mer 
medvetet yrkesval. Anna som själv tillbringade mycket av sin fritid på fritidsgård kom tidigt 
in i yrket genom att hon dels satt med i gårdsrådet och dels arbetade som kvällsassistent. Hon 
prövade även en period att arbeta med psykiatrisk inriktning på ett gruppboende, men insåg då 
att det var ungdomar hon ville arbeta med. Även Berit besökte fritidsgården som ung. Hon 
arbetade ideellt, och hon tänkte tidigt att utbilda sig till fritidsledare. Hon var även intresserad 
av vårdarbete och arbetade en tid med psykiskt sjuka människor och handikappade. 
Avgörandet för hennes del kom efter en längre tids sjukskrivning när hon hann tänka till och 
dessutom insåg att vårdarbete inte kunde bli aktuell på grund av en skada. De övriga ser 
yrkesvalet som mer eller mindre en slump. 
 
Ett annat genomgående drag hos ledarna är ett uttalat stort idrottsintresset. Alla har en 
bakgrund med varierat aktivt utövande av olika sporter, utom Carin. De flesta är fortfarande 
träningsaktiva. Carin som inte uppgett något direkt idrottsintresse talar om sin egen röriga 
bakgrund som ett plus för en framtid som fritidsledare. Erfarenheterna från hennes egen 
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uppväxt skulle enligt hennes sätt att se det vara en viktig inkörsport till yrkesvalet. En annan 
viktig aspekt när det gäller yrkesvalet är det intresse för människor som lyser igenom i 
intervjusvaren. Samtliga upplever att det är enkelt och framförallt intressant med samtal och 
samvaro med andra människor. Anna berättar att hon uppfattar sig själv som en social person 
som alltid trivts med andra människor. Carl säger att man måste tycka om människor, kunna 
vara bestämd men samtidigt snäll. 
 
Tydlighet som vuxen är något som fritidsledarna nämner som en viktig egenskap i sitt 
yrkesutövande. I vuxenrollen ingår det att vara förebild och kunna visa vägen genom sin egen 
erfarenhet i livet. Man ska ändå vara medveten om vikten av att inte ta över som vuxen, 
poängterar Anna. Hon säger vidare att ungdomarna själva ska få komma fram i diskussioner 
och beslut som rör dem själva. Som fritidsledare ska man vara lyhörd, ”lyssna med stora öron 
och liten mun”, säger Anna. Fritidsledaren ska vara ett stöd och kunna bjuda på sig själv, 
något som även Börje framhåller som en viktig egenskap. Han säger att det inte går att vara en 
neutral person utan att just öppenheten och förmågan att framstå som en vuxen med personlig 
mognad är viktigt. Att inte svika förtroenden man får av ungdomarna anses också mycket 
viktigt. Moralisk tystnadsplikt är det ord som Anna använder. Hon tycker själv att det nästan 
är synd att fritidsledarna inte innefattas av sekretess i yrkeskåren, samma sak säger Carl. 

Utbildning 
Att det finns ett behov av utbildning är något som samtliga trycker mycket hårt på. Idag finns 
det allför många som arbetar på fritidsgård som ej har fritidsledarutbildning. Fritidsledarna 
anser att det finns en allmän syn som innebär att vem som helst kan arbeta på fritidsgård. 
Enligt detta synsätt handlar arbetet mest om att låsa upp, sälja godis, spela lite innebandy och 
bordtennis samt att fika. Det som fritidsledarna ser som sitt verkliga arbete, att bygga 
relationer för att stärka identiteten hos de unga, är något som inte syns på samma sätt och som 
därför inte riktigt finns. 
 
Det finns två linjer när det gäller synen på hur utbildningsbehovet ser ut för att bäst främja 
verksamheten. Carl och Carin håller mycket på att det på fritidsgården enbart ska finnas 
utbildade fritidsledare. De motiverar sin ståndpunkt med att det dels är viktigt att ha en 
gemensam grund att stå på, vilket de anser att fritidsledarutbildningen gör, och dels att de är 
den yrkesgrupp som har specialkompetens för att arbeta med ungdomar på deras fritid. De ser 
ungdomarna som fritidsgårdens huvudsakliga målgrupp. De övriga har en mer öppen syn och 
tycker att olika utbildningar kan ge en ökad bredd i personallagets kompetens, de tar som 
exempel fritidspedagoger och musik- och dramapedagoger. 
 
När det sedan gäller placeringen av fritidsledarutbildningen på folkhögskola så kan man även 
här se olika tankegångar. Samtliga är överens om vikten av den närhet som uppstår, genom 
internatboendet på folkhögskolan. Denna närhet innebär att man tränas i att möta olika slags 
människor och det ger en social kompetens som är av mycket stor vikt i det kommande 
yrkeslivet som fritidsledare. Anna påtalar rädslan för att om utbildningen skulle flyttas över 
till universitetet skulle risken vara stor att man tappar det som är unikt för fritidsledaren. Hon 
tror att man skulle få en större likhet med fritidspedagog- och lärarutbildningen, något som 
inte främjar fritidsledarens arbete med ungdomar sett ur ett relationsperspektiv, anser hon. I 
förlängningen anser hon att det innebär en svårighet om man vill fortsätta att arbeta på det 
öppna sätt som man gör idag på fritidsgården. En konsekvens av det kan bli att man tappar de 
expressiva ungdomarna, säger hon. Majoriteten av fritidsledarna anser att risken att förlora 
den kunskap som folkhögskoleformen ger är så stor att den överväger. Carl däremot vill att 
utbildningen ska flyttas till högskolan då han anser att man har mer att vinna än att förlora. 
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Utbildningen status skulle höjas avsevärt anser han, men påpekar även vikten av att kunna 
läsa vidare. Han anser även att utbildningen borde vara treårig. 
 
Innehållsmässigt så kan man se att det finns en positiv inställning till arbetsformerna på 
folkhögskolan med många diskussioner och grupparbeten. Inställningen till hur pass relevant 
det man läser är när man sedan kommer ut i yrkeslivet är dock skiftande. Man kan inte se 
någon skillnad i inställning hos de som har en äldre utbildning gentemot de som har en nyare. 
 
När det gäller fortbildning anser majoriteten att det behövs mer fortbildning, de knappa 
resurser som finns för detta idag ger ingen fördjupning utan hamnar på en alldeles för ytlig 
nivå för att kunna utgöra grunden till utveckling eller förändring. Undantaget är om man kan 
gå en praktisk kurs i något som man sedan direkt tar upp som en aktivitet i verksamheten, 
vilket kan förekomma. Fritidsgårdarna Berga och Carlslund deltar i olika projektarbeten i 
samverkan med Fritidsforum vilket gör att man får träffa fritidsledare från andra delar av 
landet, vilket upplevs som mycket stimulerande. 

Uppdraget 
Att fritidsgården ska vara en mötesplats för människor och att det historiskt sett har funnits en 
kontrollaspekt är något som samtliga informanter kan enas om. Huruvida fritidsgården 
fortfarande är ett kontrollorgan är man dock inte lika överens om. När det gäller målgruppen 
kan man också se att det råder delade meningar. Fritidsledarna på Aspen och Carlslund anser 
att verksamheten ska vända sig till ungdomar mellan tolv och arton år. På Berga har man en 
annan syn. Där anser man att verksamheten ska vara öppen för olika grupper även om 
huvuddelen av de personella  resurserna ska läggas på ungdomsgruppen. Vidare påpekar man 
att det är viktigt att kunna väcka nyfikenhet och intresse, varför det är viktigt att kunna 
erbjuda en brett utbud av aktiviteten. Fritidsledarna på Aspen skiljer sig här mot de övriga då 
man ej har samma möjlighet att erbjuda aktiviteter, på grund av små resurser. 
 
Generellt kan man säga att fritidsledarna i studien anser att kommunen centralt saknar intresse 
för verksamheten. De anser att kommunikationen mellan yrkesgruppen och politiker och 
tjänstemän till stor del saknas, och man önskar tydligare gemensamma inriktningsmål för 
fritidsgårdsverksamheten. 
 
När det gäller kommundelsnivån anser fritidsledarna att kunskapen hos de som beställer 
verksamhet är bättre, men även här finns en stark kritik när det gäller politikernas kunskap 
och engagemang hos fler av de intervjuade. Carin frågar sig om det överhuvudtaget finns 
några mål för fritidsverksamheten. De allmänna mål som finns är så vida att det mesta kan 
rymmas inom dem, säger hon. Hur arbetslaget väljer att tolka dem blir det som styr 
verksamheten, anser hon. Fritidsledarna anser att man har lite eller obefintlig kunskap om hur 
beställningarna är utformade utanför den egna kommundelen. Här påtalas också att det saknas 
forum att diskutera och utveckla synen på en mer gemensam plattform. Samtliga anser att det 
finns marginella möjligheter att påverka kommunens satsningar på fritidsverksamheten, det är 
pengarna som styr och i första hand ska de gå till den lagstadgade verksamheten. 

Arbetsförhållanden 
Majoriteten av fritidsledarna i studien är positivt inställda till sin arbetsplats. Något som anses 
viktigt är att arbetslaget är väl sammansatt, en jämn könsfördelning, en god åldersspridning 
samt en bredd i kompetensen när det gäller olika former av aktiviteter påtalas mycket starkt. 
Majoriteten anser att de ingår i ett väl fungerande arbetslag. Arne och Anna säger att det kan 
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vara ett problem när man endast är två personer att kunna inspirera varandra, vilket de ser som 
negativt när det gäller både sin egen utveckling och verksamhetens utveckling. 
 
På två av de tre fritidsgårdarna, Berga och Carlslund, anser man att lokalerna i stort sett är 
ändamålsenliga. För små lokaler är anledningen till fritidsgårdens Aspens missnöje. Där 
påpekar man dock att på grund av att personallaget är så litet, två personer, är det även en 
fördel att lokalerna är små då det innebär att de blir mer överblickbara. 
 
Att kortfattat beskriva arbetsuppgifterna är mycket svårt, de varierar kraftigt mellan olika 
fritidsgårdar. Generellt kan man se att den största delen av arbetstiden upptas av arbete i 
direkt kontakt med ungdomar. Detta sker antingen i öppen form eller i form av 
gruppverksamhet. Utöver det finns viss tid för gemensamma schemalagda personalträffar, och 
även tid till för- och efterarbete som är kopplat till verksamheten. På fritidsgården Berga har 
man en utomstående handledare som träffar personalen regelbundet, något som Börje ser som 
mycket positivt. Genom att fritidsgården ofta ingår i olika nätverk går en relativt stor del av 
arbetstiden åt till formella och informella kontakter, så väl internt som externt. Genomgående 
är att man har ansvar för olika områden inom verksamheten. Vissa arbetar mer direkt i 
verksamhet medan andra tar ett större administrativt ansvar. 
 
När det gäller arbetstiderna finns en kluven känsla hos de intervjuade fritidsledarna. Samtliga 
säger att en fritidsledare ska i huvudsak arbeta när andra har fritid, det vill säga på kvällar och 
helger. När de sedan ser till sig själva så tycker de att det är tungt och slitsamt att arbeta så 
mycket obekväm tid som man gör. Flertalet säger att det får konsekvenser för privatlivet. Som 
fritidsledare arbetar man i snitt tre kvällar per vecka, även helgarbete ingår. Fritidsledarna 
upplever att de tillbringar väldigt mycket tid på arbetet. De påtalar även det faktum att det inte 
är ett arbete som man bara kan stänga av när man går hem. Tre av de intervjuade har eller har 
haft starka funderingar på att byta yrke. Dessa personer säger sig trivas med själva 
arbetsuppgifterna, men ser arbetstider och låg lön som stora minustecken. 
 
Fem av sex anser att lönenivån är mycket låg, man frågar sig varför det är så lite värt att 
arbeta med människor. Carl gör exempelvis en jämförelse med databranschen där kan man 
lätt få ut 30 000 kr i månaden medan man som fritidsledare får arbeta länge och mycket 
obekväm arbetstid för att komma upp i en nettolön på 10 000 kr, säger han. Just lönenivån är, 
enligt de intervjuade, en avgörande del i upplevelsen av att man inte är så viktig för samhället. 
Med en högre lön tror man att det skulle vara fler som söker sig till yrket. 
 
Inom de ramar som finns för beställningen av verksamheten finns en frihet att utforma 
arbetsplatsens miljö och innehåll. Fritidsledarna själva anser att de bäst kan se hur de ska 
utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Hur viktigt det är kan man förstå av exempelvis 
Börjes tankar; ”om vi inte själva skulle kunna lägga upp och styra jobbet så skulle inte jag 
kunna tänka mig att jobba kvar”. Anna och Arne däremot tycker att friheten inte är speciellt 
mycket värd när resurserna är så knappa att de ändå inte har en möjlighet att uppnå de mål 
och önskningar som de har. Att arbetsförhållandena förändrats över tid är något som både de 
som arbetat ett stort antal år i yrket och de som är nyanställda har uppmärksammat. De anser 
att samhällsklimatet har blivit hårdare, något som påverkar deras yrkessituation. I och med 
kommunens åtstramningar under 90-talet har man blivit färre som ska utföra samma 
arbetsuppgifter som tidigare, eller i vissa fall fler arbetsuppgifter. Detta leder till stress och en 
känsla av otillräcklighet. Att många unga har en otrygg livssituation som leder till negativa 
mönster gör att kraven på fritidsledarens kompetens har ökat. Samtliga anser att de har för 
knappa ekonomiska resurser för att bedriva den verksamhet de vill. 
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Fritidsledarna anser att det är svårt att få bekräftelse för det arbete de utför. Från 
arbetsgivarens sida tycker man att det bara handlar om ekonomi. Att under en lång tid arbeta 
inom en verksamhet som ständigt blir ifrågasatt, och där man lever med mycket korta 
överenskommelser när det gäller resurstilldelning, skapar en osäkerhet. Denna osäkerhet får 
konsekvenser både på ett individ- och verksamhetsplan. Att tänka långsiktigt är mycket svårt, 
mycket tid och energi går åt till att få vardagen att fungera. Fler av fritidsledarna påtalar 
bristen av tid för reflexion och utveckling även om man försöker prioritera detta. 
 
Att få bekräftelse från de ungdomar man arbetar med är viktigt. Från deras sida så ser man 
bekräftelsen på ett direkt sätt genom att de fortsätter att komma till fritidsgården, men även 
genom att de verkar må bra när de är där. Börje tar också upp den form av bekräftelse som 
man kan få när man har arbetat ett antal år i yrket och träffar en tidigare besökare som hade 
det ganska struligt, men som nu har ett liv som är ganska bra och han/hon tackar honom för 
stödet, ”då mår man bra, det liksom värmer i fritidsledarsjälen”, säger han. 
 
Vid två av de tre fritidsgårdarna, Berga och Carlslund, känner man sig som en viktig del i ett 
nätverk av olika yrkesverksamma vars uppgift är att arbeta med barn och ungdomar i området. 
I Bergas fall anser Börje att de fungerar som själva spindeln i det nätverket. Han känner att de 
blir uppskattad för det arbete de gör både från skola, socialtjänst och polis och att ju mer de 
samverkar och visar upp vad de kan ju högre status har de fått. I område Aspen har man 
saknat både närpolis och fältassisten under en tid varför samarbetet har legat nere. 

Förhållningssätt 
Fritidsledarna betecknar sig över lag som personer med en stark känsla för att vara en vuxen 
förebild för de ungdomar de arbetar med. Engagemanget för arbetet och den moraliska 
ståndpunkten som vuxen person genomsyrar också hur man uppför sig privat. Att leva som 
man lär, i den bemärkelsen att det är nödvändigt att ta ställning i olika frågor, är viktigt för 
samtliga intervjuade fritidsledare. Ett ämne som diskuteras av alla fritidsledare är hur man 
som person hanterar alkohol. Alla är eniga om att man inte kan uppträda berusad på offentlig 
plats. Risken att träffa någon av ungdomarna från verksamheten är alltför stor. Det skulle 
medföra en direkt förtroendekris som vuxen förebild. En av fritidsledarna tycker även att stora 
inköp på Systembolaget visar på en dålig insikt vad gäller synen på alkoholkonsumtion. Carin 
säger ändå att köpa alkohol är i sig inte fel, utan det att går att motivera med att vid en viss 
ålder får man köpa alkohol. Hon menar att det viktigaste som vuxen är att visa att det finns 
gränser för när det överhuvudtaget är lämpligt att dricka alkohol och att man måste ta sitt 
ansvar och tydligt visa sin åsikt. Man får inte spela med och tycka saker är ”häftiga” för att få 
kontakt med ungdomarna, säger hon. Mognad som vuxen person är en viktig aspekt i detta 
sammanhang enligt samtliga av de intervjuade. 
 
Anna pekar på att det inte finns ett forum att föra debatter och diskussioner inom sektorn. 
Sammanhållning inom yrkesgruppen går i stort sett förlorad på grund av att man inte pratar 
om gemensam ideologi och regler när man träffas utanför sina fritidsgårdar. Det varierar från 
fritidsgård till fritidsgård hur man hanterar etik och moralfrågor. Men genomgående är att det 
finns outtalade normer som återkommer hos samtliga av de intervjuade. 
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Kapitel 6 empiri fritidsgårdsbesökare 

Deltagarna i studien 
Vi har valt att, på samma sätt som i huvudstudien, presentera fritidsgårdsbesökarnas 
berättelser som fallstudier. Då denna studie är av kompletterande karaktär är den inte lika 
omfattande som huvudstudien. De teman som samtalen har berört är; egen bakgrund, synen på 
fritidsgården och fritidsledaren. 
 
Aspen: 
Albin 17 år, gymnasist, besöker fritidsgården tre till fyra gånger per vecka. 
Anki 16 år, gymnasist, besöker fritidsgården två till tre gånger per vecka. 
 
Berga: 
Bea 17 år, gymnasist, besöker fritidsgården fem till sex gånger per vecka. 
Bosse 16 år, går i åk 9, besöker fritidsgården fem till sex gånger per vecka 
 
Carlslund: 
Crille16 år, gymnasist, besöker fritidsgården tre gånger per vecka. 
Cissi 16 år, gymnasist, besöker fritidsgården tre gånger per vecka. 

Albins berättelse 
Albin har bott i området Aspen sedan tre års ålder. Han säger att det inte finns mycket för 
ungdomarna att göra i området. Tidigare spelade han fo tboll i en fotbollsklubb, men den finns 
inte kvar. Överhuvudtaget upplever han att saker försvinner och det blir sämre med 
möjligheter för fritidsaktiviteter. Ska man sporta eller finna lite variation får man åka in till 
tätorten, säger Albin. Bussförbindelserna är inte de bästa, så det är lätt att tröttna på resandet. 
Albin bor i villa, och han har en bit att ta sig till fritidsgården som ligger på andra sidan 
samhället. Speciellt på vintern kan det kännas lite långt, säger han. Albin bor ihop med båda 
sina föräldrar och två yngre syskon. Det blir rätt så mycket passande av lillasystern eftersom 
föräldrarna arbetar mycket och familjen vill att hon ska slippa vara på fritidshemmet så länge 
på eftermiddagarna. Fadern har en chefsbefattning och arbetar ofta långa dagar. Modern 
arbetar med ekonomi mellan 8-18 på dagarna. Det blir mycket diskussioner hemma om 
arbetstider. Albin går hemifrån för att slippa höra bråk om tider och annat. Han upplever att 
det är stressigt i veckorna och att lillasystern får det mesta av föräldrarnas tid. Fadern åker 
gärna iväg till arbetet om det blir spänt. Albin träffar inte sin pappa så mycket, det blir mest 
mamman och syskonen som är hemma på kvällar. Grabbarna har övervåningen för sig själva i 
huset och trots att det finns gott om plats och möjligheter, väljer ändå Albin att vara hemifrån 
så mycket det går. Det finns inga direkta gemensamma intressen i familjen. De försöker 
besöka släktingar ibland på helgerna, men det är sällan att det blir hela familjen som åker. De 
har dock bestämt att äta tillsammans lördag och söndag kväll. Albin tycker inte att han har 
mer ansvar för småsyskonen än kompisarna, däremot tror han inte att andras föräldrar arbetar 
lika mycket som hans egna. Albin läser Mediaprogrammet på gymnasiet och siktar på att bli 
journalist eller att jobba med grafisk formgivning. Han kan även tänka sig en framtid som 
datakonsult. 
 
Fritidsgården betyder mycket för det sociala umgänget. Det är allas mötesplats efter skolan, 
säger Albin. På fritidsgården gör  man egentligen inte så mycket, spelar kort, ser på film, 
spelar innebandy och pingis. Man umgås helt enkelt med varandra, man bara ”är”. Det är 
trevligare på fritidsgården än hemma, det är bra att den finns. Frågan är vad man skulle göra 
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annars. Ett tag var det bara öppet två gånger i veckan, då blev det många klagomål. Albin tror 
att de helt enkelt var tvungna att öppna igen, fast egentligen skulle han vilja att det var öppet 
ännu mer. Det ansågs att underlaget för fritidsgården var för litet, men säger Albin; ”den är 
viktig för oss som bor i området. Annars skulle vi vara tvungna att åka in till tätorten jämt”.  
Det är svårt att veta hur man ska göra för att påverka. ”Man vet inte om politikerna lyssnar”, 
säger Albin. Det är nog tyvärr sant att ungdomar förstör och att gäng drabbar samman och 
slåss. Har man sitt ställe att var på blir det något annat. Är ungdomarna utspridda blir det inte 
så stort tryck på innerstan. Några av hans kompisar åker in till en av tätortens närliggande 
fritidsgård. Han har själv varit där en del när han gick i sjuan och åttan. Efter vad han minns 
var det kanske inte lika mycket öppet i det egna området då som det är nu. De har bättre 
resurser inne i tätorten eftersom det är fler ungdomar på fritidsgårdarna, det blir mer 
aktiviteter som till exempel discon på fredagarna. Han tappade intresset när åldern på 
besökarna sjönk på discokvällarna, men även under de vanliga kvällarna var det mest 13-14 
åringar. Det blev intressantare med Aspen, och nu är det vanliga öppettider igen så resorna till 
tätortens fritidsgård upphörde av sig själv. 
 
Kyrkan i området har aktiviteter på måndagskvällar, då är fritidsgården stängd för att det inte 
ska vara konkurrens. Albin menar att det finns en oro för att kyrkans verksamhet skulle slås ut 
och att fritidsgården skulle väljas i första hand. Albin går på kyrkans kvällar efter att han har 
varit i stan och tränat. En ordinarie kväll på Aspen brukar det vara ett tjugotal personer i 
åldrarna 13 - 23 år, ibland är det fler. De äldre har gått på fritidsgården sju – åtta år. Albins 
föräldrar tycker det är bra med fritidsgården, det blir mindre tjat om pengar och sysselsättning 
och de slipper oroa sig för var jag är, säger han. 
 
Fritidsledarna är bra. De känner till vad ungdomarna vill göra. Albin känner mer gemenskap 
med vissa av dem, men han känner inte att han kan prata om intimare saker. Det är svårt att 
prata i lugn och ro, vilket han tror beror på hur lokalerna är disponerade. Fritidsledarna sitter 
mer för sig själva i köksdelen, ungdomarna är ute i lokalerna. 

 
På fritidsgården är man frivilligt, fritidsledaren har inget med skolan att göra. Fritidsledare vill 
jobba med ungdomar snarare än att som lärare sikta på att lära ut för att eleverna ska få ett 
arbete. Man pratar med fritidsledaren på ett sätt och lärare på ett annat. Vid ett tillfälle, som 
Albin kommer ihåg, hjälptes en fritidsledare och lärare åt med en kille som skolkade mycket 
från skolan. Albin tycker att en bra fritidsledare ska förstå ungdomar, ha liknande åsikter och 
vara engagerad. Det går inte med en sträng eller allmänt tråkig fritidsledare, i skolan däremot 
får man acceptera en lärare som inte är så kul. Albin tror inte det finns fritidsledare med de 
senare egenskaperna. Dessutom menar han att fritidsledare som regel inte är direkt äldre 
personer, som däremot många lärare är. Det är viktigt att fritidsledaren är positiv till 
ungdomar och lite barnslig, det är en viss personlighet som krävs. Fritidsledarna har kunskap 
om de enskilda ungdomarna och man uppskattar att de frågar hur man har det, vad man gjort 
osv. Man känner sig inte tvungen att svara om man inte vill. Annars tycker inte Albin att 
fritidsledarna egentligen gör speciellt mycket utan sitter och dricker kaffe och slappar som 
han uttrycker det. Det viktigaste är dock att de bryr sig om vad ungdomarna vill göra, att det 
diskuteras tillsammans med ungdomarna. Det tycker Albin att Aspens fritidsledare är bra på. 
 
Intervju med Albin, Aspens fritidsgård den 24 januari 2001.  
Intervjun genomfördes på fritidsgården och omfattar cirka 50 minuter. 
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Ankis berättelse 
Anki har tidigare bott i området Aspen i tre år, nu bor hon i tätorten i studien. Hon läser första 
året på gymnasiet, Barn och fritidsprogrammet. Hon bor tillsammans med sin mamma och 
pappa. Pappan jobbar på reningsverk och mamman arbetar inom kommunikationsbranchen. 
Hon har tre syskon, som är betydligt äldre, 25-30 år. Anki brukar spela biljard, umgås med 
kompisar och festa på helgerna. Hon har idrottat tidigare, hon spelade fotboll i fyra år, men 
har fått problem med sina knän. Hon lider av astma och pollenallergi vilket har lett till att hon 
har tvingats sluta idrotta. 
 
En vanlig kväll på fritidsgården sitter Anki och pratar med sina kompisar, spelar kort, pingis, 
tittar på tv och lyssnar på musik. Hon träffar alla sina gamla kompisar från området och även 
andra som bor omkring. Alla umgås med alla, även över åldersgränserna. Anki upplever ingen 
uppdelning mellan ungdomarna, eller att någon är på något särskilt sätt. På fritidsgården har 
man inte många regler, men de yngre måste gå hem vid sjutiden. Det anordnas fjällresor under 
till exempel sportlovet, men själv har inte Anki varit med vid de tillfällena. Utöver det tycker 
hon inte att det finns så många ordnade aktiviteter. Två, tre gånger i veckan är Anki på 
fritidsgården. Hon tycker det är viktigt med fritidsgårdar, speciellt för åldrarna 16-17, för det 
är en grupp som det ordnas för lite för, säger Anki. Alternativet är att spela bowling eller 
biljard men det blir för dyrt i längden, dessutom finns alla aktiviteter i tätorten. I området 
finns bara fritidsgården och kyrkans ungdomsverksamhet på måndagkvällarna. Enligt Anki är 
det meningen att man även ska gå på gudstjänst om man går till kyrkans verksamhet, och det 
är inte lika populärt. Anki säger att fritidsgården är betydelsefull, det skulle vara mindre 
droger också om det fanns ordentligt med fritidsgårdar, säger hon. När fritidsgården en period 
var stängd märktes det verkligen hur tråkigt det var. Ungdomarna samlades ute i klungor och 
stod och frös. Anledningen till att det inte var öppet som vanligt tror hon var att det inte fanns 
pengar till verksamheten. 
 
Anki har varit på en av tätortens fritidsgårdar några gånger. Det blir inte lika avspänt eftersom 
hon inte känner så många, på Aspen kan hon vara den hon är. Dessutom känner hon att 
fritidsledarna litar på ungdomarna, de får till exempel plocka till sig och köpa godis själva. 
Anki tror att genom att gå på fritidsgård som ung får man minnen som man bär med sig 
genom livet. Fritidsledarna kommer man säkert också att minnas som vuxen, säger hon. 
Däremot tror inte Anki att vanan att umgås med många olika åldrar och typer av människor 
kommer att bli så betydelsefullt i vuxen ålder. Människor delar upp sig i olika åldrar och 
grupperingar i alla fall. 
 
En bra fritidsledare är snäll och inte tjatig och de ska lita på ungdomarna. Det är bra att prata 
med fritidsledarna om man har problem. En fritidsledare som arbetade i området förut gick 
det gick väldigt bra att prata med. Om fritidsledarna har haft en dålig dag avspeglar det sig i 
”vuxentjat”. Fritidsledare och lärare skiljer sig åt genom att fritidsledarna tar hand om, medan 
lärarna lär ut. Lärarna är nog mer stränga än fritidsledarna. 
 
Intervju med Anki, Aspens fritidsgård, den 24 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på fritidsgården och omfattar cirka 30 minuter. 

Bosses berättelse 
Bosse lever tillsammans med sin mamma, pappa, tre systrar och en bror. Alla i familjen utom 
lillebror är från ett utomeuropeiskt land. Mamman studerar, pappan läser till yrkeschaufför i 
södra Sverige. Pappan har haft svårt att få arbete trots att han är utbildad svetsare. Bosse själv 
har sedan 13 årsåldern arbetat på somrarna som pizzabagare. Han har gått om skolan ett år 
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och går nu i nian. Det har varit mycket problem i skolan under åren, men sedan han började 
på högstadiet tycker han det går lite lättare. När familjen kom till Sverige flyttade de runt lite. 
Bosse gick ettan och tvåan i en annan stad. Bosse har tänkt läsa vidare på Handelsprogrammet 
på gymnasiet, han hoppas kunna komma in på sina bra betyg i hemkunskap och idrott. Hans 
stora intresse är styrketräning. Bosse pratar om hur hans bakgrund påverkar inställningen till 
hur han ska uppföra sig, och vilken hänsyn han tar till sin far och sin familj. Fadern offrade 
nästan sitt liv för att få familjen till Sverige från det krigsdrabbade hemlandet. Det finns stora 
krav på Bosse hemifrån. Han får exempelvis inte komma hem full, är han ute så sitter pappan 
uppe och väntar. Bosse säger att han tänker uppfostra sina barn likadant och hoppas på att det 
går lika bra för dem som det gjort för honom. 
 
På fritidsgården spelar Bosse biljard, snackar med kompisar och träffar sin tjej. Fritidsgården 
betyder mycket. När Bosse inte har något att göra så går han dit, men även när han mår dåligt. 
Han visar inte att han mår dåligt utan sitter för sig själv eller snackar med sin kompis. När 
någon tjej har gjort slut går han till sin kompis och pratar, men ibland pratar han även med 
Olle, en av fritidsledarna. ”Man kan säga det är mitt andra hem”, säger Bosse. Istället för att 
hålla på med droger kan man komma till fritidsgården och ha roligt, tyvärr är det inte öppet 
varje helg. Bosse åker inte till närområdets fritidsgård som har öppet de helger Berga inte har 
öppet. Han säger att han inte direkt har något har att jämföra med när det gäller fritidsgårdar. 
De helger som Berga är öppet går han dit några timmar innan han går på stan med kompisar, 
eller går på någon fest. När det inte är öppet är han alltid ”ute”. Då blir det kanske disco, ett 
av tätortens discon har åldersgräns 16 år ibland. Men det är dåligt med utbud för hans ålder, 
det går flera månader mellan gångerna det är disco. 
 
Fritidsgården finns för dem som inte har något att göra, säger Bosse. Han tycker inte det 
borde finnas speciella kvällar enbart för tjejer eller killar. Han tror att det finns sådana kvällar 
för att vissa tjejer inte vågar träffa killar, eller för att de skäms. Bosse tycker inte att det är 
nödvändigt att hans egen 14-åriga syster ska gå till fritidsgården. Han tror att det till slut är 
oundvikligt att hon tar intryck av något som är fel. Bosse känner sig hemma i området. Ibland 
åker han till närområdet för att han har en del kompisar där. Men det är det egna området som 
är viktigast. 
 
Med Olle, som är fritidsledare, pratar Bosse om vad han ska göra. Om han inte mår bra pratar 
han med Olle för han känner att han har fått nära kontakt med honom. Fritidsledarna är snälla, 
man kan prata med dem om allt. Det är svårare med lärarna. Kommer man för sent blir det 
diskussion, man blir arg och då blir man utkörd. Där träffar man på rastvakten och så är det 
lilla problemet ett jätteproblem. Olle lyssnar på vad Bosse säger, de har roligt tillsammans, det 
är något speciellt med Olle, säger Bosse. Han tror att det är ovanligt att ha en så bra relation 
som han har med en fritidsledare. Bosse säger att relationen han har med Olle kanske gör att 
han kan respektera andra människor bättre, hur de än är. Tidigare har han alltid hamnat i 
slagsmål, men det har blivit bättre. Det är oftast inte bara en persons fel att det blir bråk. 
Bosse berättar om ett tillfälle när det blev bråk med fem andra killar på grund av en tjej som 
han var tillsammans med. Det är en berättelse om vad som är rätt och fel. Vem som ska slå 
först eller inte. Om man kan stå för sina handlingar, kamratskap och mycket annat. Bosse 
säger att det är mycket bråk i området och att det rykte man har som person följer med en. 
Man får vara ifred om andra vet att man kan klara sig. Bosse har kvar sitt rykte som bråkstake 
sedan han gick i trean - fyran. Det finns en del i området som utnyttjar sin styrka och låter 
mindre ungdomar springa ärenden åt dem, det tycker Bosse är fel. Bosse har flera ”gamla 
bekanta” som tar droger, han säger att det enda han kan göra är att försöka prata med dem. Att 
anmäla dem vore slöseri både med pengar och tid, säger han. 
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En bra fritidsledare ska vara som Olle, man kan säga allt till honom. Han är som en pappa! 
Olle förstår Bosse, och Bosse förstår Olle. Det känns att Olle vill Bosses bästa. Han ger goda 
råd som Bosse följer. Fritidsledarens uppgift är att ta hand om de ungdomar som kommer till 
fritidsgården. De ska göra sitt bästa för att förstå ungdomarna, och för att  finnas till för dem. 
Han tror att det är speciella människor som blir fritidsledare, kanske blir han det själv. Det 
han saknar hos lärarna är att de ska vara mer öppna och kunna skratta ibland, de borde också 
vara yngre säger Bosse. 
 
Avslutningsvis säger Bosse att det är viktigt att fritidsgårdarna finns, man får inte stänga dem 
får då skulle många hamna fel, hänga på stan och göra dumheter. 
 
Intervju med Bosse, Berga fritidsgård, den 25 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Berga fritidsgård och omfattar cirka 55 minuter. 

Beas berättelse 
Bea bor i området Berga sedan 1992, innan dess bodde hon i ett annat av tätortens 
bostadsområden. Hon lever med mamma, pappa och sina tvillingbröder som är runt 20 år. 
Mamman är undersköterska med psykiatrisk inriktning och jobbar med äldre personer. 
Pappan arbetar på en pappersfabrik sedan 20 år tillbaka. Bröderna är arbetslösa för tillfället, 
men söker arbete. Själv läser hon Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och tänker sig att 
arbeta med ungdomar i framtiden, eventuellt på fritidsgård. Hon träffar sin kompis Jane och 
de går på fritidsgården där de är stamgäster sedan åtta år. Annars är de ute och promenerar i 
området och pratar med folk, eller är på stan. Bea har dansat i en dansgrupp i tre år och med 
den åkte hon runt och uppträdde lite. Hennes bröder har också dansat i gruppen. Det hela tog 
slut eftersom ledaren lovade en massa saker som han inte höll, ungdomarna tröttnade. 
Bea är med i ett förändringsprojekt i området. Att anordna ett allaktivitetshus för alla åldrar är 
den del som Bea och hennes kompis Jane är eldsjälar i. 
 
En typisk kväll på fritidsgården brukar Bea börja med att gå runt och hälsa på alla när hon 
kommer, för att sedan sätta sig vid datorn och kolla sina mail. Men det är särskilt personalen 
hon kommer för att träffa. Hon säger att hon känt dem så länge och att de är som kompisar, 
man kan prata om allt med dem. I tvåan började hon gå på disco, i fyran var hon med i något 
som fortfarande finns kvar, klubb Nyfiken, för mellanstadiet. Där kunde man testa olika 
aktiviteter som till exempel att jobba med lera. Bea fastnade för fritidsgården och blev kvar. 
Hon upplever att hon har lätt för att prata och få kontakt, något som hon tycker fritidsledarna 
är bra på att se. Bea är med i Verksamhetsrådet som bestämmer verksamheten på 
fritidsgården, till exempel om det ska vara disco eller om någon ska komma och spela. Rådet 
består av sex-sju ungdomar varav tre är tjejer. I gruppen finns även med en fritidsledare. I 
somras var ungdomarna iväg på fritidsgårdsfestival norrut i landet. Veckan därpå åkte Bea, 
hennes kompis Jane och ”tjejgruppen” utomlands. Bea säger att tack vare Berga känner hon 
sig riktigt berest. Hon har även rest en del med familjen och nästa år planerar de att göra en 
längre resa tillsammans, vilket blir första gången. 
 
Bea säger att fritidsgården betyder allt för henne. De helger som fritidsgården inte är öppen 
sitter hon bara hemma och har tråkigt. Hon måste bara gå till ”gården”, där mår man bra, 
säger hon. Fritidsledarna i sin tur tycker också att det är viktigt att ungdomarna kommer dit, 
säger Bea. Om de får höra att någon som brukar komma dit har druckit och ligger utslagen 
någonstans blir de väldigt oroliga, säger hon. I sådana fall tar de kontakt med föräldrarna, 
något Bea tycker är bra eftersom det är för deras eget bästa. Beas föräldrar tycker att det är en 
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trygghet att veta vad som händer, de vet att de kan lita på fritidsledarna eftersom de känner en 
del av dem. 
 
Bea vet att det skulle bli mer vandalisering och droger om man skulle stänga fritidsgården. 
Själv tycker hon det är roligt med fritidsgården, men för många är det en nödvändighet att den 
finns. Fritidsgården öppnar direkt efter skolan och blir en trygghet för föräldrar som arbetar 
och kommer hem senare. Då vet man att barnen på mellanstadiet inte springer omkring på 
området. Bea jämför lite med sin erfarenhet av andra fritidsgårdar. Hon har varit på 
närområdets fritidsgård på disco och gjort sex veckors praktik på en annan fritidsgård. Där 
trivdes hon väldigt bra, personalen var bra och ungdomarna var trevliga. Om den personalen 
skulle komma och arbeta på Berga skulle det vara helt okey, men hon skulle inte vilja besöka 
de andra fritidsgårdarna regelbundet. Det är viktigt att ha en fritidsgård i sitt område säger 
hon, där känner man sig hemma. Under de åtta år hon har gått på fritidsgården har det skett 
vissa förändringar, bland annat har det blivit färre personal eftersom fritidsgården har fått 
mindre pengar. Berga har ändå förhållandevis många fritidsledare, det beror nog på att det 
finns fler barn och ungdomar med särskilda behov här, säger Bea. Vad som annars har 
utvecklats under åren är att hennes egen kontakt med fritidsledarna har fördjupats, hon har fått 
mer förtroende för dem och vet vilka hon kan prata med eller inte. Ett förtroende som hon 
upplever är ömsesidigt. Att man har träffat många människor genom att gå på fritidsgård är 
mycket värt senare i livet. Bea berättar också om hur viktigt det är med den kontakt som barn 
och ungdomar får på ”gården” med utvecklingsstörda barn och ungdomar. De kommer 
regelbundet och deltar tillsammans med de andra. På det sättet ökar förståelsen och respekten 
för annorlunda människor. 
 
Det är en tuffare jargong bland ungdomarna på Berga än på vissa av de andra fritidsgårdarna 
som Bea har varit på. Hon tror att ungdomar från andra fritidsgårdar kanske skulle tro att de 
skulle få stryk om de skojade och var lite barnsliga om de kom till Berga. Men det är mer 
attityd än något verkligt hot anser Bea. I själva området känner sig Bea trygg men hon tror att 
många äldre som kommer inflyttande kan känna sig osäkra. I det hus hon bor har det skett tre 
mord och i  bostadsområdet som helhet har det inträffat åtta mord sedan 1998. Bea tror att det 
är mycket fördomar som gör att bilden av bråk och droger vidmaktshålls. Men det ligger även 
sanning i talet om droger. Bea har flera manliga kompisar som har stora problem med droger. 
Hon försöker hjälpa till genom att stödja och prata. Kompisarna lyssnar säkert men är fast i 
sitt beroende, säger hon. Bea och hennes kompis har anonymt namngett samtliga de känner 
som är beroende av droger. På fritidsgården stöttar man genom föreläsningar där det berättas 
om riskerna, däremot gör fritidsledarna inga påstötningar på enskilda personer. 
 
Tjejkväll är något som finns på fritidsgården på torsdagar, det är något som Bea upplever som 
positivt. Det finns tjejer från andra länder som inte får gå ut och träffa killar, men på de här 
kvällarna kan de komma till fritidsgården. Ibland följer en förälder med och det tycker 
fritidsledarna är helt okey. Föräldrarna känner sig trygga med de här arrangemangen. Bea tror 
att många av de här tjejerna längtar till torsdagarna för att få tillfälle till det här umgänget. 
 
Bea har bra relationer med sina lärare i skolan, det är dock fritidsledarna som hon upplever att 
hon kan prata med om allting. Både lärare och fritidsledare lär ut saker, men på olika sätt, 
säger hon. Fritidsledarna måste inte lära ut, medan lärarna har betalt för att lära ut. Bea säger 
att hon trivs bäst med fritidsledarna i den ”vuxna världen”. En bra fritidsledare ska vara en 
god lyssnare, tycka alla är lika mycket värda, inte se ner på någon. Han/hon ska vara snäll, 
rättvis och demokratisk. Bara kunna lyssna på vad barn och ungdomar har att säga, men även 
kunna ge goda råd. Bea tycker själv att hon fått hjälp med goda råd. Kommer hon till 



 76

fritidsgården och är ledsen upptäcks det direkt och man går avsides för en pratstund. Hon 
känner sig aldrig tvungen att berätta, men blir tröstad och eftersom hon går till fritidsgården 
för att prata så berättar hon om sina eventuella problem. Det är aldrig så att Bea tycker det är 
irriterande med omtanken, för hon kommer till fritidsgården för att prata med fritidsledarna. 
Bea säger att fritidsledarna har stort förtroende för henne och hennes kompis. ”De ser mig 
som en vuxen”, säger hon. De får exempelvis ansvara för caféet om fritidsledarna är upptagna 
med något annat. Däremot kan Bea tycka att om det blir bråk så reagerar ledarna lite väl 
snabbt med att peka ut personen som är skyldig. Hon efterlyser lite mer eftertanke innan 
fritidsledarna reagerar. 
 
Fritidsledarna arbete innebär att finnas till på fritiden för ungdomar. Man lär ut fast det kanske 
inte uppfattas på det sättet av ungdomarna. Det finns aktiviteter, och det blir dialog mellan 
ungdomar, barn och vuxna. Man lär sig prata med vuxna. Samarbete mellan skolan och 
fritidsgården sker till exempel på rasterna genom att eleverna kan komma till ”gården” och 
spela biljard eller göra något annat. Samtal mellan fritidsledare och lärare sker om eleven är 
besökare på fritidsgården och till exempel skolkar mycket, föräldrarna blir då också vidtalade. 
 
Bea funderar lite och sammanfattar. Hon säger att det är viktigt att fritidsgården finns. 
Tjejkvällarna är viktiga så även tystnadsplikten. Att bara kunna komma och prata är nog det 
Bea uppskattar allra mest och som har gjort att hon har fortsatt att komma till fritidsgården i 
åtta år. 
 
Intervju med Bea, Berga fritidsgård den 25 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på fritidsgården och omfattar cirka 50 minuter. 

Crilles berättelse 
Crille är 16 år och bor i Carlslund sedan sjätte klass. Han tycker om att spela kort och pingis. 
Han bor tillsammans med sin mamma, bror och en hund. Föräldrarna är skilda. Crille har 
flyttat runt mycket mellan olika skolor och bott på skilda platser på grund av dyra hyror. 
Innan de bosatte sig i området bodde familjen på landet. Crille berättar att han jobbar efter 
skoltid, och just nu sparar han till en stereo. Crille tycker det är bra att tjäna egna pengar och 
han berättar att han själv köpt sig en videokamera när familjen var på semester förra 
sommaren. 
 
Crilles mamma är personlig assistent och arbetar ”med gamla”. Crilles storebror är 18 år och 
boxningstränare, han tävlar också. Även Crille tränar boxning. Trots arbete och träning hinner 
han ändå vara rätt mycket på fritidsgården, han har gått dit i fyra år. På fredagarna, till 
exempel, kommer han omkring klockan 16 och stannar till de stänger vid midnatt. Mamman 
tycker att det är bra att Crille är på fritidsgården, då vet hon att han inte ”drar omkring, på stan 
och så”. 
 
På fritidsgården brukar Crille spela kort med kompisar och fritidsledarna på kvällarna. Ibland 
kommer även ungdomar från andra fritidsgårdar, fritidsgården är som en träffpunkt. Det finns 
vissa aktiviteter inbokade på kvällarna som fritidsledarna bestämt, exempelvis bakar de på 
onsdagar och har rekordkväll på torsdagen då de tävlar mot varandra i skicklighet i jonglering 
bland annat. På fredagar finns jympahallen i skolan till hands. Det är mest ledarna som 
bestämmer aktiviteterna. Fritidsgården är ett ställe att ha kul på, speciellt när man inte har 
något att göra. Annars skulle ungdomar dra omkring och förstöra på stan. Fritidsgården är till 
för alla ungdomar. Grupperingar som kanske finns i klassen blir mer upplösta på 
fritidsgården. Om man inte skulle sköta sig, t ex slåss, kan man bli avstängd för en viss tid. 
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Det finns många och varierande saker att göra. Pingis, data, mixa i discorummet, spela biljard, 
spela kortspel, styrketräning, det finns allt. Crille har inte någon större erfarenhet av andra 
fritidsgårdar. Vad får man då med sig i livet från fritidsgården? ”Man kanske gör mer grejer, 
det är inte lätt att veta nu”, säger Crille. 
 
En bra fritidsledare är till exempel med och spelar kort, han/hon är en vuxen kompis. Det är 
svårt att säga vad som annars är positivt med vad fritidsledaren gör, tycker Crille. Lärare och 
fritidsledare reagerar ungefär på samma sätt, säger Crille. Men mot ungdomar är lärare oftare 
tråkiga i sättet, de hälsar dåligt och går iväg utan vidare. Kanske är det på grund av att 
fritidsledarna är mer som kompisar som gör att de får veta mer än lärarna, funderar Crille. 
Man vill inte gärna berätta för en lärare för de vill ”reda ut saker”. Det är bättre att prata med 
fritidsledaren. Det blir mer på samma nivå, mer privat på något sätt säger Crille. 
 
Intervju med Crille, Carlslunds fritidsgård,den 18 januaru 2001. 
Intervjun genomfördes på Carlslunds fritidsgård och omfattar cirka 45 minuter. 

Cissis berättelse 
Cissi är 16 år och kommer ursprungligen från ett utomeuropeiskt land. Hennes mamma och 
pappa har varit i Sverige i över tio år. Hon känner sig inte utländsk. Hon vill prova på att leva 
som andra svenskar. Cissi bor med sin mamma och pappa och hon har en syster på 13 år och 
en lillebror som är sex år. Syskonen går i skolor i Carlslund där Cissi själv har gått. Släkten 
finns i Sverige. Cissi skulle vilja flytta hemifrån när hon är18 år. Hon vill gärna åka på 
språkresa, men mamma vill att hon ska vänta ett år till. Sport är hennes stora intresse förutom 
kompisarna. Hon har spelat innebandy i två år och fotboll i sju år. Cissi tillbringar normalt sett 
cirka sex-sju timmar i veckan på fritidsgården. Ibland är hon där hela fredagskvällarna från 9 
– 24. Cisse uppfattar sig själv som en social och pratglad person, men hon kan också bli 
tjurig, som hon själv uttrycker det. 
 
Cissi kommer till fritidsgården efter sina träningspass som hon har varje kväll i veckan. 
Gården är öppen onsdag - fredag och vanligtvis träffar hon olika kompisar, spelar kort, pingis 
och pratar, hon umgås också mycket med fritidsledarna. Ibland när hon kommer är hon 
väldigt ledsen och då sitter hon och pratar med fritidsledarna, det går bra att prata med dem 
säger hon. Fritidsgården är halva Cissis fritid, den betyder mycket för henne. Hon tycker att 
hon lär sig mycket som skolan och lärarna antagligen inte skulle hinna med. Från 
fritidsgården tror Cissi att hon får med sig viktiga saker i livet som till exempel att kunna 
lyssna på människor, att sitta ned tillsammans och vara intresserad och artig. Cissi har hört att 
man tänker stänga fritidsgårdar. Hon tycker det är dåligt och att debatten om att ungdomar 
förstör, knarkar och annat är fel. Ungdomarna har inget annat för sig om fritidsgårdarna 
stänger. Om alla ska ha det bra måste också ungdomarna ha det bra och trivas. Fritidsgården 
finns för alla, men på Carlslund är den i första hand till för ungdomarna på högstadiet. Alla 
som kommer till fritidsgården har roligt tillsammans, oberoende av vad man gör annars. Just 
Carlslund tycker Cissi är mysigt i sin utformning på grund av alla rum där man kan gå undan, 
man får leta lite efter sina kompisar. Cissi jämför med andra fritidsgårdar hon varit på där man 
ser alla bara man går in i lokalen, Carlslund är mer privat och ombonat säger hon. 
 
Det viktigaste med fritidsledarna är att de finns tillgängliga, säger hon eftertryckligt. Cissi 
pratar om allt med sin mamma, men fritidsledarna är ytterligare ett stöd. Hon rådfrågar ”sina” 
fritidsledare om olika saker och de i sin tur tycker hon ska berätta saker hemma. Mamman vet 
om den fina kontakten och tycker fritidsgården är en trygghet. Det har varit mycket sabotage i 
området och lite oroligt, så fritidsgården är en fast punkt. Fritidsledarna har tagit väl hand om 



 78

ungdomarna ända sen början, varit snälla säger Cissi. Det har varit mycket samtal. Cissi är 
inte lika intresserad av att ha närmare kontakt med sina lärare på gymnasiet som hon uppfattar 
som gamla och konservativa. Hon tycker de är tjuriga och lättstörda. De störs av sånt som hon 
själv tycker är mindre viktigt, Cissi tror att dagens lärare är så. Hon talar om hur svårt vissa 
lärare har för att förstå hur ungdomar fungerar och pratar. Cissi har dock alltid haft bra 
kontakt med sina lärare under grundskoletiden, då hon också arbetade aktivt mot mobbing 
tillsammans med lärarna. Det är först nu på gymnasiet som kontakten har försämrats med 
lärarna. 
 
Fritidsledarna däremot ser ungdomarna i den ålder de är. Cissi tycker att de försöker vara på 
samma nivå. Det går att prata om till exempel sex på ett sätt som hon tycker är viktigt, 
eftersom hon menar att alla inte vet vad det handlar om. Det går att prata om allt det som man 
som ungdom behöver prata om. 
 
”När det gäller att prata förstår dom oss som ungdomar”, säger Cissi om fritidsledarna. De är 
som både vuxna och ungdomar. Anledningen till att det är så är att man ska vilja komma till 
fritidsgården, tror Cissi. Till skolan måste man gå, fritidsgården däremot är frivillig. 
Fritidsledarna hittar på saker och är det någon som förstör drabbar det ungdomarna själva, 
fritidsledarna arbetar för ungdomarna skull inte för sin egen, säger Cissi. 
 
Man ska kunna prata och skämta med en fritidsledare. Fritidsledaren ska vara som 
ungdomarna, lite coola. Det är bra att de har tystnadsplikt och om till exempel en flicka 
behöver hjälp efter en relation med en abort så ställer personalen upp och skjutsar och hjälper 
till. Fritidsledarna är dock noga med att säga till ungdomarna att prata med sina föräldrar om 
allting. Ungdomarna kommer själva till fritidsledarna med sina problem. Cissi upplever att de 
alltid finns närvarande och ser om någon är ledsen eller något har hänt. Fritidsledarna finns 
med i skolan som resurspersoner som går runt och kollar läget med skolk och så vidare. De 
finns med hela tiden och det tycker Cissi är bra. Det finns även ungdomar med 
funktionshinder vissa tider på dagen och alla visar respekt för dem, alla är lika mycket värda. 
 
Cissi tycker det ska finnas fler fritidsledare, men hon har hört att det inte finns tillräckligt med 
pengar. 
 
Intervju med Cissi, Carlslunds fritidsgård den 18 januari 2001. 
Intervjun genomfördes på Carlslunds fritidsgård och omfattar cirka 55 minuter. 

Sammanfattande diskussion 
   ”Man kan säga att det är mitt andra hem” 

            Bosse 

Fritidsgården besöks av många ungdomar. Medan den för vissa ungdomar är av ganska ringa 
betydelse utgör den för andra en fast punkt i tillvaron. Ungdomarna i studien ser fritidsgården 
som en mötesplats. En plats att möta kompisar, men även en plats att möta vuxna. Vuxna som 
har tid att prata. Samtliga betonar att det sociala umgänget är väldigt viktigt. Själva aktiviteten 
tar de knappt upp när de själva talar om varför de går till fritidsgården. Fler säger att det är en 
plats där man ”är”, man har inte kravet på sig att göra någonting, vilket de tycker om, även 
om det finns roliga saker att göra också. De flesta av ungdomarna besöker fritidsgården tre – 
fem gånger per vecka. Då sitter de och pratar, både med kompisar och fritidsledare, fikar, 
spelar pingis och kort, ser på TV och film, lyssnar på musik, sitter vid datorerna och så vidare. 
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Det är de öppna aktiviteterna som är kärnan i besöket, även om några deltar i återkommande 
aktiviteter. 
 
Ungdomarna oroar sig för att fritidsgården ska stängas, eller att öppethållandet ska minska. 
De tror att det leder till att fler ungdomar samlas i innerstaden och att risken för sociala 
problem ökar. De påpekar vikten av att ha ”sitt ställe” att vara på, det blir något annat. Även 
om det kan verka lite oroligt ibland, så håller man ihop i sitt område, säger Albin. Man rör sig 
ogärna över gränserna. Just hemkänslan är viktig. Samtliga ungdomar är överens om att 
fritidsgården finns för alla. De påtalar också att föräldrarna är positiva till fritidsgården. Den 
blir en trygghet för föräldrarna till de yngre barnen då de har någonstans att vara efter skolan 
när föräldrarna arbetar. Men även föräldrarna till de äldre ungdomarna tycker att det känns 
skönt att veta var de är. För vissa är det också viktigt att det finns möjlighet till aktivitet utan 
att det kostar så mycket pengar. 
 
   ”En bra fritidsledare ska vara en god lyssnare, tycka alla är  
     lika mycket värda, inte se ner på någon. Man ska vara snäll, 
     rättvis och demokratisk” 
    Bea 
 
Ungdomarna är överens om att vem som helst inte kan bli fritidsledare, det krävs en viss 
läggning. En bra fritidsledare ska vara positiv till ungdomar, ha liknande åsikter och vara 
engagerad. Albin säger att en sträng och tråkig lärare får man stå ut med för i skolan måste 
man vara, men en sur och tjatig fritidsledare blir inte accepterad. På fritidsgården är man av 
egen fri vilja. Det är viktigt att fritidsledaren är en god lyssnare som är rättvis och snäll. Det är 
också viktigt att de deltar i olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna och att de visar 
förtroende för dem. Fritidsledarna måste ta ungdomarna på allvar, det är viktigt att det känns 
att de vill ungdomarnas bästa. Man ska även kunna lita på att fritidsledaren inte för 
förtroenden vidare. 
 
Ungdomarna har svårt att beskriva vad fritidsledarna gör. De säger att det går bra att prata 
med dem om man har problem, men även om man har funderingar kring olika saker i största 
allmänhet. Ofta sitter man ”bara” och pratar vilket gör att man förstår olika situationer bättre, 
säger Cissi. De tycker att fritidsledarna ska lyssna men även ge råd, ibland kan det leda till att 
man tar upp ett problem med föräldrarna eller exempelvis en lärare. Ungdomarna säger att 
fritidsledarna är med och deltar i de aktiviteter som finns på fritidsgården, spelar pingis ser på 
TV med mera, men att de även hittar på ”kul saker” som exempelvis utflykter och resor. 
Förutom att finnas där som en vuxen att prata med tycker Albin egentligen inte att 
fritidsledarna gör speciellt mycket. De sitter mest och dricker kaffe och slappar, säger han. 
 
Ungdomarna poängterar att de känner ett förtroende från fritidsledarnas sida. Ett förtroende 
som är ömsesidigt då ungdomarna anser att fritidsledarna arbetar för dem, inte för sin egen 
skull. Det pratas inte speciellt mycket om regler på fritidsgårdarna. Utgångspunkten är mer att 
sköter man sig, visar respekt för varandra, då fungerar verksamheten. Vissa regler finns dock. 
De nämner att de yngre barnen måste gå hem tidigare på kvällen och om man slåss kan man 
bli avstängd för en viss tid. 
 

De flesta av ungdomarna har inga direkta svar på hur fritidsgårdens organisation fungerar. 
Med Albin diskuterar vi organisation på högre nivå, det vill säga politikernas del i 
verksamheten. Han uttrycker en oro för att inte nå fram till de som verkligen bestämmer, 
politiker. Det är svårt att veta hur man ska gå tillväga för att få dem att lyssna, säger han. Bea 
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berättar att på Berga finns det ett Verksamhetsråd med sex – sju ungdomar som deltar i 
planeringen av verksamheten, vilket hon tycker är bra. De flesta ungdomar önskar längre 
öppethållande på sina fritidsgårdar. De säger också att det är viktigt att fritidsledarna bryr sig 
om vad ungdomarna tycker, att man diskuterar verksamheten tillsammans. 
 

   ”När det gäller att prata förstår dom oss som ungdomar” 

             Cissi  

 

Fritidsledaren uppfattas som en vuxen person som finns där när man behöver prata. Flera av 
ungdomarna pratar om den speciella kontakt som uppstår mellan en särskild fritidsledare och 
dem själva. Att fritidsledarna ska vara snälla är ett genomgående tema. Dock visar sig en dålig 
dag för fritidsledarna i ”vuxentjat”, enligt Anki. Ibland reagerar någon ledare väl snabbt när 
det händer incidenter. De borde tänka efter lite mer, säger Bea. Å andra sidan finns bra 
strategier när det uppstår bråk, man får gå åt sidan i lugn och ro för att sluta fred och diskutera 
igenom vad som egentligen hänt. Det förhållningssättet uppskattas av ungdomarna. 
 

Ungdomarna uppfattar att ledarna har tystnadsplikt och det anses bra och viktigt. Att man kan 
komma med sina privata problem och svårigheter till ”sina” fritidsledare är viktigt och Bea 
går till fritidsgården först och främst för att umgås med de vuxna. De diskussioner som 
uppstår mellan fritidsledare och ungdomar sker på rätt nivå och med hänsyn till individen, 
anser de. Att man lär sig hänsyn till andra människor, lyssna och värdesätta relationer är något 
som ett par av ungdomarna menar kommer att följa dem i vuxenlivet. Grunden till detta anser 
de komma från den relation de byggt upp med fritidsledarna. Det framgår även att 
ungdomarnas föräldrar tycker att fritidsgården är en trygg och säker plats och att fritidsledarna 
möts med respekt för sin arbetsinsats av dem. Flera fritidsgårdar välkomnar även föräldrarna 
till verksamheten. I de fall där kulturella skillnader finns i fråga om utevistelse för framförallt 
flickor, ses fritidsgården som en säker plats för döttrarna. Föräldrarna följer då många gånger 
med till en början för att få en bild över verksamheten. 
 
   ”Ledarna tar hand om, lärarna lär ut” 

     Anki 

Flera ungdomar talar om att lärare och fritidsledare ser olika på dem som individer. Lärare 
och fritidsledare lär ut, men på olika sätt och olika saker. Till fritidsgården går man frivilligt, 
fritidsledaren har egentligen inte något med skolan att göra. Det upplevs lättare att prata med 
fritidsledaren än med läraren. Lärare vill ”reda ut” saker, medan fritidsledarna kan prata på 
samma nivå som ungdomen, säger Calle. Fritidsledarna har större möjligheter och mer tid än 
lärare att hinna med att prata med oss, säger ungdomarna. Fritidsledarna fungerar som en länk 
mellan ungdomarna, skolan och andra inblandade instanser i samhället. De tar kontakter om 
det behövs och lotsar oss rätt, säger de. På flera fritidsgårdar går fritidsledarna in som 
resurspersoner under rasterna, men de kan även finnas i korridorerna om man behöver någon 
vuxen att prata med. 
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Kapitel 7 Slutdiskussion 
Vår avsikt i diskussionen är bland annat att visa på en koppling mellan uppsatsens två studier. 
Vi anser att studierna skapar en gemensam plattform att utgå ifrån. Genom de bilder som 
framkommer i berättelserna försöker vi finna mönster till en yrkesroll. Vi kommer att förhålla 
oss till Lorties kriterier för en profession samt Saphir/Whorf-hypotesen. Lorties kriterier 
beskriver som vi tidigare redogjort för fyra kännetecken för en profession, nämligen 
gemensam kunskapsbas, offentlig auktorisation, yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad 
yrkesetik. Vidare tar Saphir/Whorf-hypotesen upp språkets betydelse för individens 
verklighetsuppfattning. Vi anser denna hypotes relevant för fritidsledarnas möjlighet att 
förankra sin yrkeskunskap i ett gemensamt yrkesspråk. 
 
När man hör ordet roll förs tanken till teaterns värld. I detta sammanhang handlar det om en 
yrkesidentitet eller snarare om hur en grupps kultur överförs och reproduceras inom 
yrkeslivets ramar. Ett viktigt begrepp här är status. Status kan för en individ vara olika 
beroende på kontexten, men den ger uttryck för den ställning som en person har inom ett visst 
socialt sammanhang. 72 Yrkesrollen är en del i den rolluppsättning som vi som individer bär 
på. Det vi i första hand tänker på när vi talar om yrkesroll är de förväntningar som läggs på 
någons yrkesposition. Att utöva ett yrke som är mångsidigt innebär ett ökat behov av att nyttja 
kunskap från fler av rollerna i sin rolluppsättning. Detta blir relevant för fritidsledaren i 
dennes yrkesutövande. Att inneha en yrkesroll betyder att man befinner sig inom ett socialt 
system där positioner, både i förhållande till den egna yrkesgruppen och i förhållande till 
andra yrkesgrupper, är viktiga faktorer för individens skapande av en yrkesidentitet.73 

Förhållningssätt 
Underlaget till denna undersökning är inte stort. Trots det kan vi urskilja tre olika 
förhållningssätt bland fritidsledarna. Viktigt att poängtera är att vi inte generaliserar 
förhållningssätt hos fritidsledare i allmänhet. Dock tar vi oss friheten att generalisera i vårt 
eget material. Syftet är att visa på de olika förhållningssätt som finns till uppdraget. Vi är inte 
ute efter att koppla dessa förhållningssätt till någon speciell individ i studien. Snarare är det så 
att man kan återfinna alla förhållningssätten, i högre eller lägre grad, hos samtliga intervjuade. 
Följande förhållningssätt utkristalliserar sig, idealisten, den desillusionerade och 
rationalisten. 
 
Idealisten är den karaktär som visar sig tydligast hos alla fritidsledare i någon form. 
Solidaritet är en grundläggande egenskap som fritidsledaren bär med sig i sin yrkesroll som 
utgångspunkt i förhållningssättet till ungdomar generellt. Det finns en tanke om att kunna 
uträtta något för barn och ungdomar, vilket blir en tydlig drivkraft i arbetet. Det är hos dessa 
fritidsledare arbetet framstår mer som ett kall än som en profession. Idealisten är lite av 
prinsen på den vita springaren som kommer ridande och vill lösa alla problem. Han/hon ser 
sig som representant för ungdomarna, framförallt på den egna arbetsplatsen. På fritidsgården 
finns inga ”vi och dom”, engagemanget för den egna fritidsgårdens ungdomar ligger djupt. 
Utanför den egna fritidsgården finns ”dom”, de andra vuxna framförallt, att förhålla sig till 
eller emot. Den traditionella formen för fritidsarbete som i stort sett byggdes på ideellt arbete 
ligger inte långt från det sätt som idealisten ser på sin arbetsinsats. Det blir en form av dygnet-
runt arbete och en livsstil för idealisten. 
 

                                                 
72 Bourdieu, Pierre (1995) Praktiskt förnuft  sid 15. 
73 Ibid sid 19. 
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Den desillusionerade fritidsledaren har en gång drivits av en stark idealism. Han/hon har haft 
många idéer om sin arbetsinsats och varit engagerad i verksamheten i stort men har resignerat. 
Det finns en stark övertygelse om att det inte finns någon möjlighet att påverka 
arbetsformerna eller resurserna. Arbetsgivaren förstår inte att uppskatta det den 
desillusionerade fritidsledaren gör. All lojalitet till arbetsgivaren har försvunnit med känslan 
av att inte bli bekräftad som viktig. När det gäller relationen till ungdomarna har den 
förändrats på så sätt att den desillusionerade fritidsledaren är närvarande och engagerad för 
stunden, men det finns ingen kraft att tänka framåt. Det har uppstått en begränsning i tanken 
genom känslan av att det enbart är de ekonomiska resurserna som styr verksamheten. 
 
Den tredje karaktären är rationalisten. Det är en person som anser att idealism är en mindre 
önskvärd egenskap hos en fritidsledare. Rationalisten utövar ett yrke. Även om denne person 
är fullständigt närvarande och engagerad i sin roll som fritidsledare så håller han/hon hårt på 
gränsen till privatlivet. Att vara utbildad är mycket viktigt för denna person, och det är enbart 
utbildade fritidsledare som ska arbeta på fritidsgården. Andra yrkesutbildningar göre sig icke 
besväret. Rationalisten ser sig själv som professionell i sin arbetsinsats med ungdomar och är 
noga med att markera sin självständighet mot andra grupper. Hos rationalisten är det svårt att 
spåra någon känsla för att fritidsledare som yrkesgrupp är offer för yttre hämmande 
omständigheter, vilket blir tydligt hos framförallt den desillusionerade fritidsledaren. Däremot 
finns en utbredd kritik mot det rådande systemet och organisationen hos rationalisten. 

Utbildning 
I vår studie har vi sett klara indikationer på att majoriteten av fritidsledarna ser 
fritidsledarutbildningen som den gemensamma plattform som är nödvändig för att uppnå en 
hög kvalitet i yrkesutövandet. Detta går att applicera direkt till Lorties teori där han hävdar 
vikten av en gemensam kunskapsbas som kännetecken för en profession. Fritidsledarna ger 
alltså uttryck för vad som krävs för formell kompetens i yrkesrollen. Men vi ser även att det 
finns fritidsledare som anser att man genom att ge utrymme för olika utbildningar kan skapa 
ett personallag med större dynamik. Detta menar de skulle då göra att det blev bättre 
möjligheter att möta olika behov hos fritidsgårdsbesökaren. Vi konstaterar att det finns en 
tydlig rädsla hos fritidsledarna att förlora det specifika med folkhögskoleformen om 
utbildningen hamnar på universitet. Fritidsledarna talar om den speciella socia la process som 
uppstår när människor lever tillsammans på internat. Detta kombinerat med en studieform där 
man letar sig fram till gemensamma lösningar i grupparbeten tror fritidsledarna går förlorad 
vid universitetsstudier. Detta visar sig exempelvis i Annas uttalande: ”risken är stor att 
mycket skulle gå förlorat om den hamnade inom högskolans ram”. Vi frågar oss om inte 
fritidsledaryrket skulle vinna i status som yrkesprofession om utbildningen erkänns på en 
akademisk nivå. Dessutom finns möjligheten att fritidsledarna skulle vinna status i relation till 
andra yrkesgrupper. Carl säger ”att det faktum att utbildningen ligger på folkhögskola gör att 
man från andra yrkesgrupper ser på fritidsledarutbildningen som mindre värd”. Denna 
kommentar anser vi spegla de svårigheter som fritidsledarna känner i möjligheten att hävda 
sin yrkeskunskap och även yrkesskicklighet i förhållande till andra yrkesgrupper. Men Anna 
ger också prov på hur fritidsledarna upplever allmänhetens kunskap om fritidsledaryrket. Hon 
säger ”att i folks ögon idag är det lite så, att vara fritidsledare är inte ett arbete. Det är något 
som vem som helst kan göra. Något som man gör på sin fritid”. 
 
Det empiriska materialet visar att utbildning ses som status. Folkhögskola klingar 
gymnasienivå och enkelhet. Status kommer med universitetsutbildning och då också högre 
lön. Fritidsledaryrket är en profession anser fritidsledarna, men enligt Lorties kriterier för en 



 83

yrkesgrupps erkännande som profession är, förutom gemensam kunskapsbas, även intern 
kontroll och gemensamma regler av en avgörande betydelse. 

Moralisk professionalitet 
De mål som finns formulerade inom kommunen i vår studie är svårtolkade. Det gör att 
uppdraget blir otydligt och svävande. Det medför att, som vi tidigare nämnt, varje fritidsgård 
själv arbetar fram sitt eget specifika förhållningssätt till den egna verksamheten. 
Fritidsledarna säger själva att de inte upplever en enad yrkeskår vad gäller grundläggande 
värderingar. Arne säger att den känslan av samhörighet han upplevde i den kommun han 
arbetade tidigare saknas här, ”där kände man att man var en del av en yrkeskår, i den här 
kommunen finns inte den känslan, det är så mycket kommundelstänkande.” Anna tillägger 
”Det förs inte något resonemang inom yrkeskåren om vad som kan tolereras av en 
fritidsledare eller inte. Det diskuteras inte eftersom det inte finns några tillfällen att träffas och 
prata om sådana saker. Om vi träffas och pratar så pratar vi bara om gården och 
verksamheten, aldrig om oss själva som yrkesgrupp”. De fritidsledare vi intervjuat ger i sina 
uttalanden prov på, att trots brist på direkta riktlinjer från kommunen, finns outtalade 
övergripande normer och ett etiskt tydligt förhållningssätt. Det framgår sålunda att 
fritidsledarna i högsta grad har gemensamma, men dock oskrivna regler. Det förhållningssätt 
som fritidsledarna ger uttryck för gentemot ungdomar är en sådan oskriven regel. 
Fritidsledarna i studien månar om sina besökares integritet och bekräftelse som individer 
vilket ungdomarna uppfattar. Cissi säger ”när det gäller att prata förstår dom oss som 
ungdomar”. Att förmedla allmänmänskliga normer som att respektera varandras olikheter, 
likväl som olika förutsättningar, är genomgående ståndpunkt hos fritidsledarna i studien. 
Bosse visar prov på det när han säger att ”relationen jag har med Olle gör att jag kan 
respektera andra människor bättre hur dom än är”. 
 
Vi anser att fritidsledarna försöker ha ett etiskt förhållningssätt som genomsyrar både 
yrkeslivet och privatlivet. Vilket bland annat blir tydligt genom ställningstagandet att en 
fritidsledare inte uppträder berusad i något offentligt sammanhang. På samma gång framhålls 
vikten av att vara en tydlig vuxen med egna värderingar och möjligheter att kunna visa 
ungdomar hur man sköter vuxenvärldens alkoholkonsumtion på ett värdigt och 
ansvarstagande sätt. Vi konstaterar att ungdomarnas rätt att bli sedda och bekräftade som 
personer och synen på alkohol och droger, är genomgående oskrivna regler hos de 
fritidsledare vi träffat. Dessutom talar mycket för att fritidsledaren är en person vars livsstil är 
starkt präglad av yrket. Detta går naturligtvis igen i flera yrkesgrupper i samhället, men i 
denna studie blir det extra tydligt. Arbete med människor kräver ett personligt 
ställningstagande till det egna sättet att leva. 
 
Bland de fritidsgårdsbesökare vi träffat har vi dessutom upptäckt en uppfattning att 
fritidsledaren har tystnadsplikt. ”Det är bra att de har tystnadsplikt”, säger exempelvis Cissi. 
Vi har inte kunnat hitta några belägg för att detta är en sanning. Fritidsledarna själva bekräftar 
vår uppfattning i sina kommentarer om förhållningssätt till ungdomarnas förtroenden. Sålunda 
existerar inte en formell tystnadsplikt, men ungdomarna uppfattar ändå en sådan. Vi väljer att 
benämna detta som en moralisk tystnadsplikt vilken stämmer väl överens med fritidsledarnas 
övriga formellt outtalade etiska regler. 
 
Vi ser fritidsledarnas moraliska professionalitet, osynlig formellt, men ändå dagligen 
praktiserad på fritidsgårdarna. En egenkontrollerad etik74 växer fram på fritidsgårdarna som 

                                                 
74 Colnerud, Gunnel (1991) sid 3. 
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isolerade enheter i ett större system. Det yrkesetiska och moraliska förhållningssättet kan ses 
som ett direkt individbaserat perspektiv snarare än som en hel yrkeskårs gemensamma 
regelverk. Detta knyter vi till Lorties kriterier om egenkontrollerad etik. 

”Vi och dom”, relationer och kontroll 
Vår ursprungstanke var att kunna lyfta fram fritidsledarens yrkesroll även ur de besökande 
ungdomarnas synvinkel. I efterhand kan vi konstatera att vårt material bygger på en viss 
kategori ungdomar, nämligen den som regelbundet besöker fritidsgården och dessutom 
upplever fritidsledare som något positivt. När vi sökte fritidsgårdsbesökare till intervjuer var 
just ett av kriterierna att frekvensen på besök på fritidsgården skulle vara regelbunden och 
relativt tät. Detta medför naturligtvis att ett visst klientel blir aktuellt. Fritidsledarna fick 
själva välja ut de ungdomar som skulle intervjuas för undersökningen. Däri ligger också en 
fara att fritidsledarna väljer de ungdomar som talar väl om verksamheten. Vad vi kan 
konstatera är att trots att materialet kan tyckas ensidigt så har ändå två olika inriktningar inom 
besöksgruppen utkristalliserats. Dels den där ungdomarna går till fritidsgården för att träffa 
fritidsledarna som nära vänner och vuxenkompisar, och dels den grupp ungdomar som 
använder fritidsgården som en ren samlingsplats, tidsfördriv och kontaktyta för 
kompisrelationer. Den sistnämnda gruppen ser sin relation till fritidsledarna odelat positiv, 
men har inte samma intima relation som den första gruppen. Här handlar det mer om 
fritidsledarnas uppmärksamhet och kunskap på ett mer generellt plan. 
 
Det förs fortfarande en diskussion om ungdomar som problem bland fritidsledarna. Detta trots 
att fritidsledarna själva vänder sig mot samhällets syn på dem själva som en form av 
barnvakter och kontrollanter åt expressiva ungdomar. Kan det vara så att yrkesgruppen intar 
rollen som kontrollorgan och på så sätt berättigar sin existens på ungdomarnas bekostnad utan 
att själv vara medvetna om detta? Vi vet genom vårt empiriska material att fritidsledarna i 
allra högsta grad ser sig själva som vuxna kompisar, professionella sådana, men starkt 
allierade med ungdomarna. Det är på sin plats att diskutera de informella och formella 
relationerna som finns mellan fritidsledare och ungdomar. I sin avhandling Making music 
work75 analyserar Kosta Economou hur relationerna mellan fritidsledare och ungdomar på 
fritidsgården påverkas av hur stort behov det finns hos parterna att kunna kontrollera sin egen 
situation. I boken Makt och motmakt talar Thomas Mathiesen om hur människors intentioner 
och olika konsekvenser av människors handlande, fördunklar faktiskt existerande 
förhållanden som till exempel maktförhållanden. 76 Fritidsledarna i vår studie bär på en 
ideologisk77 och insocialiserad bild av vad fritidsledaren har för möjligheter att påverka 
ungdomar i deras identitetsskapande. Detta är ett sätt att befästa en informell kontroll. Den 
formella kontrollen är vag såtillvida att kommunens mål för fritidsgårdsverksamheten inte kan 
sägas vara tydligt. Fritidsledarna kan inte heller, som exempelvis lärarna, luta sig mot en 
lagstadgad och därmed offentlig auktorisation (Lortie). Fritidsledarna i vår studie har en 
mycket tydlig enhetlig syn på regelverk och förhållningssätt mot ungdomarna. Trots att det 
enligt vår uppfattning finns en informell enhetlig yrkesgrupp, så är den inte känd fullt ut av 
fritidsledarna själva i studien. Detta kan med sannolikhet vara anledningen till att vi ser ett 
behov hos fritidsledarna i studien att inta försvarsställning gentemot andra yrkesgrupper, men 
även mot arbetsgivaren, i detta fall kommunen, i undersökningen. 
 

                                                 
75 Economou, Kosta (1994) Making music work. 
76 Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt sid 49. 
77 Enligt Mathiesen är ideologi ”ett relativt sammanhängande system av föreställningar och synsätt, vilket  
    bildar grunden för människors uppfattning av förhållandet till sina egna existensbetingelser.” i  
    Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt sid 48-49. 
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Ett exempel på fritidsledarnas syn på relationen till fritidsgårdsbesökarna är Carls kommentar 
om att vara med i gänget ”vi är dom, det finns inget vi och dom. Det känns som man är en i 
gänget”. Carl säger vidare att detta förhållande kan skapa svårigheter när det sker kontakter 
med myndigheter om ungdomarna. På så sätt sker ett vidmakthållande av en social 
underordning i förhållande till andra yrkesgrupper som arbetar med ungdomar.78 Vad 
fritidsledarna vill är att kunna fortsätta vara kompisar med ungdomarna, men ändå kunna ha 
en mogen och insiktsfull vuxenposition. Konsekvensen kan då bli att rollen som en 
professionell vuxen, vilket fritidsledarna själva anser sig vara, förbyts till en tjatig vanlig 
vuxenperson. Ett intressant åskådliggörande av våra tankar finns i Economous avhandling. I 
en modell79 tydliggör han interaktionen mellan fritidsledare och fritidsgårdsbesökare (i detta 
fall unga pojkar) i vissa situationer. Det blir tydligt att fritidsledarnas egna önskemål att 
ungdomarna ska “tänka rätt”, slår över i en maktkamp, där den vuxnes behov av att 
kontrollera, tar sig olika uttryck.80 Den professionelle vuxna personen lämnar sitt formella 
förhållningssätt för ett informellt, där behovet av ungdomarnas bekräftelse blir det primära. 
Fritidsledaren tar steget från professionell vuxen till en allmän vuxen förebild. Carl uttrycker 
till exempel att fritidsledaren ”har en svävande roll, även ungdomarna kan ibland tycka att det 
är konstigt att man kan få pengar för att sitta och dricka kaffe och prata eller spela pingis.” 
Carl fortsätter ”De ser inte att man som fritidsledare bygger upp relationer för att hjälpa dem 
att stärka sin identitet.” Ungdomarna ser således inte det som fritidsledarna anser vara sin 
huvudsakliga arbetsuppgift, relations- och identitetsbygget, utan de ser dem snarare som en 
vuxen kompis. Carin säger att ”Fritidsgården är ungdomarnas arena där man arbetar med 
demokrati, samverkan, drogförebyggande verksamhet. En verksamhet där det arbetas med 
relationsbygge och positiv självbild, att bli bekräftad.” Det är alltså en verksamhet med stark 
ideologisk drivkraft och den tjänar även som identitetsbyggare och bekräftande utgångspunkt 
för fritidsledarna enligt vår bedömning. Albin uttrycker sin syn på att fritidsledarna egentligen 
inte gör så mycket ”… sitter mest och dricker kaffe och slappar”. Det viktigaste är dock att de 
bryr sig om vad ungdomarna vill göra och att dom diskuterar tillsammans. Den sista delen i 
Albins kommentar visar på att ungdomarna upplever att det finns respekt för deras situation. 
Men gränsen är hårfin och lätt att överträda när det gäller i vilken position fritidsledaren 
befinner sig i som vuxen. Eftersom fritidsledaren känner sig som ”vi” tillsammans med 
ungdomarna finns möjligheten att vara en vuxen kompis, en förebild. Detta kräver med all 
säkerhet insocialisering. Mats Trondman diskuterar den solidariska underordningens logik 81 i 
sin text om fritidsledarnas dilemma som varande omedvetna om sin sociala symbios med 
fritidsgårdsbesökarna. 
 
Om vi sätter den bild som fritidsledarna har gett oss av vilka ungdomar som besöker 
fritidsgården i relation till de ungdomar vi träffat, uppkommer en intressant vinkel. 
Fritidsledarna talar om besöksgruppen ungdomar som en grupp bortglömda människor i 
samhället. En grupp som inte engagerar sig i föreningsverksamhet eller annan organiserad 
verksamhet på sin fritid. En grupp som söker snabb tillfredsställelse. Huvuddelen av dem 
behöver omedelbar bekräftelse som individer för möjligheten att bygga en positiv självbild 
och identitet. Fritidsledaren behövs således som en vuxen, mogen förebild som lotsar dessa 
ungdomar mot självinsikt och balans i tillvaron. Vi anser att samhällets syn på ungdomar som 
problem delvis finns kvar. Dock förstärks denna bild av fritidsledarnas eget sätt att socialisera 
sig med ungdomarna som deras allierade och vapendragare i vardagen. Ungdomarna å sin 
sida är inte sämre med att fälla omdömen om sig själva som en grupp individer där gator och 

                                                 
78 Trondman, Mats (2000) ”Det är något särskilt med jobbet” sid 174, i Berggren, Leif, (red) Fritidskulturer 
79 Economou, Kosta (1994) sid 213. 
80 Ibid sid 214. 
81 Trondman, Mats (2000) sid 173-177. 



 86

torg blir alternativet som träffpunkt om fritidsgårdarna läggs ner. Vår undersökning visar att 
bland de ungdomar vi träffat finns de som är föreningsaktiva och i högsta grad tar ansvar för 
sin fritid utanför fritidsgården. Vi konstaterar att fritidsledarnas arbete är mångfacetterat och 
de ungdomar som besöker fritidsgårdarna varierar kraftigt, vad gäller behov och insatser. 
Fritidsledarna i denna studie talar till största delen om expressiva ungdomar och deras 
specifika behov. Men de ungdomar vi träffat i undersökningen tillhör inte som regel gruppen 
expressiva ungdomar. Således har fritidsledarna valt ut ungdomar som inte motsvarar deras 
egen bild av vilka ungdomar som i allmänhet besöker fritidsgårdarna. 

Hierarki 
Vi anser att det framgår av studien att fritidsledaren upplever en omedelbar respons i sitt 
yrkesutövande då ungdomarnas besök på fritidsgården är frivillig. Om ungdomarna 
återkommer dag efter dag är det ett direkt tecken på en fungerande verksamhet. Berit 
bekräftar detta genom att säga att ”fritidsgården är en bra plats för ungdomarna, annars skulle 
det inte komma 40-45 stycken under en kväll”. Är det dessutom så att ungdomarna söker 
kontakt för samtal och vill rådfråga fritidsledarna, blir detta ytterligare tecken på 
ungdomarnas behov av närvarande, lyssnande vuxna. Vi anser att jämförelsen med lärarens 
situation är både intressant och relevant, då det är uppenbart att fritidsledaren har ett försprång 
i sina relationer till ungdomarna. En duktig kompetent lärare måste alltid forcera vissa hinder 
innan spontan kontakt kan uppstå med eleverna. Skolgången är inte frivillig på samma sätt 
som fritidsgårdsverksamheten och detta medför att fritidsledares och lärares förhållningssätt 
och kontakt med ungdomar med nödvändighet måste skilja sig åt i flera hänseenden. Albin 
uttrycker detta på ett talande sätt i det empiriska materialet ”det skulle inte gå med en sträng 
eller allmänt tråkig fritidsledare, i skolan däremot får man acceptera en lärare som inte är så 
kul.” Dock har fritidsledare och lärare enligt vår mening samma grundläggande intresse att 
närma sig ungdomar på ett pedagogiskt plan. I Fritidsledarskolornas gemensamma grundsyn 
och utbildningsplan nämns detta tydligt.82 Det som övergripande är gemensamt för 
yrkesgrupperna är ambitionen att lära ungdomar för livet, både på ett emotionellt praktiskt 
och på ett teoretiskt plan. 
 
Denna studie har inte undersökt lärarnas situation. De olika synpunkter vi diskuterar som har 
med skolans värld och lärarnas situation att göra grundar sig på fritidsledarnas egna 
erfarenheter och den forskning om lärarnas professionalitet som Colnerud och Granström 
uttrycker i sina skrifter. Att vi överhuvudtaget anser att detta är av vikt att diskutera beror på 
att fritidsledarna själva återkommande jämför sig med just lärarkåren. Vilket kan förklaras 
med att fritidsledarna ofta kommer i kontakt med skolan, då de ungdomar som är besökare på 
fritidsgårdarna även tillhör skolvärlden. Vi konstaterar att fritidsledarna i studien företräder 
två åsikter om hur samarbetet med lärarkåren gestaltar sig. Anna talar om att fritidsledarna 
tjänar som slasktrattar när det uppstår problem med ungdomarna, medan Börje menar att 
lärare och fritidsledare har olika kunskap och det självklara vore att de skulle komplettera 
varandra för att uppnå en högre kompetens. 
 
Många av de situationer som uppstår i skolan diskuterar ungdomarna på fritidsgården med 
fritidsledarna. På det sättet uppstår förtroendet för fritidsledaren hos ungdomarna som en 
vuxen kompis som de kan diskutera med. Fritidsledaren framstår som en person som inte 
skvallrar, men som finns där för att ge konkreta råd och även lotsa ungdomarna vidare till 
andra kompetenta vuxna i samhället om så behövs. Fritidsledarna blir allierade med 
ungdomarna och i det förhållande som uppstår finns en bekräftelse och möjlighet att hitta sin 
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roll som individ både för fritidsledaren och för ungdomen. Alliansen mellan fritidsledare och 
ungdom blir en kontrast till resten av vuxenvärlden, däribland lärarna. En av ungdomarna, 
Cissi, berättar om att fritidsledarna finns där att prata med om hon till exempel är ledsen men 
hon tycker även att hon lär sig mycket som skolan och lärarna antagligen inte skulle hinna 
med. Vi anser att synliggörande och bekräftande av ungdomar som de individer de verkligen 
är, blir en del i fritidsledarens syn på sin egen yrkesidentitet. 
 
Fritidsledarna har ett uttalat behov av att hävda sin yrkesposition i jämförelse med andra 
yrkesgrupper. I synnerhet i jämförelse med lärarna. Fritidsledaren Carin ser på skillnaden 
mellan skolvärlden och fritidsgården på följande sätt: ”på fritidsgården är ungdomarna 
människor, i skolan blir de produkter.” Vi anser att det finns en problematik kring samarbetet 
mellan fritidsledarna och lärarna, detta sett ur fritidsledarnas perspektiv. Möjligheten att 
samarbeta på lika villkor med lärare eller andra yrkesgrupper kan bli problematiskt för 
fritidsledaren, då förutsättningen för bibehållen kontakt med ungdomarna är en så uttalad 
symbios.83 Vi konstaterar att lärare och fritidsledarna har mycket mer gemensamt än vad de 
själva tror. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att utveckla och finna former för 
sektorövergripande arbete. Dels för individens skull, men även för att bättre kunna nyttja de 
samhälleliga resurserna. Fritidsledarnas syn på samarbete med lärarkåren pekar på en markant 
skillnad i attityd vad gäller de kontakter de har med lärare i sin omedelbar närhet och ”andra” 
lärare som befinner sig i annan verksamhet, det vill säga lärarkollektivet i stort. 
 
Vi ser att fritidsledarna blir kvar i underläge i ett skapat hierarkiskt synsätt genom okunskap 
från båda yrkesgruppernas sida. Istället för att samarbeta utifrån ungdomarnas reella situation, 
sker en inofficiell kamp om vem som är bäst på att möta ungdomarnas behov. Det finns ingen 
tvekan om att det är fritidsledarna som lyckas bäst när det gäller att möta ungdomarna där de 
är just för tillfället i livet. Det borde inte vara en motsättning för lärarna att möta upp på halva 
vägen med sin specifika kompetens. Svårigheten att som yrkeskunnig fritidsledare få ett 
erkännande från lärargruppen ligger, som vi ser det, oftast i ren okunskap från båda sidor om 
hur man bäst skulle kunna mötas i själva kärnpunkten, ungdomarnas bästa. Börje säger att 
genom att fritidsledarna på Berga fritidsgård har deltagit mer aktivt i skolans arbete har också 
deras status som yrkesgrupp ökat i förhållande till skolan. Lärarna har blivit medveten om 
fritidsledarnas särskilda kompetens till exempel när det gäller ”att lyfta fram de små positiva 
sakerna hos en ungdom och genom det stärka dem”, säger han. Vi konstaterar att vikten av 
samhällets legitimisering, det vill säga offentlig auktorisation enligt Lorties kriterier för en 
profession, är en stor och avgörande skillnad mellan fritidsledare och lärare vad gäller 
utbildning och examen. Till skillnad från lärare har fritidsledarna ingen statlig utbildning och 
examen. Det här gör att fritidsledare som yrkesgrupp har ett stort behov av att kunna hävda 
sin yrkeskunskap gentemot andra yrkesgrupper via andra vägar än de officiellt gångbara. När 
det gäller samverkan med exempelvis socialarbetare och polis är dock inte samarbetet präglat 
av samma behov av att hävda sin kompetens som vi kan se i relationen med lärarna. Med 
dessa yrkesgrupper verkar fritidsledarna över lag känna sig respekterade utifrån sina 
förutsättningar. 
 
Enligt Bourdieu har alla människor olika mängd av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. 
Vår ställning i samhället som individ grundar sig på hur stort vårt sammantagna kapital är. 
Trondmans diskussion utgår från Bourdieus begreppsapparat. Detta ger en struktur för hur vi 
ser ett hierarkitänkande hos fritidsledarna i vår studie. Detta tänkande skulle kunna beskrivas 
med följande enkla modell. 
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            Hierarki 
 
 
                Högre status:        Läraren, skolan 
 
 

               Lägre status:         Ungdomarna, fritidsledarna 
 
 
 

Att bekräfta varandra 
 
I modellen hittar vi fritidsledarna och ungdomarna längst ned i hierarkin där de bekräftar 
varandra, och enligt Trondman riskerar att bli kvar i en solidarisk underordning. Högst upp på 
skalan finns lärarkåren som våra fritidsledare hela tiden relaterar till. Modellen visar den 
högre status som fritidsledarna, via sitt eget insocialiserande med ungdomarna, tillskriver 
lärarkåren. 

Arbetsvillkor 
I vår undersökning talas mycket om den utveckling med kraftiga nedskärningar inom 
fritidssektorn som varit fallet under 90-talet, både lokalt och nationellt. Fritidsledarna över lag 
är mycket bekymrade över utvecklingen och bedömer den ekonomiska situationen ohållbar då 
personaltätheten minskat radikalt under denna tid. Som vi tidigare konstaterat84 har landets 
kommuner ökat sina kostnader i stort inom kultursektorn under senare delen av 90-talet, men 
fritidssektorn har fått minskade anslag till sin verksamhet. Dock visar samma 
sammanställning att för fritidsgårdarna har en ökning skett under åren 1997-98. Fritidsledarna 
lever med en bild av en ständigt bantad verksamhet på fritidsgårdarna, men enligt statistiken 
har trenden, om än i liten skala, vänt. 
 
Fritidsledarna arbetar i en verksamhet som inte är lagstadgad. Oron för den egna 
kommundelens budgetbeslut är ständigt i tankarna. Fritidsgårdarnas varande eller inte är 
ständigt något som diskuteras av ansvarig arbetsgivare. I vår undersökning framgår det en 
brist i kommunikationen mellan fritidsledarna i kommunen och kommunen som 
uppdragsgivare. Att kunna lita på sin egen personliga kapacitet och den trygghet som 
förhoppningsvis finns i arbetslaget är avgörande för den kompetente fritidsledaren. 
Fritidsledarna arbetar med knappa resurser men har ändå en stor frihet att lägga upp sitt 
arbete. Är fritidsledaren som person en individ med stort behov av personlig frihet i sitt 
yrkesarbete? Skulle större resurser utveckla samma kreativitet, moraliska regler och integritet 
i förhållande till andra yrkesgrupper? Vi ser att fritidsledarna i vår undersökning upplever en 
avsaknad av övergripande uppdrag från arbetsgivaren. Detta leder till att varje fritidsgård 
utifrån de förutsättningar som finns på just den platsen tvingas att själva bygga upp en mall 
för sin verksamhet. De fritidsgårdar vi besökt har stark sammanhållning i arbetsgruppen och 
förlitar sig på sina arbetskamraters kompetens och vilja att se och bekräfta de ungdomar som 
kommer till dem. Samtidigt finns det en inneboende osäkerhet hos varje fritidsledare vad 
gäller den egna bekräftelsen från arbetsgivaren. Finns de egentligen till mer än när det är 
problem med ungdomar på stan eller när skolornas personalresurser tryter? Är fritidsledaren 
en person som uppskattas efter förtjänst? Dessa frågor ställer sig fritidsledarna i vår 
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undersökning. Deras arbetsvillkor och arbetsmiljö påverkas och utformas utifrån dessa 
frågeställningar. Vi ser fritidsledarens position i samhället som en homogen yrkesgrupp 
framstå som otydlig, vilket också bekräftas av fritidsledarna själva i denna undersökning. Är 
man som yrkesgrupp utlämnad till sig själv och sin enskilda arbetsplats, samtidigt som man 
förväntas uträtta en samhällsnyttig åtgärd med den uppväxande generationen, kräver detta en 
stor säkerhet hos den enskilda fritidsledaren. Vi hävdar att mycket av den osäkerhet som 
fritidsledarna upplever i sin arbetssituation föder ett behov av att berättiga den egna 
yrkesgruppen, tyvärr tenderar det att bli i termer av problem. 

Fritidsledarens metaspråk 
Ord och handling hänger ihop och bygger på en underförstådd överenskommelse som innebär 
att vid komplikation så återgår man till att visa i handling vad man menar.85 Här har 
fritidsledaren en viktig roll att fylla anser vi. Genom sin närvaro i ungdomarnas vardagsmiljö 
kan han/hon vara den goda representant för vuxenvärlden som ungdomar behöver. Men det 
krävs en medvetenhet hos fritidsledaren då det i praktiken inte alltid visar sig vara så lätt att 
leva upp till den. Ytterst handla r detta om etik och moral, och om vi ser till händelser som 
dagligen sker i samhället så förstår man att det regelsystem som har skapats hela tiden måste 
hållas levande och delvis omskapas genom både samtal och handlingar. Det varken är eller 
kommer att bli ett färdigt eller konstant regelverk. Vi anser att det blir mer och mer tydligt att 
människor är vilsna i sina relationer till etik och moral. Genom att regelverket inte överförs 
lika tydligt idag som det har gjort tidigare innebär det att språket har få tt en allt större 
betydelse för att vi ska förstå hur vi ska agera på olika arenor. Spelreglerna är inte längre lika 
självklara som de en gång varit. Men med språkets hjälp kan vi granska vår omvärld. Vi 
använder det som en stor del i våra försök att pröva vår relation till andra, likväl som för att 
pröva vår eventuella delaktighet i gemensamma normer och värden som råder i en grupp eller 
i samhället som helhet. Vi prövar också genom språket om samhället inbjuder till integration 
eller utstötning. Via många uttryckssätt prövar vi om vi som individer får bejaka och på så sätt 
stärka vår egen identitet. Genom våra handlingar vidgas språkets funktion till att vara mer än 
bara ett förmedlande av information. Språket blir en förutsättning för att vi ska kunna delta 
aktivt i samhället.86 
 
De officiellt osynliga normer som denna studies fritidsledare ger en bild av, har skapat en 
metanivå i yrkesgruppens sätt att hantera den egna arbetssituationen. Om vi anknyter till 
Saphir/Whorf-hypotesens 87 ställningstagande om insocialiserad begreppsbildning via språket, 
kan vi se ett tydligt mönster av detta i denna studie. Colnerud/Granströms tankar om en 
metanivå i språket avspeglar sig direkt i de intervjuade fritidsledarnas sätt att uttrycka sin syn 
på moraliskt ställningstagande i förhållande till fritidsgårdsbesökarna. Det finns ett 
gemensamt yrkesspråk hos studiens fritidsledare, men det är inte officiellt uttalat. Som 
utomstående kan man uppfatta en välutvecklad tankekedja och krav på hög moral i 
yrkesrollen genom det språk som fritidsledarna använder när de resonerar om sitt yrke och 
arbetssituationen. Vi kan se att just det faktum att fritidsledarna inte har tydligt klarlagda mål 
för sin verksamhet skapar ett eget normsystem utifrån de ungdomar de arbetar med. Trots att 
fritidsledarna inte själva upplever en gemensam yrkeskårsanda, växer ändå en mycket tydlig 
bild fram av vad en fritidsledare ser som det viktiga med arbetsuppgiften. Lojalitet mot 
människor oberoende av bakgrund och möjligheter, styrka att stå upp för den man är, är 
värderingar som framkommer hos samtliga fritidsledare i studien. Detta sammantaget ger oss 
möjlighet att konstatera att fritidsledarna i denna studie är en yrkeskår på metanivå genom sitt 
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gemensamma tankespråk. Fritidsledarna talar dessutom om vikten av att ge ungdomarna ett 
språk som kan hjälpa dem att hantera sina liv och ge dem möjlighet till vidare personlig 
utveckling. 
 
v Utifrån en jämförelse med våra teoretiska utgångspunkter konstaterar vi att fritidsledarna 

formellt inte kan räknas som en profession. Lorties kriterier om professionalisering av 
yrkesgrupper gör tydligt att samhällets syn på fritidsledarna som professionell yrkesgrupp 
inte är entydig. Trots att fritidsledarna själv hävdar vikten av en gemensam kunskapsbas 
så ser verkligheten annorlunda ut. Fortfarande arbetar outbildad personal på 
fritidsgårdarna och kraven från arbetsgivaren, kommunen, är inte enhetligt tydligt vad 
gäller utbildningen. Fritidsledaryrket praktiseras av personer med olikartad teoretisk och 
praktisk bakgrund och på så sätt är det officiellt svårt att hävda yrkets särart och specifika 
yrkeskunskap. 

 
v Fritidsledarna i denna studie för en kamp för sitt eget berättigande. De positionerar sig i 

samhällshierarkin som allierade med de ungdomar som besöker fritidsgårdarna och 
upprätthåller på så sätt en social underordning i gemenskapen med ungdomarna. Detta i 
jämförelse med exempelvis lärarkåren. 

 
v Fritidsledare och ungdomar bekräftar varandra i studien. Ett tydligt ”vi och dom”-

förhållande finns. Fritidsledare och ungdomar är ”vi”, där fritidsledarna har ett monopol 
på kommunikationen med ungdomarna. Fritidsledaren är den person som förstår och kan, 
gentemot samhällets ”dom”. De ”andra” i samhället (exempelvis lärarna) har således inte 
nyckeln till vad som krävs för att kunna se ungdomarna i den livssituation de är just nu. 

 
v Fritidsledarna i studien drivs av ett tydligt etiskt och moraliskt förhållningssätt i sitt 

arbete. En adekvat benämning på fritidsledarnas gemensamma normtänkande skulle 
kunna vara: solidaritet gentemot utsatta grupper i samhället. Som yrkeskår uppvisar 
fritidsledarna en gemenskap på metanivå, snarare än på ett praktiskt plan. Saphir/Whorf-
hypotesen pekar på att språket alltid är utgångspunkten för tänkande på olika nivåer. I 
Colnerud/Granströms tolkning ger denna hypotes oss möjlighet att se fritidsledarnas 
värderingar som ett uttryck för ett gemensamt värdesystem på metanivå. 
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Efterord 
De fritidsledare och ungdomar som vi mött i denna undersökning har gett uttryck för ett 
gränsöverskridande sätt att se på samhället och sin situation. För att det ska finnas möjligheter 
för denna typ av verksamhet krävs som vi ser det ett samhällsystem som inte är så tydligt 
sektorsindelat. I dagsläget är vårt samhälle indelat i bland annat, sjukvård, skola, socialtjänst, 
kultur, fritid. Listan kan göras lång. En annan indelning är också aktuell, nämligen att medan 
vissa sektorer ses som fasta, permanenta, man kan gå så långt att kalla dem riktiga, så ses 
andra som tillfälliga skådeplatser. En följd av detta ger ett framväxande synsätt som medför 
krockar, som i sin tur leder till att vissa sektorers möjlighet att vara en del i en helhet 
marginaliseras. Detta kan i sin tur leda till stagnation och såväl internt som externt intas roller 
som är föga utvecklande ur ett helhetsperspektiv. 
 
Inom kultur- och fritidsfältet finns en dubbelhet mellan amatörer och professionella som 
knappast står att finna inom någon annan sektor. På grund av den snabba tekniska utveckling 
som pågår, där teknik blir både billigare och mer lättanvänd, uppstår en ökad produktion. 
Detta innebär inte att alla blir yrkesverksamma inom sektorn, men det innebär att en 
omvärdering av begreppet deltagande måste påbörja. Genom att göra det kan vi på olika sätt 
upptäcka de sektorer som idag ses som tillfälliga och mindre viktiga, och uppvärdera dem för 
att uppnå en större helhetssyn i samhället. Vi måste se människors behov av att kommunicera, 
synas och producera som en resurs och inte som ett tidsfördriv. I förlängningen handlar detta 
om demokrati, om öppenhet och om deltagande. Ett synsätt som innebär en vision om ett 
deltagande som skiljer sig från den gamla tanken om styrda och kontrollerade aktiviteter. 
Dagens samhälle signalerar inflytande på olika nivåer. Det sägs att öppenhet och insyn finns, 
men i slutänden så ligger makten till de verkliga besluten på en svårgripbar och icke 
tillgänglig nivå i samhället. Den enskilde individen har svårt att delta i någon större 
utsträckning i rådande system. 
 
Samhällsutvecklingen under senare delen av förra århundradet ger konsekvenser som på olika 
sätt påverkar fritidsbegreppet. Kanske kan man säga att vi har gått tillbaka i tiden när det 
gäller gränsdragningar. För många har gränsen mellan den fria tiden och arbete blivit 
otydligare. Vissa människor står utanför arbetsmarknaden och man kan kanske fråga sig hur 
de definierar den fria tiden. En annan aspekt på det moderna samhället är att människor ökar 
kraven på att själva styra över sin fria tid. De socialisationsagenter som tidigare var starka, 
som kyrkan, föräldrar och skolan, tappar mark och får allt svårare att klara sina tidigare 
uppgifter. Mediernas roll och mångfalden i producerandet av livsstilar har ökat, vilket även 
påverkar nyttjandet av den fria tiden. Detta står i motsats till fritid som kontroll. Fritidsledaren 
kan tjäna systemets intressen att disciplinera och inhägna oorganiserade grupper. Men de kan 
även bidra till att frigöra, mobilisera och medvetandegöra dessa grupper och på så sett vara en 
katalysator till att förändra deras villkor.88 Fritidsledarna måste stå upp för sin kompetens och 
sluta rättfärdiga sig med argument som bygger på problemtemat. 
 
Frågan är om den vetenskapliga kunskapsproduktionen ensam ska ges tolkningsföreträde i ett 
samhälle i förändring. Vi ser hellre en participatorisk ansats vars syfte är att utveckla 
kunskaper relevanta för vissa situationer. En vardagserfarenhetens forskning. Hans-Edvard 
Roos tar i artikeln ”Den fria tiden som kunskapsfält i det senmoderna samhället” upp denna 
problematik.89 Utifrån tankegångar inspirerade av C. Wright Mills och U. Beck diskuterar 
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Roos utifrån en så kallad participatorisk ansats byggd på betydelsen av att förena erfarenhet 
och analys.90 Han menar att i ett samhälle i förändring kan inte den vetenskapliga 
kunskapsproduktionen ensam ges tolkningsföreträde. Inom praktiska verksamheter blir 
insikten om samhällsförändring tydlig när inte beprövade erfarenheter och handlingsmodeller 
har kvar sin bärkraft. Detta leder till ett behov av nya kunskaps- och samarbetsformer. Former 
byggda på delaktighet och dialog me llan olika grupper inom och utom ett fält. I en sådan 
ansats finns möjligheter att komplettera, kombinera och överbrygga en del av de 
begränsningar som man kanske kan tycka sig se i tidigare forskning. Genom ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt, och genom en samverkan mellan forskare och olika aktörer 
skulle kanske en bild av den fria tiden och dess betydelse för individen och samhället kunna 
skapas. Det är dock viktigt att vara medveten om att man rör sig inom ett dynamiskt fält som 
hela tiden, likväl som de flesta andra fält, förändras. Detta leder till att teoribyggens aktualitet 
hela tiden måste prövas. Vi anser dock att ett problem som har funnits inom forskningen på 
fritidens domän, är avsaknaden av brobryggare. Brobyggare som försöker finna mönster och 
sammanhang i de olika forskningsområden som finns. 
 
Genom samverkan med andra yrkesgrupper, tycker vi oss se att fritidsledarna blir mer och 
mer accepterade som en yrkesgrupp. Trots detta är det intressant att se att den gamla debatten 
från 70-talet, om huruvida man ska fortsätta att bedriva denna typ av verksamhet eller inte är 
ett återkommande fenomen. Forskning vid Örebro universitet blåser återigen liv i debatten om 
fritidsgårdarna.91 Här visar man upp att den grupp av ungdomar som besöker fritidsgårdarna 
ofta har en större problematik än andra ungdomsgrupper. Man går så långt att man säger att 
om verksamheten ser ut som den gör på många fritidsgårdar idag så borde den upphöra, då 
den gynnar en kriminell och socialt vanartad utveckling. Det är inte annat än att tongångarna 
känns igen från tidigare debatter, och då inte bara när det gäller fritidsgårdar utan även synen 
på ungdomar som problem. Denna forskning visar upp en bild av verkligheten som säkerligen 
stämmer, frågan är bara om det beror på fritidsgårdsverksamheten eller på det faktum att det 
nu som förr finns ungdomar som inte passar in i den instrumentella samhällsstrukturen och att 
en av arenorna för dessa ungdomar är fritidsgården. Att det finns en arena dit dessa ungdomar 
frivilligt kommer kanske borde ses som något positivt. En plats som, om 
preventionsforskningens bild stämmer, genom sin främjande tanke såväl mänskligt som 
samhällsekonomiskt vore viktigt att satsa resurser på. 
 
Samtidigt som man konstaterar detta kan man kanske ändå fundera på om inte verksamheten 
idag, i början av 2000-talet, skulle må bra av en diskussion kring synen på aktivitet. Vi kan 
inte se att det skulle behöva innebära att verksamheten behöver bli mer instrumentell för att 
man sätter in den i ett sammanhang. Om man exempelvis ser till den medieutveckling som 
sker idag mot mer lättanvända tekniker finns kanske här en möjlig väg att utveckla en del av 
aktiviteterna. Genom öppna former av deltagande, som för vissa ungdomar innebär kortsiktigt 
deltagande medan det för andra innebär ett mer långsiktigt engagemang, skulle fler ungdomar 
kunna mötas i aktivitet. Genom en lokal ungdomssida på Internet skulle man till exempel 

                                                 
90 Participatorisk ansats är ett förhållningssätt och ett kunskapssökande vars syfte är att utveckla kunskaper som 
    är relevanta för vissa handlingssammanhang. För att göra detta måste man förena vetenskaplig kunskap med 
    kunskaper som har sin grund i lokala vardagserfarenheter. 
91 Vid Örebro universitet har sedan 1995 genomförts omfattande undersökningar bland framför allt  
     högstadieungdomar. Undersökningarna har skett inom Center for Developmental Research som är ett 
     internationellt nätverk av forskare med säte i Örebro. Man har arbetat med att identifiera flera risk- och 
     skyddsfaktorer. En sådan faktor är fritidsaktiviteter. Forskarna menar att det har blivit mycket uppenbart att 
     det ungdomar gör på sin fria tid har större betydelse för deras psykosociala anpassning och trivsel än vad 
     man tidigare trott. 
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kunna ge plats får olika grupper och individer att på olika sätt få publicera sina alster, 
diskutera samhällsfrågor och så vidare. 
 
Vi anser det vara av värde i vår gränsöverskridande globala nutid, att i ett vardagsnära 
perspektiv ta tillvara den kompetens som redan finns inom olika grupper i samhället för att 
kommunicera medvetet tvärsocialt. Fritidsledare har visat sig vara en tålig yrkesgrupp som 
har ambitionen att sätta den unga generationen i förgrunden. Fritidsverksamhetens uppdrag 
måste dock tydliggöras så att verksamheten blir mätbar, dessutom krävs resurser för 
utvärdering och utveckling. Alla fritidsledare måste även själva uppdatera sina kunskaper om 
den egna kommunens ställningstagande. Trots kritiken om kommunens ointresse för 
fritidsverksamheten, finns inte en allmän kunnighet om den egna kommunens mål. Den 
massiva kritik för kommunens handhavande av fritidsgårdsverksamhet som framkommit, med 
luddiga mål, ointresse och okunskap som betyg, bör dock tas på allvar. 
 
Avslutningsvis några tänkvärda ord som kan gälla för olika grupper av individer i samhället. 
Ungdomar inte att förglömma. 
 
   ”På ett vis är grupper för organisationen vad elden var för våra förfäder: om de förstås och används 
    rätt, utgör de anmärkningsvärt kraftfulla och flexibla verktyg; om de missförstås eller används 
    felaktigt blir de destruktiva krafter. Likt elden kan grupper skapas eller uppstå spontant och i likhet 
    med elden, är de som farligast när de ignoreras.”92 

                                                 
92 Lennéer-Axelsson, Barbro & Thylefors, Ingela (1991) Arbetsgruppens psykologi - om den psykosociala 
arbetsmiljön sid 24. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeguide  
Fritidsledare teman 

• Personlig bakgrund 
• Synen på uppdraget 
• Synen på fritidsgården 
• Synen på yrkesrollen 
• Synen på utbildning 
• Synen på samhällsroll/position 

 
  

• Berätta lite om Dig själv  
(uppväxt, intressen, utbildning, livssituation) 

• Hur kommer det sig att Du blev fritidsledare? 
(medvetet yrkesval, slump) 

• Vad tror du andra fritidsledare har för bakgrund? 
• Vad är Din syn på ungdomar? 

- Vad tycker du de behöver? 
- Vad vill du ge dem? 

• Vad tror du andra fritidsledare har för syn på ungdomar? 
• Vilken syn bör man ha på ungdomar som fritidsledare? 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Vad anser Du vara fritidsgårdens huvudsakliga uppdrag? 
• Hur ser Du på detta uppdrag? 

(hur tycker du det borde se ut?) 
• Anser Du att fritidsgårdsverksamheten ska vara kommunal? 

- Varför tycker du så? 
• Har Ni några egna skrivna mål för verksamheten? 
• I så fall; Hur har de tagits fram? 
• Diskuterar Ni dessa mål? 
• I så fall på vilket sätt? 
• Har kommunen målformuleringar för 

fritidsgårdsverksamheten? 
- Vem har gjort dem? (kommundelsnämnd/kultur- 
och fritidsnämnd?) 

• Stämmer målen överens? (det egna målet/kommunens mål) 
• Hur ser Du på era möjligheter att uppfylla målen? 
• Vet du hur det ser ut på andra ftg vad gäller uppdraget? 

- Vet du hur man på andra ftg jobbar med de här 
frågorna? 

• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 

 
• Hur definierar Du en fritidsgård? 
• Vad anser Du att fritidsgården har för funktion i samhället? 
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• För vem finns fritidsgården? 
• Hur skulle du beskriva den här ftg? 
• Hur skiljer sig det från andra ftg här i stan? 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Berätta om Din vardag? 
• Vad tycker du är viktigt att få ut av ditt arbete? 
• Hur har arbetsuppgifterna förändrats över tiden? 
• Hur planerar Ni verksamheten? 
• Vad tycker Du är viktiga arbetsuppgifter? 
• Vad tycker Du är mindre viktiga arbetsuppgifter? 
• Känner Du att Du kan styra/påverka ditt arbete? 

( på arbetsplatsen, kommunalt) 
• Är du nöjd med din arbetssituation? 

(arbetsgruppen, antal anställda, arbetsbelastning) 
• Vet du hur man mår inom fritidsledargruppen i stort? 

(stress, motivation) 
• Är du nöjd med dina arbetsvillkor? 

(lön, arbetstider etc.) 
• Anser Du att det finns en yrkeskår? 
• Vad tycker Du är bra egenskaper hos en fritidsledare? 
• Beskriv något tillfälle när Du tycker att en kollega handlat fel. 
• Vad innebär etik för dig i förhållande till ditt yrke? 

- ge exempel 
• Kan man skilja på "privat" etik och yrkesetik? 
• Tycker Du att det finns några gemensamma övergripande 

etiska regler och formella normer för fritidsledare? 
(professionalism) 

• Hur tror du andra fritidsledare förhåller sig till den här frågan? 
• Finns det ett gemensamt yrkesspråk? 
• I så fall; ge exempel. 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Behöver man utbildning för att vara en "bra" fritidsledare? 
• Hur ser Du på fritidsledareutbildningen? 

- Vilken status tycker du den har i förhållande till 
andra utbildningar där man arbetar med barn och 
ungdomar? 

• Får Du möjlighet till fortbildning? 
• I så fall; Ge exempel. 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Hur ser Du din roll i relation till andra samhällsinstanser? 

(skola, socialtjänst, sjukvård ex BUP) 
• Hur samverkar Ni? 
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• Vad tror Du att samverkande instanser har för syn på Dig som 
fritidsledare? 

 
Fritidsgårdsbesökare teman 

• Personlig bakgrund 
• Synen på fritidsgården 
• Synen på fritidsledaren 

 
 

• Berätta lite om Dig själv  
 (uppväxt, intressen, utbildning, livssituation) 

• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Vad är en fritidsgård för dig? 
• Behövs det fritidsgårdar? 
• Varför? 
• För vem finns fritidsgården? 
• Hur skulle du beskriva den här ftg? 
• Hur skiljer sig det från andra ftg här i stan? 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
 
 
• Hur är en bra fritidsledare? 
• Berätta om någon situation när du tycker en fritidsledare varit 

till hjälp. 
• En situation när det inte fungerat. 
• Vad gör en fritidsledare? 
• Har man en annorlunda relation med en fritidsledare i 

jämförelse med tex. en lärare? 
• Varför tror du det är så? 

(beskrivning av relation) 
• Är det något mer du tycker är viktigt att ta upp kring detta? 
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Bilaga 2  

Brev A 
Linköping 29 dec 2000 
Hej, 
jag har försökt nå Dig via telefon utan att lyckas för att höra om Ni skulle vara intresserade av 
att delta i en studie om fritidsledarens yrkesroll som jag och en studiekamrat arbetar med som 
vårt magisterarbete. Studien består av två delar en del som fokuseras på uppdraget, och en del 
som riktar in sig på yrkesrollen. Nedan beskriver jag mycket kortfattat syfte och 
frågeställningar och upplägg. Er medverkan skulle innebära att två av Er (en kvinna och en 
man) skulle intervjuas. Intervjuerna tar ca tre timmar/intervju och tas upp på band. Vidare 
skulle vi vilja träffa två stycken ungdomar (en kille och en tjej) mellan 15-17 år för att göra en 
kortare intervju ca 1 timme där deras syn på fritidsledaren ska vara i fokus. Jag vore mycket 
tacksam om Du kunde höra av Dig till mig så att jag vet om Ni vill och kan delta så snart som 
möjligt.  
 
Du når mig antingen via mail tinjo784@student.liu.se eller på tfn 013-841 04. 
 
Vänligen 
 
 
Tina Johansson 
 
Del 1 
Uppdraget 
Syftet är dels att ge en övergripande bild av kommunens inriktningsmål för den kommunala 

fritidsgårdsverksamheten, men även titta på kommundelsnämndernas måldokument i den för 

studien utvalda verksamheten.  

Tillvägagångssätt 

• Insamling av måldokument 

• Kommundelsnämndernas målformuleringar 

• Avtal för verksamheten, beställning 

Del 2 
Fritidsledarens yrkesroll 
Syftet är att beskriva fritidsledarens egen syn på sin yrkesroll med fokus på social- och 
kulturell position, och utifrån detta sätta in yrkesrollen i ett samhällsperspektiv. 
Frågeställning 
• Hur definierar fritidsledaren sitt yrke och sin yrkesroll? 
• Hur ser fritidsgårdsbesökaren på fritidsledarens yrkesroll? 
 

Tillvägagångssätt - intervjustudien 
 
Urval fritidsgårdar: Tre stycken 

Kriterier för urval: Olika kommundelsnämnder, geografisk spridning 
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Urval fritidsledare: Personer vars huvudsakliga försörjning kommer från fritidsledaryrket, 

könsfördelning 50/50 

Urval fritidsgårdsbesökare: Ungdomar som regelbundet besöker ftg, ålder – 15-17 år, 

könsfördelning 50/50 

Utformning: Halvstrukturerade intervjuer, sex st, ca 3 h med fritidsledare, samt sex st 

halvstrukturerade intervjuer, ca 1 h, med fritidsgårdsbesökare. 

Miljöbeskrivning: Intervjuerna kommer att genomföras på fritidsgårdarna med en intervjuare 

och en informant. 

Tekniskt genomförande: Ljudupptagning via DAT- bandspelare. 
 
Frågeställningar fritidsledare 
 
• Personlig bakgrund 

• Synen på uppdraget 

• Synen på fritidsgården 

• Synen på yrkesrollen 

• Synen på utbildning 

• Synen på samhällsroll/position 

 

Fritidsgårdsbesökare 
 
• Personlig bakgrund 

• Synen på fritidsgården 

• Synen på fritidsledaren 
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Brev B 
Campus Norrköping, Linköpings universitet 

Institutionen för tematisk utbildning och forskning, ITUF 

Kungsgatan 38 

601 74 Norrköping 

 

Information till hemmet 

 

Hej 

Vi är två studenter på Campus Norrköping som läser programmet Kultur, samhälle, 

mediegestaltning. Just nu står vi i begrepp att skriva vår magisteruppsats under vårt fjärde och 

sista år. Uppsatsen kommer att handla om hur fritidsledare ser på sin yrkesroll och hur 

yrkesrollen påverkas av det uppdrag som kommunen fastställer. 

 

För att kunna genomföra detta så kommer vi, Kathleen Ginyard och Tina Johansson, att 

intervjua fritidsledare och fritidsgårdsbesökare. Intervjuerna syftar till att fritidsledaren ska ge 

en personlig tolkning av sin yrkesroll. För att ytterligare få en bild av verksamheten på 

fritidsgårdarna har vi bett att få träffa ungdomar som berättar hur de själva ser på sin 

fritidsgård och hur en fritidsledare arbetar och uppfattas. Intervjuerna är naturligtvis frivilliga. 

Ungdomarnas intervjuer kommer att pågå under ca en timme och under vanlig öppettid på 

fritidsgården, dvs eftermiddags- eller kvällstid. 

 

Vi hoppas att denna korta information gett en övergripande bild över vårt projektarbete. Vår 

handledare under detta magisterprojekt är Gunilla Petersson, universitetslektor, filosofie 

doktor vid Campus Norrköping. 

 

Om det finns ytterligare frågor, ring gärna undertecknad under dag- eller kvällstid på telenr 

0709-58 96 45. 

 

 

Kathleen Ginyard 




