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Abstrakt 
Fritidsgårdar är troligtvis den enda kommunala institutionen som har biljardbord som stan-
dardutrustning. Varför och när började man med det? 
 

Detta är frågeställningar som legat till grund för min uppsats. Metoden för att hitta svaret 
var litteraturstudier med växelverkan mellan en kognitiv och en normativ hermeneutisk cirkel 
på det sätt som beskrivs av Holm och Krohn Solvang (1997). Ett pendlande mellan induktivt 
och deduktivt ansats. Jag sökte de bakomliggande motiven genom studier med följande tre 
spår: 

• Är det för att stilla ungdomarnas behov av att lära sig något som de inte kan få i hem-
met och behöver för att klara sig som medborgare i Sverige?   
Jag har sökt svaret hos Bourdieu och hans tankar om strategier och habitus. 

Jag har i litteraturen inte funnit stöd för att det som Broady (1998) skriver är ”individers, 
grupper eller institutioners försök att värna värdet på sitt kapitalinnehav och att försvara eller 
förbättra sin position”. Biljardspelande är troligtvis varken ett medvetet eller omedvetet sätt 
för ungdomar att förbättra sin position. Det är framför allt inte det från fritidsgårdarna utta-
lade motivet för att erbjuda biljardspel på gården. 

• Är det för att det historiskt sett alltid funnits biljardbord på hem- och fritidsgårdar, 
med andra ord något som följde med från England när Natanael Beskow och Ebba Pa-
uli efter Settlementrörelsens mönster startade Birkagården, det som kom att bli den 
första Hemgården?   
Jag har sökt svaret i historien. 

Jag har i litteraturen inte heller funnit något stöd för att biljardbordet invandrat till 
svenska fritidsgårdar tillsammans med själva idén med verksamhet för ungdom. Även om det 
nämns att man både på settlementet Toynbee Hall i London och på Jane Addams’ Hull House 
i Chicago hade biljardbord, hittar jag inga belägg för att de tidiga svenska hem- och fritids-
gårdarna använde biljard i sin verksamhet. 

• Var det så att man från fritidsgårdarnas sida i preventivt syfte försökte locka ”buset” 
från gatan genom att erbjuda något som var attraktivt men ansågs ske i en destruktiv 
miljö?   
Jag sökte svaret i fritidsgårdarnas verksamhet under 50- och 60-talet. 

Litteraturen innehåller mycket få redogörelser av de bakomliggande motiven för olika 
verksamhetsformer och jag har inte funnit några som avhandlar biljard. Jag har hittat mycket 
om motivet bakom fritidsgårdar och det är oftast ett brotts- eller ”moral”-preventivt syfte. 
Även verksamheter som har jämställdhet som syfte omnämns men inte biljard. 

Jag genomförde en enkätundersökning via mail där jag vände mig till fritidsgårdar som 
listades vid en sökning på ordet ”fritidsgård” på Internet. Av svaren utläste jag att de flesta 
gårdarna har biljardbord och att man i de flesta fall haft det i många år. Gårdarna har oftast 
investerat minst 20 000:- i biljardbord. Bordet används ofta för att skapa bärande relationer 
även om motivet för inköp för var att ungdomarna efterfrågat biljard.  

Hos de få fritidsgårdar som valt att inte köpa biljardbord verkar medvetenheten om bil-
jardbordets inverkan på gården vara större än hos dem som investerat i bord. 

Under uppsatsskrivningen våren 2007 har jag pratat med närmare hundra fritidsledare, ut-
bildare av fritidsledare och tjänstemän på kommunala och statliga institutioner för ungdoms-
frågor och ingen har haft svaret på min fråga om när biljardborden gjorde sitt inträde på 
svenska fritidsgårdar och varför. Många har liksom jag gissat men grundfrågan är fortfarande 
obesvarad.
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1 Inledning 
Jag hade min första anställning på fritidsgård i Linköping i början av 70-talet. Gården kalla-
des Arbis och låg centralt och verksamheten bestod, vad jag minns, av diskotek och biljard. 
Senare jobbade jag på fritidsgården i Linghem strax utanför Linköping, där spelade man 
också bland annat biljard. När jag sedan efter fritidsledarutbildningen, 1978, började på fri-
tidsgården i Molkom, utanför Karlstad fanns biljardbord som ett inventarium. Ingenstans, inte 
heller under utbildningen, diskuterades varför man hade biljardbord på fritidsgårdar.  

När jag nu som undervisande på fritidsledarutbildningen i Karlskoga, efter mer än 30 år 
som anställd i fritidssektorn, diskuterar fritidsgårdens verksamhet, innehåll och metod, ställer 
jag ofta frågan ”varför spelar man biljard på fritidsgårdar” till de studerande. Aldrig har jag 
fått ett svar som är mer än en gissning. Jag försöker nu att finna ett mer väl underbyggt svar.  

I en grov generalisering, anser jag, man kan säga att besökarna på fritidsgårdar är barn till 
arbetare och tjänstemän. De flesta, antar jag, har varken råd, plats eller intresse av att inve-
stera i ett biljardbord hemma. Deras möjligheter att fungera som goda samhällsmedborgare 
hänger inte på om de kan spela biljard eller ej. 

Jag undrar då av vilken anledning det finns biljardbord på nästan alla fritidsgårdar i Sve-
rige? På vad sätt och mot vilket behov hos unga svarar gårdens möjlighet att spela biljard? 
Det är knappast troligt att dessa individer, som till största delen tillhör arbetar- och medel-
klass, känner en längtan efter att lära sig spela och utöva biljard och att de därför söker sig till 
fritidsgården. Inte heller kan det vara gårdens ansvar att som enda institution i samhället 
svara för att unga lär sig spela biljard. 

I fritidsgårdarnas grunduppdrag, även om det inte alltid finns formulerat i en målskriv-
ning, ligger att ge unga människor möjlighet att utvecklas för att de ska klara sig så bra som 
möjligt i samhället. Biljard kan, anser jag, inte vara en sak som då bör prioriteras. 

Sällan sker något helt utan anledning och mitt syfte med denna uppsats är att söka anled-
ningen till varför man har biljardbord på fritidsgårdar.  

1.1 Syfte 
I Sverige finns enligt Eniro 57 st 1 biljardhallar, ofta med tillhörande restaurang och fullstän-
diga spriträttigheter. I Biljardexpertens2 lista över biljardsalonger, många med café, pub, bar, 
eller restaurang i namnet, återfinns 121 adresser. På till exempel hemsidan för Royal Biljard, 
Bar och Restaurang, kan man läsa ”Vi kan erbjuda goda och vällagade middagar, instruktio-
ner och uppvisningar inom biljardens ädla konst. […] Kom och spela biljard eller dart, ät och 
drick, i en fräsch och trevlig miljö”.3 En reklam för en verksamhet och miljö riktat mot 
vuxna. 

De flesta jag pratat med, både verksamma inom ungdomsverksamheter, ideellt eller pro-
fessionellt och människor i allmänhet, beskriver inte biljardhallar som bra ungdomsmiljöer. 
Jag har dock inte funnit några färska undersökningar som stöder detta påstående. För 300 år 
sedan sågs det dock inte positivt, kan man läsa i Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 3.4; 

I Sverige förbjöds biljardspelet på källare och kaffehus genom förordning 6 okt 
1731, vid vite af 200 dal. Smt för värden och 100 af hvarje spelare. I K. m:ts yt-
terligare förbud emot spel och dobble 2 aug. 1792 namnes biljardspelet såsom 

                                                 
1 Sökning 2007-02-19 
2 http://www.biljardexperten.se/cgi-private/shop/mainfake9.html. 2007-04-14 
3 http://www.royalbiljard.com/. 2007-02-28 
4 http://runeberg.org/nfbc/0225.html. Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa 

fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet. Det grun-
dades 1992 och hör hemma hos datorföreningen LYSATOR vid Linköpings universitet i Linköping, Sverige. 

http://www.biljardexperten.se/cgi-private/shop/mainfake9.html
http://www.royalbiljard.com
http://runeberg.org/nfbc/0225.html
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”särskildt tillåtet”, hvilket medgifvande dock ej lämnats i någon K. förordning 
(Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 3, 1905, s. 381). 

Ardström (1995) skriver att ”benämningen kaffehus eller schweizeri […] ersattes på 
1830-talet av det franska café. Till skillnad från krogarna var kaféerna inte belägna i källar-
plan utan en eller två trappor upp, och på så vis fick de ökad respektabilitet”(s.49). Benny 
Henriksson, sociolog, (Ardström, 1995) berättar i boken ”Att skapa sin ungdom” att det på 
1940-talet fanns över 40 kaféer i Västerås. ”På kaféerna kunde man sitta med en kopp kaffe 
och en bulle resten av kvällen. Så småningom kom det in en jukebox på kaféerna, dessa ti-
diga ’ungdomsgårdar’”(s. 48). 

Även av skolan har biljard setts negativt och i 1859 års Stadga för rikets allmänna ele-
mentarläroverk talar ordningsföreskrifterna i avsnittet "ordning och tukt" om vad som var 
tillåtet uppträdande utanför skolan och under skoldagen. Där skriver Hedström (2000), stod 
det att läsa; 

att vistas på krogar, värdshus och biljardhallar var inte tillåtet, och att spela tär-
ning eller kort i bostaden var inte heller tillåtet. Påföljderna var bl.a. varning, aga 
och förvisning (s. 7). 

Jag undrar då varför en sökning5 på Google, (sidor på svenska) på ”fritidsgård +biljard” 
gav 13 200 träffar där den övervägande delen av dem som länkade till fritidsgårdars eller 
kommuners hemsidor var av typen; 

 Välkommen att besöka Kullens fritidsgård som ligger i Munkegärde. Här kan du 
spela pingis, biljard, playstation, se på film i biografen, fika, umgås, ...6 

Så här ser det ofta ut på kommuners och fritidsgårdars hemsidor. Biljard används för att 
symbolisera fritidsgården och dess verksamhet.7 

 

Fritidsgårdar och  
mötesplatser 
I Helsingborg finns det 13 
fritidsgårdar. Fritidsverksamheten 
ska svara för en öppen och 
offensiv verksamhet som arbetar 
förebyggande för barn och 
ungdomar.  

 
För att uppnå dessa mål, måste 
verksamheten bygga på bä-
rande relationer, samverkan 
mellan olika verksamheter, 
nätverksarbete och 
föräldrasamverkan.  

  
 
 På kommuners och fritidsgårdars hemsidor nämns biljard på någon av de tre första pos-

terna i listningen av aktiviteter som erbjuds på fritidsgården i nästan samtliga fall. Eftersom 
                                                 
5 Sökning 2007-02-19 
6 http://www.kungalv.se/t/Page.aspx?id=1288&d=p. 2007-03-04 
7 http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=916. 2007-03-29 

http://www.kungalv.se/t/Page.aspx?id=1288&d=p
http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=916
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biljardborden är så vanliga på fritidsgårdar i Sverige att man borde kunna kalla det för ”stan-
dard utrustning”. Det måste, eller åtminstone borde, finnas en anledning, ett bakomliggande 
motiv till detta.  

1.1.1 Bakomliggande motiv? 
Som utgångspunkt för mina studier av litteraturen för att finna svaret på frågan, varför man 
har biljardbord på fritidsgårdar, söker jag de bakomliggande motiven i följande frågeställ-
ningar: 

• Är det för att stilla ungdomarnas behov av att lära sig något som de inte kan få i hem-
met och behöver för att klara sig som medborgare i Sverige? Jag söker svaret hos 
Bourdieu. 

• Eller är det för att det historiskt sett alltid funnits biljardbord på hem- och fritidsgår-
dar, med andra ord något som följde med från England när Natanael Beskow och 
Ebba Pauli efter Settlementrörelsens mönster startade Birkagården, det som kom att 
bli den första Hemgården? Jag söker svaret i historien. 

• Eller var det så att man från gårdarnas sida i preventivt syfte försökte locka ”buset” 
från gatan genom att erbjuda något som var attraktivt men ansågs ske i en destruktiv 
miljö? Jag söker svaret i fritidsgårdarnas verksamhet under 50- och 60-talet. 

1.2 Metod 

1.2.1 Planerat 
Jag vill söka svaret på frågorna genom explorativa litteraturstudier av existerande dokument 
från bibliotek och Internet samt någon informell intervju. Metoden bör vara en växelverkan 
mellan en kognitiv och en normativ hermeneutisk cirkel på det sätt som beskrivs av Holm 
och Krohn Solvang (1997). Ett pendlande mellan induktivt och deduktivt ansats. Möjligen 
som kritisk teori som den beskrivs av Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991, 7:e uppl. 
2001). 

Slutligen vill jag genomföra en enkätundersökning bland fritidsgårdar/fritidsledare i Sve-
rige, kompletterad med några gruppintervjuer, för att utröna hur fritidsgårdspersonal använ-
der sig av biljardborden i sitt arbete på gårdarna. Urvalsmetod för gruppintervjun är (en eller 
flera fritidsgårdar) där man i enkäten angivit att man använder sig medvetet av biljardbordet i 
sitt arbete. 

1.2.2 Litteraturstudiernas genomförande 
Litteraturgenomgången blev som jag trodde ett sökande som spretade åt många håll med 
många blindspår och återvändsgränder. Jag fann inte några entydiga svar på mina frågeställ-
ningar beroende på att det, vad jag funnit, inte har skrivits speciellt mycket om fritidsgårdar-
nas motiv för olika verksamhetsformer. 

1.2.3 Undersökningens genomförande 
För att få tillräckligt många svar för att kunna dra några generella slutsatser valde jag att 
skicka ut en enkät med både kvantitativa statistikfrågor och frisvarsfrågor till fritidsgårdar jag 
fann på Internet. 

Arbetet inleddes med att jag reflekterade över formulering av frågorna utifrån frågeställ-
ningarna i mitt syfte samt eventuella sorteringsfrågor som möjligen behövdes. Utöver stati-
stikfrågorna med svarsmöjligheter av typen; ja, nej, kronor, år, gavs möjlighet att motivera 
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eller kommentera på nästan samtliga frågor. Jag valde att endast ha gårdens namn och ort 
som sorteringsfrågor för att senare kunna se svarsspridningen över landet. Se enkät, bilaga A. 
Enkätens layout skapades som formulär så att den kunde fyllas i digitalt och bifogas ett 
svarsmail eller skrivas ut och fyllas i för hand för att sedan returneras till mig via brev. 

Jag lät slumpen vara urvalsmetod. Jag sökte ”fritidsgård” på sökmotorn Leta.se8 som sam-
verkar med Eniro och fick cirka 15 300 träffar. Det blev lite olika antal träffar eftersom jag 
gjorde sökningen varje gång jag arbetande med att skicka ut enkäterna se bilaga C. 

Därefter började jag från början i sökmotorns listning och skickade mail, bilaga B, till fri-
tidsgårdar direkt om mailadress fanns angiven till gården eller någon av personalen eller indi-
rekt, med önskan om vidarebefordran till fritidgårdarna, till kommunernas förvaltningar. Jag 
gjorde ingen skillnad på om gårdarna hade ordet biljard med i texten eller ej, inte heller om 
de var föreningsdrivna eller kommunalt ägda. Många träffar ledde till annat än fritidsgårdar 
och dem hoppade jag givetvis över. De gårdar som dök upp flera gånger fick givetvis bara ett 
mail. 

Några mail kom i retur med information om varför de inte gått fram. Vid informationen 
”full box” skickade jag en gång till några dagar senare. Vid information att mottagaren var 
obekant sökte jag ännu en gång på fritidsgårdens eller kommunens sida efter alternativ och 
om sådant fanns så skickade jag på den adressen. 

Utskicken skedde under flera dagar och trots att det var möjligt att någon träff tillkommit 
eller fallit ifrån så fortsatte jag på den sidan i listningen hos Leta.se jag var på när jag slutade 
förra gången. Totalt skickade jag 204 mail under sammanlagt nio tillfällen. Jag slutade skicka 
när jag fått 51 besvarade enkäter, 25 %. Jag hade då kommit fram till sidan 28 av 44 på sök-
motorns listning. Enligt sökmotorn var det ”de 432 mest relevanta träffarna”. Övervägande 
delen av svaren kom via mail. Elva valde dock att skriva ut enkäten och skicka svaren per 
brev. 

Enkäterna, 51 stycken, matade jag in i ett enkätprogram, se rådatatabell bilaga D. Svaren 
kom från 33 orter med en spridning från Malmö och Ronneby i söder till Umeå och Öster-
sund i norr. En viss tungpunkt bland svaren är orter i södra Götaland och i övrigt längs kus-
terna.  

Nära hälften av enkäterna besvarades av personalgruppen tillsammans (24 st) och övriga 
individuellt (25 st), två var obesvarade.  

1.2.4 Gruppintervju 
Jag hade tänkt göra gruppintervju med någon fritidsgårds personal som uttryckt medvetna 
tankar om varför man skaffat biljardbord. Detta har inte genomförts eftersom ingen givit 
några mer avvikande eller spännande svar. Viss mailkontakt har förts med gården som tagit 
bort bordet med argument utifrån ”genustänk”. Under våren har jag samtalat med hundratalet 
fritidsledare och utbildare av fritidsledare utan att få några exempel på medvetet beslut att 
investera i biljardbord.  

 
 

                                                 
8 http://www.eniro.se/query?ax=leta&partner=leta_web&search_word=fritidsg%E5rd&what=web&js=1. 2007-
04-15 

http://www.eniro.se/query?ax=leta&partner=leta_web&search_word=fritidsg%E5rd&what=web&js=1
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Biljardens historiska utveckling 
Innan jag går in på varför vi har biljardbord på svenska fritidsgårdar några ord om biljard 
hämtat från i huvudsak Royal Biljards hemsida9. Bland annat lär Inkaindianerna ha roat sig 
med ett biljardliknande spel med kulor och käppar. Även de gamla grekerna och romarna 
kopplade av med ett spel som lätt kan associeras till biljard. Mot slutet av 1300-talet började 
det röra på sig på allvar, främst i England, Frankrike och Italien. Utomhusspelet krocket flyt-
tade inomhus vintertid och utövades på ett bord med kanter, en båge på den ena sidan och en 
stolpe på den andra. På den tiden fanns inga riktiga köer utan man använde en slags korsning 
mellan bandy- och golfklubba. Det var då snarare en fråga om att putta bollarna och inte 
stöta. Med tiden försvann bågen och stolpen ersattes av hål i hörnen att spela ner bollarna i. 
När en boll kom nära en vall kom man inte åt så bra med klubban och då vände man på den 
och använde bakdelen. På franska benämndes den queue. Denna teknik blev allt vanligare 
och runt år 1670 började man använda denna teknik även när bollarna inte låg press med 
vallen. I och med den nya stöttekniken ändrades klubbans form och runt år 1800 var över-
gången till kö fullbordad. Queue blev då que på engelska och kö på svenska. År 1807 upp-
fanns kölädret, en uppfinning som fullständigt revolutionerade biljardspelet. Det blev nu 
möjligt att få skruv på bollen. Genom att spetsa köerna i väggar och tak, påförde man en krit-
beläggning som gav ännu bättre fäste. Runt 1820 var riktiga kritor i allmänt bruk. Några år 
senare, 1828 kom skifferskivan i bruk. Tidigare användes träskivor som blev vinda och sneda 
ganska fort. Skifferskivor används även i dag och ger en jämn och stabil spelyta. Regler änd-
ras, nya spel införs och utrustningen tillverkas med allt bättre kvalitet, men i stora drag har 
biljarden hållit sig relativt oförändrad under det senaste seklet. Ordet biljard kommer från det 
engelska ”ball” och franska ”bille” som i sin tur kommer av latinets ”bille” dvs. boll eller 
kula.  

Genom industrialiseringen förbättrades också tekniken att framställa biljarddukar. De för-
sta vallarna bestod av filtklädda lister. Försök gjordes sedan med djurpäls, skinn och andra 
material innan gummivallarna kom 1835.  

Biljardbollarna tillverkades under lång tid av elfenben, men elfenbensbollarna hade en 
tendens att deformera sig åt det ägglika hållet. Till slut satte ett amerikanskt företag ut ett pris 
på 10 000 dollar till den som kunde hitta en ersättning till elfenbenet. Priset vanns av John 
Wesley Hyatt som 1868 uppfann celluloiden, den första syntetiska plasten. Idag tillverkas 
biljardbollar av fenol som är ett plastmaterial med utmärkta egenskaper.  

Kön är den träkäpp som man använder för att stöta till bollarna med. Köer tillverkas van-
ligen i lönn, ek eller ask. En vanlig kö är 140 – 150 cm lång och väger 5 – 6 hekto. Den är lite 
tjockare i ena änden, 3 – 3,5 cm och smalnar sedan av för att vara ca 1 cm tjock i andra än-
den, den s.k. köspetsen. Kölädret längst ut på spetsen gör det möjligt att påföra bollen skruv. 
För att det skall vara möjligt måste lädret ”ruggas upp” för att sedan få kritan att fästa. Utan 
krita blir det garanterat en kix. Med kix menas att man slinter på köbollen och i värsta fall 
hoppar över bordet. 

Nu över till de tre motiven: Bourdieus teori om habitus och önskan om ökat socialt kapi-
tal, det historiska arvet och verksamhetens preventiva syfte. 

2.2 Motiv: öka sitt sociala kapital 
I slutordet av Ungdomsstyrelsens skrift (2005:1), skriver man; 
                                                 
9 http://www.royalbiljard.com/pdf/historik.pdf. 2007-02-18 

http://www.royalbiljard.com/pdf/historik.pdf


 7

De aktiviteter som vi kan iaktta och inträda i är alltså uttryck för olika styrkeför-
hållanden och värdehierarkier. […] Då olika fritidsarenor knyts till olika sociala 
grupper leder detta till att rangsystem uppstår. Vissa aktiviteter anses som värde-
fulla, andra som mindre värdefulla. […] Utfallet av vårt förhållande till olika fri-
tidsaktiviteter blir i Bourdieus sociologi en fråga om smak eller avsmak. […] Ha-
bitus intar i detta smakspel en central position och är den motor som är verksam i 
både skapandet och i bedömningen av skilda aktiviteter (s. 129). 

 Längre fram i texten; 

Då känslan för vad som är god och dålig smak ska sökas i människors uppväxt- 
och levnadsvillkor bidrar även smaken till att göra skillnader synliga. Smaken är 
alltså ett instrument att visa vem man är. Att demonstrera intresse för vissa akti-
viteter och ta avstånd från andra ger individen ett visst värde i de sammanhang 
hon eller han ingår (s. 129). 

Bourdieu kopplar ihop Kapital, Habitus och Strategier. Kapital är förenklat beskrivet 
symboliska och materiella tillgångar. Habitus kan betraktas som förkroppsligat kapital. Ha-
bitus är ett centralt tema hos Thomas av Aquino och hans efterföljare och termen habitus är 
en latinisering av det aristoteliska hexis. Begreppet används för att förstå något som männi-
skor gör ”av vana”. Enligt skolastikerna är goda gärningar som görs ”av vana” mer förtjänst-
fulla i jämförelse med det avsiktliga, kalkylerande handlandet. Enligt Bourdieu är förklar-
ingar som hänvisar till habitus mer fundamentala än de som hänvisar till medvetna avsikter 
(Broady 1989, s. 30). 

Broady (1991) skriver att; 

Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att 
handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositio-
ner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och 
tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen. Bourdieus habitusteori vilar 
egentligen på en enkel tanke: människors habitus, som formats av det liv de dit-
tills levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den so-
ciala världen återskapas eller ibland - nämligen i händelse av bristande överens-
stämmelse mellan människors habitus och den sociala världen - förändras (s. 41). 

På Wikipedia beskrivs habitus som ”livsstil och smak, som oftast innebär avsmak för en 
annan grupps smak […] Individens habitus präglas av den förhärskande habitus i den grupp 
individen tillhör. Habitus skapar gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv. Den är 
också ett medel för att avgränsa sig från andra grupper”.10 

En habitus överlever ofta de sociala förhållanden som skapat den. Karakteristiskt för 
människors habitus är trögrörligheten. En habitus både alstras av och bidrar till att upprätt-
hålla sociala förhållanden. Enligt Brady (1989) talar Bourdieu om ”don Quijote-effekt”(s. 
22). I vissa sammanhang kan människors habitus vara tillämpliga och de känner sig 
”hemma”. I andra kan gnissel uppstå. Om habitus är starkast kan människor i någon mån om-
vandla de givna sociala betingelserna. Är däremot de sociala betingelserna starkare, kan indi-
viden antingen fly eller också kan hennes habitus så småningom modifieras. 

Strategier är, skriver Broady (1998), ”individers, grupper eller institutioners försök att 
värna värdet på sitt kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position. Sådana försök 
är ofta mer eller mindre omedvetna” (s.13). Är biljardspelande ett medvetet eller omedvetet 
sätt för ungdomar att förbättra sin sociala position? 

                                                 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus, 2007-02-07 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus
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Westerlund och Nilén (2007) skriver ”valet att ägna sig till en viss aktivitet signalerar till-
hörighet respektive avståndstagande gentemot andra människor och grupper av människor” 
(s.11) och fortsätter längre fram i sin uppsats; 

Olika socialgrupper har olika syn på idrott och kroppsövningar. De med hög ut-
bildning tenderar att träna för att få rekreation, bättre hälsa och förbättra sitt utse-
ende. Barn till högre tjänstemän och företagare är, enligt Nilsson (1998), oftare än 
andra barn medlemmar i någon idrottsförening och tränar och motionerar också 
mer på fritiden. Engström (1998) är också av den uppfattningen att idrott är en 
klassfråga. Bourdieu förklarar detta i sin teori om habitus (s. 11).  

Livsstil och smak innebär oftast avsmak för en annans grupps smak. Man kan av-
gränsa sig ifrån andra grupper med hjälp av habitus. Livsstil är habitus i praktiken 
och är hur en person handlar, uppfattar och uppskattar olika saker. Man kan se 
världen indelad i sociala fält, det vill säga sociala rum, där människorna placerar 
sig genom sin habitus (s. 12). 

Man skulle därför kunna tänka sig att den uppväxtmiljö, bestående av boende, föräldrars 
sociala status och utbildning, med mera, alltså kapital, skulle hos ungdomen kunna skapa ett 
behov att kunna spela biljard. Ungdomarna skulle i sin miljö få ett habitus som styr deras fö-
reställningar om att man bör kunna spela biljard och strategin blir att söka miljöer där man 
kan visa upp att man kan spela biljard. Detta är dock inte troligt då fritidsgårdens besökare 
enligt Elofsson (2000) i första hand är högstadieelever. ”Sambanden med familjesituation, 
familjens resurser och föräldrars utbildning är svaga, vilket alltså pekar mot att dessa har liten 
inverkan på fritidsgårdsbesök”(s. 37).  

Elofsson (2000) fortsätter ”huvuddelen av ungdomarna, både på högstadiet och på 
gymnasiet bor med bägge sina föräldrar”(s. 30). Elofsson konstaterar även det ”att ungdomar 
från familjer med små resurser oftare besöker fritidsgård och i högst utsträckning är flitiga 
besökare, knappast kan ses som förvånande och stämmer väl med tidigare studier” (s. 30). 
Däremot anser Elofsson att man får se det som lite mer förvånande att pojkar från familjer 
med stora resurser i så hög utsträckning besöker fritidsgård och att det är nästan lika vanligt 
att de är flitiga fritidsgårdsbesökare som pojkar från familjer med små resurser. 

Genomgående, skriver Elofsson (2000), tycks gälla att sambanden med föräldrarnas ut-
bildning är svagt. ”Probitanalysen11, där alla de olika måtten på ungdomarnas bakgrund tas 
med, visar också att kopplingen mellan fritidsgårdsbesök och föräldrars utbildning är 
svag”(s.32). Något förvånande kopplas alltså inte fritidsgårdsbesök särskilt starkt till föräld-
rarnas sociala situation, oberoende av om denna mäts genom föräldrars utbildning eller fa-
miljens resurser. Redan Sarnecki och Ekman (1978) beskriver efter sina undersökningar un-
der 1974 och -75 samma situation; 

Om man ser på socialgrupperna finner man att arbetarbarn besöker gårdarna nå-
got oftare än barn till tjänstemän, akademiker egna företagare osv. Men det finns 
också barn från socialgrupp 1 bland gårdsbesökarna – särskilt i de delar av kom-
munerna där det bor många familjer från de högre socialgrupperna (s. 108). 

Författarnas, Sarnecki och Ekman (1978), förklaring ligger i att ”ungdomarna från socialt 
svagare miljöer har ofta närmare till gården än de som bor i villa- och radhusområden, där de 
sociala problemen är mindre vanliga. […] Det är också tänkbart att ungdomar från socialt 
mer ”väletablerade” familjer oftare hemifrån får intressen att ägna sig åt på fritiden”(s. 109). 
                                                 
11 En probitanalys indikerar vad som påverkar sannolikheten att ett alternativ av två diskreta valmöjligheter 
inträffar. 
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Det är alltså avståndet till gården inte den sociala klasstillhörigheten som avgör om man be-
söker fritidsgården eller ej, inte något behov att förbättra sitt sociala kapital. 

Enligt Blomdahl (privat e-post 2007), forskningsledare och ansvarig för bland annat be-
söksstudier vid kulturförvaltningens institutioner i Stockholm, finns biljardborden på går-
darna för att besökarna efterfrågar möjligheten att spela, vilket inte ger något svar på varför 
de efterfrågar möjligheten att spela just biljard.  

Jag kan inte finna att även om fritidsgårdarna hade för avsikt att hjälpa gårdsbesökarna att 
förändra sitt sociala kapital genom att erbjuda biljardspel så varken var eller är det inte därför 
ungdomarna går till gården. Så varför svarar fritidsgårdarna just på denna av ungdomarna 
efterfrågade verksamhet och varför efterfrågar ungdomarna just biljard? 

2.3 Motiv: det historiska arvet 
Hemgårdsrörelsen som är grunden för de svenska fritidsgårdarna byggde på impulser från 
England, den s.k. settlementrörelsen. Settlementen uppstod i slumområden i de stora stä-
derna. Ett Settlement är, skriver Holmgren (1927) ”en social kulturcentral i en storstads fat-
tigkvarter, där ideellt och praktiskt arbete bedrivs i folkbildningssyfte och där människor från 
skilda samhällslager mötas som likar och dela med sig åt varandra av sin livserfarenhet. […]. 
Settlementsidén är utgången från engelska studentkretsar” (fotnot s. 18).  

Swedberg och Swedberg (1995) skriver att settlementet Hull House i Chicago, ”utan tvi-
vel blivit en förebild för hemgårdar”(s. 22) men poängterar att den inte var det första settle-
mentet. Jane Addams som skapade Hull House inspirerades till settlementet av, men kopie-
rade inte, Toynbee Hall i London. Den stora skillnaden var att Addams inte ville att Hull 
House skulle fungera som kristna missionsstationer. ”Hull House var utan tvivel en hemgård 
med en generös stämning och en öppen livsstil, som kontrasterade mot den pietism och kon-
servatism som vid denna tid satte sin prägel på verksamheten vid många andra settlement i 
USA” (s. 49). 

Settlementrörelsen i Sverige hämtade inledningsvis framför allt sin inspiration från Toyn-
bee Hall. Soydan (1992) beskriver tillkomsten av Toynbee Hall så här; 

Julafton 1884 hade två Oxford-studerande flyttat in i en halv-färdig byggnad i 
slummen i East London. Deras avsikt var att bosätta sig där för att lära sig om den 
fattiga världens villkor och förmedla en del av sina kunskaper till sluminvånarna. 
Dessa två studenter var de första settlement-arbetarna, och den halv-färdiga 
Toynbee Hall det första settlementet. Byggnaden fick sitt namn efter en annan 
Oxford-student som bodde i London-slummen men som hade dött året innan. 
Samuel A Barnett, som var en av de två studenterna som flyttade in kallade sitt 
program för ’Praktical Socialism’ men tyngdpunkten i Toynbee Halls verksamhet 
var utbildning eftersom överföring av universitetskunskaper till arbetarklassen 
uppfattades som ett viktigt mål i sig. Barnett försökte att utveckla kommunikation 
mellan samhällsklasserna och att återuppliva humanism och livets estetik (s. 5).  

Flera svenskar inspirerades av settlementrörelsen skriver Olson (1992). Gerhard H. von 
Koch besökte flera settlement i London under 1898 och verkade i tal och skrift för att göra 
settlementsidén mer känd i Sverige. 1902 praktiserade Gösta Bagge på Toynbee Hall och 
startade året därpå Klubben på Norrtullsgatan i Stockholm. 1903 besökte Cecilia Milow USA 
för att studera socialt filantropiskt arbete bland ”halvvuxna pojkar” som hon omsatte i 
Kungsholmens Ungdomsklubb som hon startade 1905. Det som fick Milow att starta verk-
samheten var tidningsartiklar dagen efter ett större slagsmål på Biblioteksgatan där tidningen 
rapporterade om ”huvudstaden förvildade ungdom” (Hållén och Olsson-Sundelin, 2005, s. 9). 
”Ett stort antal ledare och lärare var engagerade i verksamheten, som blev mönsterbildande 
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för bland annat hemgårdsrörelsens klubbverksamhet”, skriver Olson (1992 s. 61). Förebilden 
för Ungdomsklubben var det stora ungdomshus i staden Fall River som Milow sett skriver 
Hållén och Olsson-Sundelin (2005) och fortsätter;  

Den amerikanska verksamheten innehåll bland annat slöjdsalar, verkstäder, gym-
nastiksalar, biljardsal, kägelbanor och ett boxningsrum. Den svenska motsvarig-
heten på Kungsholmen bestod bland annat av ett bibliotek, skomakeri, skrädderi, 
bokbinderi, en slöjdsal och en sal för konstmålning (s. 9).  

Natanael Beskow besökte London 1899 och blev fascinerad av settlementens arbete. Det 
skulle dock dröja fram till 1912 innan han och Ebba Pauli öppnade det första settlementet. 
Det förlades till Birkastaden i Stockholm och kom att kallas Birkagården. Sedan följde bland 
annat Mäster Olofsgården, Timmermansgården, Midsommar gården och Södergården (Jo-
hansson, 1996). Birkagården blev, enligt Johansson (1996) ”en mötesplats för dem som ge-
nom uppfostran och folkbildning ville förbättra arbetarklassens villkor. Kristen humanism 
präglade arbetet. […] Tyvärr har den svenska hemgårdsrörelsen planat ut i en allmän fritids-
gårdsverksamhet”(s. 7, 8). Olson (1992) karakteriserar Birkagården som en blandning av 
Kulturella Ungdomsrörelsen (KUR) och Kungsholmens Ungdomsklubb. 

Swedberg och Swedberg (1995) skriver att ”rätt snart kom Jane Addams och Hull House 
också att spela en roll som vägvisare för de svenska hemgårdarna. […] fram till 1940-talet, 
öppnades i Sverige, ett trettiotal settlements i större och medelstora städer”(s. 27). Längre 
fram i texten citeras en skrift om hemgården i Lund;  

De hemgårdar som bildades fram till 1940-talet var i stor utsträckning avsedda 
för vuxna. De var mer att betrakta som folkbildningsinstitutioner än som ung-
domsgårdar. Det bildningsideal som karakteriserade dessa första hemgårdar – 
ibland kallade för studiehem - tog ofta avstånd från den s.k. klasskampsbild-
ningen som omkring 1910 började vinna gehör inom den socialdemokratiska 
vänster”(s. 27). 

Swedberg och Swedberg (1995) avslutar kapitlet med att konstatera att mycket av idéerna 
från Hull House aldrig nådde de europeiska pionjärerna. 

Jane Addams (Swedberg och Swedberg, 1995) var aktiv i samhället och samlade kring 
sig ledarna för andra settlements, både män och kvinnor. Där fanns pedagoger som John De-
wey och Georg H. Mead som drev forskning som Kurt Levin senare kom att kalla aktions-
forskning12. Addams påverkade tillsammans med övriga inom amerikanska settlementrörel-
                                                 
12 Begreppet aktionsforskning blev allmänt accepterat sedan den tysk-amerikanske socialpsykologen Kurt 
Lewin introducerat det i en uppsats från 1946 med titeln ”Action Research on Minority Problems”. 
Swedner (1989) beskriver i Nationalencyklopedin; 
Aktionsforskning, forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar till att eli-
minera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett företag, en skola, ett bostadsområde) 
och analyserar effekten av dem. Det specifika för aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som 
igångsätter och verkställer en aktion (åtgärd) och den som analyserar förändringsprocessen och dess effekter. I 
regel menar man med ett aktionsforskningsprojekt ett förändringsarbete där forskaren är starkt engagerad både i 
planeringen och genomförandet av en aktion och i analysen av förändringsprocessen och dess effekter, men man 
brukar ibland tala om aktionsforskning även när forskaren har en mer passiv roll i planeringen och genomföran-
det. 
Filosofen John Dewey betonade att forskaren bör se sig själv som en aktör och inte som en åskådare samt att det 
vetenskapliga arbetet inte består i att framleta eviga sanningar utan i att producera användbara redskap för sam-
hälleligt förändringsarbete ("The Quest for Certainty", 1929). 
En omdiskuterad fråga är huruvida eget engagemang i planerings- och genomförandearbetet leder till att forska-
ren förlorar sin förmåga eller vilja att objektivt beskriva och värdera förändringsprocessen och dess effekter.  
Man brukar skilja mellan forskar-, myndighets- och gräsrotsinitierade aktionsforskningsprojekt. De forskariniti-
erade kan i hög grad påminna om traditionella fältexperiment, myndighetsinitierade kan ofta betraktas som en 
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sen lagstiftning och rättskipning gällande ungdomar, stred för förbjudande av barnarbete, 
stöttade fackföreningsrörelsen, protesterade mot dödsstraff inklusive arkebuseringen av Joe 
Hill och makarna Rosenberg, bedrev utbildning av socialarbetare, samt mycket annat. Jane 
Addams fick Nobels Fredpris 1931. Inte mycket av detta märktes på hemgårdarna i Sverige. 

Enligt Soydan (1993) finns dock den idémässiga grunden till modernt samhällsarbete i 
settlementrörelsen. Han skriver att ”grundprinciper för modernt samhällsarbete finns bland 
annat hos Jane Addams och settlementrörelsen”(s. 134). 

I mitt sökande efter vilken verksamhet man bedrev finner jag att Swedberg och Swedberg 
(1995) nämner föreläsningsserier, som organiserades som våra svenska studiecirklar samt 
teater och annat skapande och att det på Hull House också bedrevs kindergarten-verksamhet 
och ungdomsverksamhet med förutom studier möjlighet till bowling, gymnastik och biljard. 
”Jane Addams såg möjligheten till lek och spel som väsentliga för barn och ungdom, något 
essentiellt och livsviktigt för deras utveckling till fullödiga människor”(s. 59). ”Ett av Hull 
House-kollektivets viktigaste budskap kan formuleras som ’skönhet år alla’”(s. 120). I Sve-
rige var det framför allt inom ramen för hemslöjds- och konsthantverksrörelsen som det an-
ammades. ”Vävstolar hörde ofta till inventarierna på svenska hemgårdarna. Men i Sverige 
bestod hemgårdarnas kulturarbete framför allt i föreläsningar om litteratur, filosofi och sam-
hällsfrågor”(s. 121). 

Min tolkning av ovanstående är att biljardborden kommit till hem- och fritidsgårdarna av 
annan anledning än som ett arv från settlementrörelsen. Det innebär att någonstans på vägen 
de senaste hundra åren har trenden med biljardbord på fritidsgård startats. Frågan är av vad 
eller vem? 

2.4 Motiv: verksamhets preventiva syfte 
Dagens ungdomsgårdar har sitt förstadium i sekelskiftets ”Ungdomsklubbar”. Det går en rak 
linje från dessa, via hemgårdsrörelsen, till 1930- och 40-talens kommunala ungdomsgårdar 
skriver Olson (1992). Hållén och Olsson-Sundelin (2005) inleder sin skrift om den öppna 
verksamheten i Stockholm med: 

Redan i början av 1900-talet, då de första ungdomsklubbarna grundades, var må-
let för verksamheten att förebygga ett destruktivt beteende bland framför allt unga 
män från arbetarklassen. Så var tillexempel fallet när Kungsholmens ungdoms-
klubb, Sveriges första ungdomsklubb, statades 1904. Den direkta anledningen var 
ett stort slagsmål bland unga män på Biblioteksgatan. Dagen efter rapporterade 
tidningarna om ”huvudstadens förvildade ungdom”(s. 9). 

Olson (1992) sammanför de föreningar och klubbar, Klubben, KUR, Kungsholmens 
Ungdomsklubb m.fl., som bildades i början av 1900-talet för att hantera problemet med ”li-
gapojkarna” till vad han kallar uppfostringsrörelsen och framhåller att det inte var ungdomen 
själv som startade dem. ”Trots att den uttalade tanken med de flesta av dessa verksamheter 
var, att de skulle bygga på ’ungdomens … självuppfostran’, var det inte så det fungerade i 
praktiken (Olson, 1992, s. 63)”. Ungdomens självfostran var begränsad till de ramar, som 
stiftaren eller ledningen satte upp. Olson fortsätter; 

Det gällde för uppfostringsideologerna att noga överväga hur långt man skulle gå, 
när det gällde att låta ungdomen själv bestämma över sin fritid. Det var kontroll 
över ungdomen och inte ungdomen autonomi, som dessa tidiga ungdomsledare 

                                                                                                                                                        
form för utvärderingsarbete, och gräsrotsinitierade aktionsforskningsprojekt liknar ofta den typ av förändrings-
arbete som brukar kallas samhällsarbete ("community work"). 
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eftersträvade. Paternalismen var en viktig princip och behovet av en moralisk och 
etisk påverkan på ungdomen underströks (s. 63). 

Från Kungsholmens Ungdomsklubb gick, enligt Olson (1992), idéerna om klubbverk-
samheter för ligapojkar och annan föreningslös ungdom vidare till Birkagården och till hem-
gårdsrörelsen. Från denna gick idéerna på 30-talet vidare in i den kommunala ungdomsgårds-
rörelsen.  

Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, i vardagligt tal Fritidsforum, är i rakt 
nedstigande led barn till hemgården Birka och har i hög grad påverkat utformningen av verk-
samheten på svenska fritidsgårdar. På Fritidsforums hemsida13 kan man läsa att i början av 
40-talet fick hemgårdsrörelsen som första ideella organisation statsbidrag, vilket är något år 
innan till exempel ABF får statsbidrag14 och fortsätter; 

Hans Jensen utvecklade en metod att nå föreningslös ungdom på hem- och fri-
tidsgårdarna i Linköping – den öppna linjen. Denna metod gav de föreningslösa 
ungdomarna erfarenheter av demokratiskt arbete i små grupper.[…] 

Under 40-talet nappade flera kommuner på ungdomsgårdstanken. Krav restes 
från olika håll att hitta ställen där s.k. föreningslösa ungdomar skulle kunna få 
vara. Ungdomsgårdarna blev medlet att försöka komma tillrätta med problemet. 
Egna kommunala gårdar byggdes upp. Dessa stod i allmänhet enbart öppna för 
ungdomar. Ungdomsgårdarna fick i en socialpreventiv funktion och de ekono-
miska resurserna för verksamheten blev små. […] 

Efter kriget kom stordriften och välfärdssamhället. Människors behov kategorise-
rades och alltfler experter tog hand om såväl arbetsliv som fritid. ”Ungdomspro-
blemet” resulterade i utbyggnaden av ungdomsgårdarna. […] 

Under 60-talet kom nya former av gårdsverksamhet, kvartersgårdar och grann-
skapsinriktade verksamheter in i rörelsen. […] 70-talet präglades av att man ar-
betade med försöksprojekt på gårdarna med stöd av olika former av statliga bi-
drag. Grannskapsarbete, sommarverksamhet, u-landsaktiviteter, film- och dockte-
aterverksamhet var några områden. Alkohol/narkotikaupplysning och idédiskus-
sioner kring begreppet drogfri gård var också en viktig del i verksamheten. För-
bundet engagerade sig i ”områdesarbete för samhällsförändring” och att ge stöd åt 
hemgårdar, fritidsgårdar, föreningsråd, grannskapsföreningar, kommundelar som 
försöker åstadkomma förändringar i sitt bostadsområde. 

I målskrivningen på samma hemsida skriver Fritidsforum att ”förbundets övergripande 
mål är att öka svaga gruppers möjligheter att hävda sina intressen och att stärka vänskaps-
banden mellan människor i samhället. […] Speciellt barn och ungdomar ska få stöd av går-
dens medarbetare att formulera sina mål och att förverkliga sina livsmöjligheter”. Man kan 
väl kort uttrycka det som att man gått från preventivt till promotivt, salutogent arbete. 

Att arbetet inledningsvis var preventivt kan man exempelvis läsa i Ekholm och Rydh 
(2003) där de citerar Andersson, H. och Hansson, G. I Fritidsledaren (1999) kan vi läsa att 
ungdomar under 1930-talet började definieras som problem och fortsätter;  

                                                 
13 http://www.fritidsforum.se/om/45/historik. 2007-03-01 
14 Enligt Olson, 1992, var den första ungdomsorganisation som fick statsanslag Sveriges Studerande Ungdoms 

Helnykterhetsförbund som 1908 fick 2000 kronor i statsbidrag. 1940 fick Riksförbundet Sveriges Hemgårdar 
5000 kr. i statsanslag. 1942 fick man 30 000 kr. att dela med ABF:s och IOGT:s studiehem. 

http://www.fritidsforum.se/om/45/historik
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Man oroades av att de träffades ute på gatan eller vid dansbanorna och umgicks. 
Det är vid den här tiden det börjades diskuteras att man borde lära ungdomen 
bruka sin lediga tid på ett nyttigt och meningsfullt sätt. […] 

Allt sedan 1930-talet motiverades samhällsstödet till fritidsverksamheten främst 
genom att den förebygger kriminalitet och fostrar till goda samhällsmedborgare 
(s.1). 

Englund och Eriksson (1996) skriver att ”gårdsverksamheten byggdes ursprungligen upp 
för att utgöra ett alternativ för ’gatans barn’; ungdomar som inte kände någon samhörighet 
med det etablerade föreningslivet (s. 58). 

1937 motionerade Björck och Åqvist enligt Olson (1992) till riksdagen om att få tillstån-
det inom ungdomsvärlden utrett och förslag på förbättringar presenterade. Motionen syftade 
inte till strängare straff utan ”tvärtom underströk de behovet av förebyggande åtgärder och 
kopplade dessa till ’ungdomens sysselsättningsfråga’ (s. 103)”. Längre fram i texten citerar 
Olson motionen;  

Hemgårdar, … scoutrörelsen, KFUM, idrott, nykterhetsrörelsen, den kristna ung-
domsverksamheten och arbetarnas bildningsförbund borde vinnas för ett intimare 
samarbete med myndigheterna och staten borde visa större frikostighet med stöd 
till dessa. Stöd borde också kommunerna få för att bygga ’samlingshem’ för ung-
domar (s. 103).  

Motionen avslog efter mycket debatterande men justitieminister Westman tillsatte 1939 
trots det en utredning som tog namnet Ungdomsvårdskommittén. Trots att det då enligt Olson 
(1992) satt fyra utredningar och funderade over fritidspolitiska problem var de som Olson 
kallar ”moralkonservativa” inte nöjda. 1941 skrev redaktören för Frikyrklig Ungdom, Gunnar 
Ander enligt Olson (1992) så här; 

Och här står vi – utan överord sagt – inför en verklig folkfara. Man bävar inför 
tanken på hur vårt folk skall komma att ta sig ut inom en snar framtid, om inte 
strömmen vändes, om inte materialismen kan övervinnas, om inte nöjeslystnaden 
kan hävas, om inte tomheten, flabbigheten, den falska och fadda, kolorerade 
lyckomoralen kan besegras och ersättas med samling omkring skapande ideal (s. 
116). 

Framför allt så var det ”den offentliga moderna dansen” som var ungdomens värsta fi-
ende.  

De moralkonservativa agerade bland annat genom att, framför allt under början av 40-ta-
let, initiera bildandet av ”ungdomsråd” för att försöka ”kontrollera ungdomens fritid och styra 
in dem mot de religiöst-sedliga målen. Ledningen och vården av ungdomen, och särskilt då 
den föreningslösa, sattes i centrum” skriver Olsson (1992, s. 130) och fortsätter; 

Nu – omkring 1940 – blåste ungdomsrådsrörelsen nytt liv i tanken på ungdoms-
gårdar. Vid sidan av att arrangera ungdomsutställningar blev startandet av ung-
domsgårdar en väsentlig verksamhet för många ungdomsråd. […] Många kom-
muner och ungdomsråd runt om i landet fann anledning att starta ungdomsgårdar, 
för att försöka lösa ”ungdomsproblemet”. Med det kommunala engagemanget i 
verksamheten blev ungdomsgårdarna samlingslokaler speciellt avsedda för den 
föreningslösa ungdomen (s. 136). 

Den första kommunala ungdomsgården – Gamlestadens ungdomsgård – startades 1936 av 
barnavårdsnämnden i Göteborg och vintern 1939/1940 statade Stockholm fyra kommunala 
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fritidsgårdar. ”De kom till för att ’förebygga olika former av avvikande socialt beteende hos 
ungdomarna” skriver Ardström (1995, s.29). 

Hemgården (Ardström, 1995) i Lund, som startade sin verksamhet 1942, skriver i en mo-
tion till stadsfullmäktige i maj 1941 att ”en illa använd fritid så småningom leder de unga in 
på för hela samhället skadliga vägar” (s.38). Enligt Ardström (1995) anser hemgårdshistori-
kerna att 50-talet präglas av en sluss och städideologi. ”De menar att ungdomsgårdarnas 
främsta syfte blev att ’suga upp’ ungdomar från gator och torg samt ’skicka’ dem till före-
ningar” (s.39). 

Ardström (1995) återger även delar av en RSFH-skrift från slutet av 50-talet. Där kan vi 
under rubriken ”Gatuarbete” läsa om det preventiva uppdraget som hemgården i Linköping 
tog på sig; 

Man har funnit att någon form av uppsökande verksamhet behövs. Härvid är att 
märka att föreningslös och svåranpassad inte är samma sak. Endast delvis kan de 
sammanfalla. 

I den lokalbundna verksamheten bland tonårsungdomar når man i första hand 
dem, som själva söker sig till gården eller som har påverkats av kamrater. Men 
uppgiften är också att söka nå de ungdomar, som driver omkring på gatan men av 
en eller annan anledning inte söker kontakt med hemgården eller med förenings-
liv i någon form (s. 143). 

Det preventiva arbetet var det förhärskande länge och i slutet av 70-talet skriver Sarnecki 
och Ekman (1978) att; 

En av gårdarnas huvuduppgifter bör enligt vår uppfattning vara att visa besökarna 
vad det finns för möjligheter att tillbringa sin fritid aktivt och var man kan hitta 
just den fritidsaktivitet som passar en själv. Dessutom bör besökarna på gårdarna 
få en chans att pröva olika typer av aktiviteter, så de lär sig utnyttja dem. För 
detta krävs förstås ett mycket större urval av aktiviteter på gårdarna än i dag, och 
dessutom personal som är utbildad för at ta hand om alla olika verksamhetstyper 
(s. 32). 

I bokens (Vad ska vi ha gårdarna till?, Sarnecki och Ekman, 1978) förord skriver Mats 
Hulth, då socialborgarråd i Stockholm, bland annat att; 

Ungdoms- och fritidsgårdarna är ett av många instrument för att aktivera ungdo-
mar och andra. Gårdarna skall vara en plats för möjligheter till påverkan och en-
gagemang. De skall innehålla fritidsaktiviteter av många slag och ge chans till 
ställningstaganden då det gäller livs- och världsåskådningsfrågor. Gårdarna har 
både kultur och socialpolitiska funktioner.  

Längre fram i sin text redovisar Sarnecki och Ekman (1978) vilka smågruppsaktiviteter 
som fritidsgårdarna i Stockholm erbjöd under två normalveckor 1974 och 75. Klart störst är 
idrott (48 %) och hobby (32 %). ”Bland olika sportaktiviteter är de vanligaste bordtennis, 
innebandy, biljard (carambole) och basket”(s. 85). När man frågade ungdomarna varför man 
gick till fritidsgården så var det inte för att delta i verksamheten utan för att träffa kamrater. 
Dock deltog nästan hälften av de intervjuade ungdomarna (621 st.) i någon form av sport, en 
dryg tredjedel sa att de brukade lyssna på musik och näst lika många se på film. Författarna 
propagerar för klubbverksamheter (klubbgårdar) och ser inte den öppna verksamheten 
(marknadsgårdar) med till exempel spontanspel av biljard eller liknade som bra verksamhet. 
De skriver; 
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En fritidsgård där visserligen alla är välkomna överallt, men där man inte behöver 
känna några som helst krav på sig ifråga om att delta, skapar ytterligare orosmo-
ment i deras liv, som oftast redan är oroligt nog (s.92).  

Det är inte lätt att hitta redovisningar av vad man gjorde på fritidsgårdarna för 50, 60 år 
sedan men på Wikipedia15 hittar jag följande beskrivning av verksamheten på 
Timmermansgårdens verksamhet på 60-talet; 

”Föreståndaren "Gurra" var en klippa för alla barn, men ställde också krav på 
ordning och reda. […] En nogsam regel var: inga ytterkläder inomhus, jacka eller 
mössa skulle av så fort man kom in. Däremot hade man yttrerskor på sig. "Gurra" 
som såg till att reglerna efterlevdes bodde också en trappa upp i lägenhet ovanpå 
hemgården. Hans son Kjell hade emellanåt gitarrlektioner för grupper som var in-
tresserade av ackordspel och fingerplockning. Kontakter i musikbranschen gjorde 
att han kunde ordna billiga gitarrer för 100kr/st till ungdomarna med bra kvalitet 
på och fint ljud. 

Pingis, biljard, spel som yatzy och couronne förekom mest varje kväll. Ett spel 
man sällan ser idag men som var populärt hette yax och spelades med en röd 
gummiboll och tio små metallkryss. Därtill fanns särskilda programgrupper att 
delta i, till exempel sminkkurs, danskurs, fotokurs.” 

Ardström (1995) återger ett par interjuver varibland denna nämner hur man använder bil-
jard i verksamheten på Lunds ungdoms- och hemgård; 

Erik har organiserat biljardturneringen medan Ludvig har haft hand om kaféet. 
Alla besökare som velat vara med har fått skriva upp sig på en lista. 

- Ska vi köra individuellt eller i lag, undrar en kille. 

- Vi kör i lag här på gården, svarar Ludvig, samarbete, du vet 

- Ett problem vi har är att vi har för mycket gängbildningar, säger Ludvig till 
mig 

Många anmäler sig till biljarden. Gängen sitter samlade var för sig, olika invand-
rargrupper och svenskar samlas och blandas i biljardrummet. En av de yngsta 
svenska killarna ska spela i lag med en av de äldre från Etiopien. Först uppstår 
lite tveksamheter men det löser sig snabbt med Eriks hjälp. När de sedan vinner 
en match tillsammans är mycket mer än så vunnet (s. 73). 

I de få texter jag funnit som beskriver verksamheten på ungdoms- och fritidsgårdar under 
mitten av 1900-talet nämns att man spelar biljard men inte varför borden finns där. Inte heller 
har jag funnit något i argumentationen för uppbyggande av ungdoms- och fritidsgårdar som 
har med biljard att göra. Så återigen får jag ställa mig frågan varför finns biljardborden på 
fritidsgårdarna?  

2.5 Sammanfattning 
Inget av de tre bakomliggande motiven för biljardbordens förekomst på fritidsgårdar tycks, 
enligt litteraturen, vara det uttalade svaret på min fråga om varför man har biljardbord på fri-
tidsgårdar. 

I min undersökning där jag kommer att fråga fritidsledare på fritidsgårdar i Sverige hur de 
använder sig av biljardborden kommer jag därför att tillföra en fråga utöver vad som var tänkt 
tidigare, där jag frågar om de vet när och varför man investerat i biljard.  
                                                 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reningen_Timmermansg%C3%A5rden. 2007-02-27 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reningen_Timmermansg%C3%A5rden
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3 Undersökning 
Av de 51 svaren angav 47 att de hade biljardbord och att man i de flesta fall hade man haft 
det länge. Frågan var formulerad så att om den/de som besvarade enkäten inte viste hur länge 
gården hade haft biljardbord, men att det funnits hela den tid som de arbetat på gården, kunde 
de svara ”minst i …..år”. Jag har då matat in värdet för vad de angett även om det de facto 
kan vara mycket längre sedan gården köpte sitt första biljardbord. Några gårdar angav att de 
haft biljardbord i mer än 30 år. Resultatet för de fyra gårdar som inte hade biljardbord nu re-
dovisas i slutet av detta kapitel. 

3.1 Antal år som gården minst har haft biljardbord 
Min inledande frågeställning gällde att försöka fastställa om biljardbord på fritidsgård var en 
ny företeelse eller något som använts i verksamheten länge. 
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Figur 3:1 Antal år med biljardbord    n = 46    
 

De flesta fritidsgårdarna som besvarat enkäten har haft biljardbord i många år.  I över 50 
% av enkätsvaren har man haft biljardbord i mer än 13 år.  

Den naturliga följdfrågan är i min undersökning är om de vet varför man kompletterade 
gårdens verksamhetsutbud med ett biljardbord. 

3.2 Vet du varför gården investerade i biljardbord 
Drygt 71 % (n = 46) angav att de visste varför man investerat i biljardbord och den absolut 
vanligaste förklaringen var ”ett önskemål från ungdomarna” som ges i 14 av de 33 kommen-
tarerna till frågan. En annan vanlig förklaring till inköpet var ”man tycker det tillhör traditio-
nell fritidsverksamhet” som förekommer i 4 svar, i ett fall i varianten ”tillhör bara begreppet 
att på en fritidsgård finns ett biljardbord för pojkarna”. En kommentar som sedan utvecklas 
av flera informanter under frågan hur borden används är ”jag och hela Kristinstads Fritidsfo-
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rum jobbar med bärande relationer16 och då är ett biljardbord en perfekt mötesplats att språka 
på”. Ett axplock bland kommentarerna ger följande bild; 

o Önskan från ungdomarna 
o Bredda utbudet av fritidsaktivteter på gården 
o Det efterfrågades av besökarna 
o Målgruppen blev ändrad i början av 90-talet. Vi fick högstadieelever som efterfrågade 

biljard 
o En bra aktivitet som sporrar samspelet med andra människor 
o För att sysselsätta ungdomarna och använda det som ett medel att möta ungdomarna 
o En bra sällskapsaktivitet på gården. Köpte ett nytt år 1999 
o För att det skapar en god gemenskap och sysselsätta ungdomar. (Vi har haft biljard-

bord i 35 år) 
o Efterfrågan finns 

 
Jag frågade därefter om de visste hur mycket gården investerat i biljardbordet dels vid in-

köpet och dels i underhåll per år. Jag har inte gjort någon omräkning av beloppen enligt kon-
sumentprisindex utan redovisade belopp är de som gårdarna angivit. 

3.3 Vad kostade bordet med tillbehör?  
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Figur 3:2 Inköpskostnad     n = 27 

 
Bortfallet på denna fråga var mycket stort, hela 24 obesvarade enkäter. 
I de fall man investerat mindre än 5 000:- ges oftast kommentaren att de fått bordet till 

skänks. Nästan 30 % har investerat mer än 25 000:- och närmare 70 % mer än 15 000:-. 
I frågan hur mycket biljardbordet kostar gårdarna i underhåll per år vill jag komma åt om 

det fanns något samband mellan inköpskostnad och underhållskostnad per år.  
 

                                                 
16 Bärande relationer är en metod för fritidsledare att arbeta med för att bygga relationer till enskilda besökare 

som Thorsten Laxvik utvecklat och beskrivit i boken ”Bärande Relationer” utgiven av Fritidsforum, Malmö, 
2001 
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3.4 Hur mycket investerar ni i underhåll per år? 
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Figur 3:3 Underhållskostnad     n = 43 

 
Diagrammet visar ingen tydlig enhetlig nivå på underhållskostnaderna.  
För att utröna om det finns något samband mellan stor investering och hög underhålls-

kostnad skapades nedanstående korsfråga. 
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Figur 3:4 Investering - Underhåll 

 
Gruppen som investerat över 25 000:- i inköp av biljardbord är också de som oftast har 

högst underhållskostnad per år. Gruppen som investerat 20 – 25 000:- finns både bland de 
som har lägst och de som har högst underhållskostnad. 

Ingen av de 45 som besvarade frågan om de ville använda underhållspengarna till något 
annat, svarade att de ville det.  
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För att om möjligt förstå om fritidsgårdarna, oavsett om de motiverat sin investering med 
det eller ej, använde biljardbordet på ett medvetet sätt frågade jag hur de använde biljardbor-
det. 

3.5 Hur använder ni biljard i er verksamhet? 
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Figur 3:5 Användning     n = 46 
 

På denna fråga kunde man ange flera alternativ. Av de 46 gårdar som angett att de har 
biljardbord prickar de flesta för tre alternativ; ”lär de som vill att spela”(35 st), ”utgångspunkt 
för relationsbygge”(39 st) och ”oplanerad verksamhet som deltagarna själva sköter”(42 st).  

Vid en jämförelse (se figur 3:6) mellan de som investerat mindre än och de som investerat 
mer än 20 000:- i biljardbord, bland de 24 som besvarat frågan ”hur mycket kostade biljard-
bord”, kan man inte se någon koppling mellan stor insats och tävlingsinriktning. Inte heller 
mellan investering och medvetet, aktivt nyttjande kan man se någon koppling, snarare om-
vänt.  
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Figur 3:6 Användning, mer eller mindre än 20 000:- 
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Om man ytterligare delar upp investeringarna i mindre grupper så framträder en bild som 
kan tolkas så att de som investerat mindre satsar på relationsbygge medan de som investerat 
mer fokuserar på att lära ut biljard och arrangerar lokala tävlingar av typen gårdsmästerskap. 
I gruppen 5 – 10 000 var endast tre svar avgivna så där är svaren överdrivet dominanta.  
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Figur 3:7 Användning, investeringsgrupp 

 
För att se hur mycket personaltid som avsattes för att göra det som fritidsgårdarna sagt sig 

använda biljardbordet till fråga jag efter antal avsatta personaltimmer per vecka. 

3.6 Hur mycket "personaltid" ägnas åt biljardrelaterade 
aktiviteter. 
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Figur 3:8 Personaltid     n = 45 



 21

Grafen ger en bild av att antingen avsätter man mycket ”personaltid”, mer än 5 timmar 
per vecka, för aktiviteter knutna till biljardbordet eller väldigt lite, mindre än 1 timme per 
vecka.  

Ett diagram med uppdelning av de olika investeringsgrupperna (n = 27) visar att det inte 
finns något tydligt samband mellan en ekonomisk investering och avsatt ”personaltid”. De 
som investerat minst avsätter oftast en timme medan den som investera mycket avsätter allt 
från mindre än 1 timme i veckan till mer än 5 timmar. 
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Figur 3:9 Personaltid - Investering 

 
En uppdelning mellan ”under” respektive ”över” 20 000:- ger en tydligare bild av att det 

inte finns något samband mellan storleken på investeringen och avsatt ”personaltid”. 
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För att se om gårdarna ”lever som de lär”, att de som anger att de lär deltagarna spela 
också tycker det är viktigt att besökarna lär sig spela, frågade jag om detta var viktigt. 

3.7 Tycker ni det är viktigt att gårdsbesökarna lär sig spela bil-
jard? 

Här tyckte 30 fritidsgårdar (68 %) att det inte är viktigt att besökarna lär sig spela biljard. 
Bland de 14 gårdarna (32 %) som ansåg det var viktigt finns kommentarer av typen; 

o Viktigt är det kanske inte men det är bra att det finns aktiviteter som lockar dem till 
gården, speciellt som Köping inte har någon biljardhall 

o Vara social och lära sig att koncentrera sig 
o Nej det viktiga är att det finns något att göra, att de kan känna dig duktiga på något, att 

skapa relationer, social träning 
o Annars går bordet sönder 
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Figur 3:11 Lär deltagarna spela – viktigt    n = 44 

 
Grafen visar att det inte är någon skillnad på om man tycker det är viktigt eller inte viktigt 

att gårdsbesökarna lär sig spela biljard.  
Även om det inte är en självklar koppling så antog jag att de som tyckte det var viktigt att 
gården hade biljardbord också använde sig medvetet av bordet, med andra ord avsatte perso-
naltid för att arbete med biljardbordet som utgångspunkt. 

3.8 Tycker ni det är viktigt att fritidsgården har biljardbord 
Av de 43 svaren anser 84 % (36 st.) att det är viktigt att fritidsgården har biljardbord. Bland 
kommentarerna finns följande; 

o Bra samlingspunkt, många spelar, lär sig regler, ta hänsyn 
o Det finns intresse hos ungdomarna, nyttigt att vänta på sin tur, bra samtalsplats, 

engagerar många och stärker vissas självförtroende 
o Inte bara spelet. Utan här är det också frågan kring möten, kommunikation, respekt 

och samspel som är viktigt 
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o Inte kanske viktigt, men bra pga. att det inte är något man har hemma 
o Relationsbygge 
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Figur 3:12 Ha bord på gården – viktigt    n = 43 

 
Skillnaden i avsatt personaltid mellan de som tycker det är viktigt att gården har biljard-

bord och de som inte tycker det är viktigt är mycket liten utom i gruppen ”5 eller fler timmar 
per vecka” där de som tycker det är viktigt med bord på gården har en tydlig dominans. Det 
omvända råder i gruppen ”mellan 4 och 5 timmar per vecka” om än ej så starkt. 

Med utgångspunkt i att fritidsgårdars uppdrag är att hjälpa unga att utvecklas så att de blir 
goda medborgare som kan utvecklas så långt de har potential till frågade jag i enkäten om 
personalen trodde att gårdsbesökarna skulle ha nytta av att kunna spela biljard senare i livet. 

3.9 Tror ni att gårdsbesökarna senare i livet kommer ha nytta av 
att de spelat biljard på fritidsgården? 

Här var 40 enkäter ifyllda och 67 % (27 st) svarade ”ja, vi tror att gårdsbesökarna senare i 
livet kommer ha nytta av att de spelat biljard på fritidsgården”. Kommentarerna är av skif-
tande slag men många handlar om att kunskap alltid är bra även om det inte beskrivs konkret 
hur; 

o All kunskap är bra kunskap. Övar upp koncentration och andra saker 
o Vi ser biljardspelet som en social aktivitet, så visst kommer de att ha nytta av det 
o Biljard är ett koncentrationsspel tycker jag, man lär sig att planera sitt spel, lär sig 

att vara rädd om dyrbara saker samt att det skall vara kul att delta 
o Det man lär sig har man sedan i "ryggsäcken" 
o Hålla sig till uppsatta regler, respektera andra och att samsas 
o Vi har gårdsbesökare som har börjat tävla på elitnivå. 

För att utröna om gjord investering avspeglar sig i om personalen tycker det är viktigt 
med biljardbord för besökarna, för gården och för besökarnas framtid gjorde jag ett korsdia-
gram på de tre frågorna. Jag har delat svaren på dem som investerat mindre respektive de som 
investerat mer än 20 000:- i biljardbord. 
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Figur 3:13 Investering – besökarna, gården, framtiden 

 
Diagrammet visar att även om man, totalt sett, inte anser det viktigt att gårdsbesökarna lär 

sig spela biljard så är det fler bland dem som investerat mer än 20 000:-  än bland de som 
investerat mindre som anser att det är viktigt. På frågan om det är viktigt att fritidsgården har 
biljardbord så är enkätsvaren de omvända. Totalt sett så tycker personalen det är viktigt att 
gården har biljardbord och mest viktigt är det för dem som investerat mindre än 20 000:-. Det 
är även den gruppen som tror att besökarna senare i livet kommer ha nytta av att de spelat bil-
jard på fritidsgården. 

Nästa alla fritidsgårdar som marknadsför sig med hemsidor på Internet och har biljard-
bord nämner att det på sina sidor. Jag ville undersöka hur frekvent det var och i vilket syfte.  

3.10 När ni marknadsför fritidsgården nämner ni då biljard 
Här svar 84 % (37 st) av de 44 avgivna enkäterna ”ja, vi nämner biljardbordet när vi mark-
nadsför fritidsgården”. I kommentarerna framhålls ofta att biljard nämns som en av många 
aktiviteter på gården; 

o Finns med som en av alla dom aktiviteter vi har på vår gård på bland annat vår 
hemsida 

o Det är en del av utbudet på gården 
o Finns som en av de aktiviteter som ungdomar har att tillgå. Beskrivs på hemsidan 
o Våra besökare har länge önskat ett biljardbord så självklart berättar vi att det nu 

finns. Det är något som man oftast inte har hemma 
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o I broschyrer och på hemsidan. Tänk att själv få prova spela biljard utan en massa 
"proffs" runt sig, som det oftast är på en biljardhall 

o Som en av de saker man kan göra på. Eftersom att det är populärt och bra att veta 
vilka aktiviteter som finns 

Jag har nu redovisat svaren bland de fritidsgårdar som har biljardbord och går nu över till 
de få i min undersökning sam av olika skäl valt att inte ha något bord. 

3.11 Varför har ni inget biljardbord? 
De fyra som svarat att de inte har något biljardbord för tillfället har angivit följande skäl 
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Figur 3:14 Inget biljardbord     n = 4 

 
Som annan anledning anges; 

o Traditionsbrytare. Gården utan biljard. Vi har satsat på annan utrustning 
o Har haft, dyrt att laga och finns ingen direkt efterfrågan av det från ungdomarna 
o Det gick sönder pga. av att ofta flyttas 

Dessutom skriver en av informatörerna som kommentar;  
o Hög ljudnivå, liten verksamhetsbudget, små lokaler 
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4 Resultat av undersökning 
Biljardbord tycks vara en väl etablerad företeelse på fritidsgårdarna runt om i Sverige. Bland 
mina enkätsvar har övervägande delen av fritidsgårdarna haft biljardbord mer än 13 år, i 
några svar skriver man att biljardbordet har funnits på gården sedan slutet av 60-talet.  

Hela 70 % av gårdarna har investerat mer än 15 000:-, och i något fall ända upp till 
60 000:- för biljardbordet. Bortfallet på denna fråga är nästan 50 % vilket kan bero på att det 
var så länge sedan man köpte bordet att man inte längre minns vad det kostade. Det tycks 
inte finnas någon koppling mellan mycket gården investerat och tävlingsspel. 

Bland svaren har jag svårt att hitta någon medveten anledning till investeringen utöver 
”efterfrågan från besökarna”. Var besökarna ”grundat” sin önskan framgår inte av enkätsva-
ren. Är ”efterfrågan från besökarna” svaret på varför flera av de aktiviteter som förekommer 
på fritidsgårdar gör det eller fanns det redan från början en önskan från personalen som fått 
alibi i ungdomarnas önskan. En kommentar till frågan är ”personalen ville ha ett biljardbord 
på gården” väcker en sådan tanke. 

Förvånansvärt lite pengar läggs på underhåll, och det är inte alltid proportionellt mot hur 
mycket man investerat i bordet. Kanske är det så att kvalitet lönar sig eller att man vaktar sitt 
dyrbara bord och lär ungdomarna respekt för gårdens saker. Den gård som lägger ner mest 
pengar på underhåll anger att det brukar ligga mellan 5 och 6 tusen per år. Det verkar som de 
som investerat mest också har högts underhållskostnad eller är villiga att underhålla bordet 
för mer pengar per år än de som inte investerat så mycket. 

Som jämförelse så betalade Karlskoga folkhögskola 5 000:- i år för omdukning av bil-
jardbord. Där utöver tillkom 1 000:- för nya bollkorgar. Detta är underhållskostnader som 
skolan anser sig tvungen att ta vart 3:e eller 4:e år för att hålla hyfsad standard i cafeterian, en 
miljö som kan liknas vid en fritidsgård. Enligt Biljardexpertens prislista kostar dukar mellan 
950:- och ca 3 000:-, exklusive arbetskostnad. Krita och skruvläder är förbrukningsvaror och 
kostar ett par hundra per år. 

Ingen fritidsgård uppger att man skulle vilja använda underhållspengarna till något annat 
vilket kan bero på att det i de flesta fall är mycket lite pengar det rör sig om. Biljardbordet är 
ingen ekonomisk konkurrent. 

Av kommentarerna till frågan om hur biljardborden används förstår jag att borden an-
vänds ständigt av gårdsbesökarna och att detta nyttjas av personalen för att i en någorlunda 
lugn miljö, med en eller ett par personer, bygga relationer. Några exempel på kommentarer 
är; ”det är relationsbygget som är viktigast för oss. Dessutom är biljard en jämställd aktivitet 
- ej könsbunden” och en annan skriver ”det funkar som relationsbygge eftersom man är få 
som spelar. Det är också ett tidsfördriv”. En tredje kommentar är ”turneringar ibland. Om 
någon vill ha hjälp eller ’behöver’ ha hjälp. Ett bra sätt att få kontakt med ungdomarna. Bor-
det finns i vår öppna verksamhet”. 

Några få (11 st.) anger att de tränar för tävlingsspel. Enligt Svenska Biljardförbundet del-
tog 2006,17 62 lag i Ungdoms Mästerskapen i Biljard, de flesta från fritidsgårdar. Så här skri-
ver man på samma hemsida; 

För första gången på flera år arrangerades Ungdoms Mästerskapen av Svenska 
Biljardförbundet i samarbete med Biljardpalatset och Biljardexperten. Svenska 
Biljardförbundet såg denna första, förkortade upplaga av mästerskapet, som en 
god start på ett framtida samarbete, där flera aktörer kan gå samman och skapa 
goda förutsättningar för tillväxt av sporten. Här finns alla möjligheter att skapa en 

                                                 
17 http://www.svenskabiljardforbundet.se/html/index.html. Hämtad 2007-05-11 

http://www.svenskabiljardforbundet.se/html/index.html
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dialog och aktivitet, med skola, fritidsgård och lokala biljardklubbar för att utbyta 
erfarenhet och kompetens på flera områden kring biljarden.[…] 62 lag var an-
mälda och de flesta lagen kom från södra delen av Sverige. 

Årets mästerskap har just avslutats och man skriver på Svenska biljardförbundets hem-
sida18 att cirka 300 ungdomar har varit med i 2007 års upplaga. En ökning med ca 50 st från 
föregående år. Bland lagen som gick till semifinal fanns både i tjej- och kill-klassen lag från 
fritidsgårdar. 

Kategorin ”utgångspunkt för relationsbygge” är den näst mest kryssade trots att det endast 
i en kommentar anges som motiv för investeringen i biljardbordet; 

Jag och hela Kristinstads Fritidsforum jobbar med bärande relationer och då är ett 
biljardbord en perfekt mötesplats att språka på. 

Fler kryss har avgivits i kategorin ”oplanerad verksamhet som deltagarna själva sköter”. 
Detta tolkar jag att man investerat i en aktivitet och inte i ett arbetsverktyg som det vore om 
man gjort investeringen för att underlätta relationsbygge.  

Sambanden mellan investering och hur man använder är inte entydiga. Möjligen en liten 
koppling mellan att investerat 20 – 25 000:- och ”utgångspunkt för relationsbygge”. 

Jag har fråga hur mycket personaltid som avsetts per vecka. Vad denna ”personaltid” in-
nehåller vet jag i detalj inte. I kommentarerna till frågan ges förklaringar till lite ”personaltid” 
med ”vi har inget pantsystem” men även kommentarer som tyder på ett mer aktivt använ-
dande av biljardbordet i arbetet på fritidsgården till exempel ”aktiviteterna kring spelandet 
sköts av ungdomarna själva. Uppskattad personaltid är när vi spelar eller samtalar med några 
som spelar”. Ett påpekande i ett mailsvar var att de inte räknat med vård av köer och bord i 
personaltid vilket indikerar att så kan vara fallet i andra svar.  

Det verkar inte finnas något starkt samband varken mellan hur mycket personaltid man 
avsätter och hur man använder biljardbordet. Diagrammet ger en bild av att antingen avsätter 
man lite personaltid eller riktigt mycket. De som investerat mer än 20 000:- har en svag över-
vikt i kategorin som svarat att de avsätter 5  eller fler timmar personaltid per vecka. 

Enkätsvaren ger en klar bild av att fritidsgårdar inte investerat i biljardbord för att man 
tycker det är viktigt att gårdsbesökarna, och kanske inte ungdomar över huvud taget, lär sig 
spela biljard. Fritidsgårdarna tycker dock att det är bra att gården har ett biljardbord. ”Rela-
tionsbygge” återkommer i flera kommentarer och många svar uttrycker att det är viktigt med 
biljardbord men samtidigt avsätter man inte ”personaltid”. 

De flest tror att gårdsbesökarna kommer ha nytta senare i livet av att spelat biljard på fri-
tidgården. Kommentarerna är av olika karaktär, allt från ”all kunskap är bra” till bra att ”öva 
koncentration”. 

Tendensen på svaren i det tre frågorna ”viktigt att lära sig spela”, ”viktigt med bord på 
gården” och ”nytta senare i livet” är lika oavsett om gården investerat mer eller mindre än 
20 000:- i biljardbordet. Man tycker inte det är viktigt att besökarna lär sig spela biljard, man 
tycker det är viktigt att gården har biljardbord och man tror att fritidsgårdsbesökarna senare i 
livet kommer att ha nytta av att de spelat biljard på gården. 

Nästan alla gårdar nämner att de har biljardbord när de marknadsför gården oftast som en 
del av utbudet. I något fall för att locka med något som presumtiva besökare troligtvis inte 
har hemma. 

                                                 
18 http://ungdomsmasterskap.biljardforbundet.com. Hämtad 2007-05-30 

http://ungdomsmasterskap.biljardforbundet.com
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Fyra fritidsgårdar har svarat att de inte har något biljardbord på gården. Någon har haft 
men kastat ut det. På fyra svar är det vanskligt att dra några generella slutsatser. Dock verkar 
det vara medvetna, verksamhetsmässiga motiv snarare än penningbrist. I ett mailsvar har man 
kompletterat med följande; 

Har jobbat med genustänk under ett antal år. Allt från utrustning, pedagogik mm. 
Har aktivt medverkat till att ta bort biljardbord och detta har fått fantastiska re-
sultat i hela verksamheten! 

Detta är ett av de få tydligt medvetna besluten om att ha eller inte ha biljardbord på fri-
tidsgården.  

4.1 OmUngdom.nu 
Genom Torgny Sandgren, utredare Ungdomsstyrelsen har jag under slutet av mitt arbete med 
uppsatsen fått möjlighet att ställa några frågor på Internetsidan omungdom.nu. De skriver 
själva att de är ”Sveriges största nätverk för personer som arbetar med ungdomsfrågor” och 
att sidan hanteras i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, sektionen för tillväxt 
och samhällsbyggnad, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Utvecklingscenter Ungdom 
& Fritid i Skellefteå samt Ungdomsstyrelsen. Just nu har cirka 130 kommuner och andra or-
ganisationer med närmare 550 deltagare registrerat sig för att delta. 
Frågorna är allmänt formulerade och har bara legat ute på hemsidan en vecka, sedan 14 maj, 
2007 och bland de hittills inkomna svaren19 plockar jag några som kompletterar min 
undersökning. Jag har inte frågat skribenterna om lov och har därför anonymiserat inläggen; 

Jag kan inte svara på varför det finns biljardbordar. Däremot kan jag berätta att 
deras närvaro på fritidsgårdar, speciellt som en central del av inredning på går-
den, börja ifrågasättes och vi själva har inga kvar i verksamheten. Genom att ta 
bort biljardborden har vi höjt mysfaktorn, ökat trivsel för flera och erbjudit en 
miljö som tilltalar båda kön. Nu har vi en lugn vardagsrumliknande café med 
mycket mer musikverksamhet, pyssel, samtal, och flera besökare. Så vi tycker det 
är bra att man funderar och diskuterar kring biljardbordets roll och hur viktigt det 
borde vara i en fritidsgård. Mvh. N.N. ungdomssamordnare 

Hej, när jag började jobba 1976 så fanns ett biljardbord på den gården. Har frågat 
runt och en del tror att den kom från pubvärlden likaså darten. Mvh. N.N 

[…]Den privata biljarden tillhörde ju finrummen och endast de välbeställda hade 
råd att hålla sig med utrymmen för ett sådant tidsfördriv. Den mer offentliga bil-
jarden tillhörde spelhallarna och krogarna och kostade pengar att använda eller så 
begränsades tillgången genom åldersgränser.   
Ungdomarna erövrade i alla fall på det här sättet [bygge ett eget biljardbord] ett 
eget finrum på sitt eget sätt och förverkligade drömmen om att uppleva känslan 
av spelet i en egen sofistikerad miljö man själva skapat och satt reglerna för. 
Mvh. N.N.  

Svaren liknar de svar jag fått vid tidigare samtal med folk i ”branschen” och är liksom tidi-
gare bara gissningar. 

                                                 
19 http://www.omungdom.nu/ Hämtad 2007-05-22 

http://www.omungdom.nu
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5 Slutdiskussion 
Mitt arbete har varit som ett vandrande på tuvor. Stående på en som inte gav svaret har jag 
sökt efter nästa plats att sätta foten. Ibland har litteraturen givit skymtar av svar som sedan 
visat sig var gungfly. Något distinkt, entydigt, svar på frågan varför man har biljardbord på 
fritidsgårdar i Sverige har jag inte lyckats få fram.  

I samtal med många fritidsledare och utbildare av fritidsledare samt forskare under denna 
vår när jag arbetat med min uppsats har jag förstått att de flesta vet att biljardbord är så ofta 
förekommande på fritidsgårdar att man kan betrakta det som standardutrustning men ingen 
vet hur det började, vem eller vad som startade trenden.  

Ingen av de tre bakomliggande motiven som var utgångspunkt för mitt arbete:  
o ett socialt behov hos unga som politiker och fritidsgårdspersonal ansett viktigt att 

fylla 
o ett arv från settlementrörelsen som påverkat verksamhetsutformningen vid ”impor-

ten” till Sverige i början av 1900-talet 
o ett verktyg i den preventiva verksamheten under 1960-talet där det gällde att locka 

in ”buset” på fritidsgården 
kan utifrån mina studier sägas vara det ensamma motivet. 

Om biljardbord redan i begynnelsen fanns på fritidsgårdar och att kunna spela biljard var 
en viktig inträdesbiljett till ett socialt skikt över det man befann sig i, skulle man kunna tänka 
sig att ungdomar sökte sig till fritidsgården för att lära sig spela. Det skulle kunna vara en 
medveten eller omedveten strategi för att förbättra sitt sociala kapital. Broady (1998) skriver, 
”individers, grupper eller institutioners försök att värna värdet på sitt kapitalinnehav och att 
försvara eller förbättra sin position. Sådana försök är ofta mer eller mindre omedvetna” 
(s.13). 

Ett sådant resonemang leder tillbaka till frågan vem som ansett det så viktigt att presum-
tiva gårdsbesökare förbättrar sin sociala position att man beslutat att utrusta fritidsgårdar med 
biljardbord. Någon sådan tanke har jag inte stött på i min litteraturgenomgång inte heller 
skulle det enligt Elofsons undersökningar ha fungerat. Elofsson (2000) skriver att ”samban-
den med familjesituation, familjens resurser och föräldrars utbildning är svaga, vilket alltså 
pekar mot att dessa har liten inverkan på fritidsgårdsbesök”(s. 37). Genomgående, skriver 
Elofsson (2000), tycks gälla att sambanden med föräldrarnas utbildning är svagt. ”Probit-
analysen, där alla de olika måtten på ungdomarnas bakgrund tas med, visar också att kopp-
lingen mellan fritidsgårdsbesök och föräldrars utbildning är svag”(s.32).  

Sarnecki och Ekman (1978) skriver ”ungdomarna från socialt svagare miljöer har ofta 
närmare till gården än de som bor i villa- och radhusområden, där de sociala problemen är 
mindre vanliga”(s. 109). 

Det är alltså avståndet till gården inte den sociala klasstillhörigheten som avgör om man 
besöker fritidsgården eller ej, inte något behov att förbättra sitt sociala kapital. 

I ett av mina undersökningssvar skriver informanten att anledningen till att man investe-
rat i biljardbord var att personalen vill ha ett biljardbord. Detta kan tolkas på minst två sätt. 
Dels att man själv ville förbättra sin sociala position genom att få en möjlighet som man inte 
hade privat och dels att man ville ge ungdomarna möjlighet att förbättra sin. Ingen av dessa 
motiv har jag funnit belägg för i de texter jag läst. En sådan tanke kan inte heller förklara att 
biljardbord finns på nästan alla fritidsgårdar. 
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En annan informant skriver att det inte finns någon biljardhall i Köping därför är det vik-
tigt att gården har ett biljardbord. Den bakomliggande tanken är där, antar jag, att man anser 
biljardkunskaper vara en viktig social talang. Ett synsätt som jag inte funnit något belägg för.  

Jag har inte funnit att det finns ingen utbredd ”längtan” efter biljardkunskaper hos gårds-
besökarna inte heller har jag funnit några klara samband mellan biljardspelande och högre 
socioekonomiska skikt i samhället.  

Slutsatsen jag drar är att ungdomar inte spelar biljard för som Ungdomsstyrelsens skri-
ver, i skrift (2005:1), ”att demonstrera intresse för vissa aktiviteter och ta avstånd från andra 
ger individen ett visst värde i de sammanhang hon eller han ingår (s. 129).” 

Om man i stället utgår från att man efterfrågar det som man vet är möjligt att efterfråga, 
så innebär det att ungdomar har kännedom om att fritidsgårdar brukar ha biljardbord och att 
man därför kan efterfråga det. Detta leder till en argumentation av typen den om vad som 
kom först, hönan eller ägget.  

Biljardbord och inte heller fritidsgårdar fanns i begynnelsen så en tanke jag undersökt var 
om settlementrörelsen använde biljardbord i sin verksamhet. Jag försökte finna belägg för att 
de svenskar som inspirerats av utländska ungdomsverksamheter tagit med biljardborden till 
Sverige från settlementen som var svenska fritidsgårdars ammoder. Det finns inget uttalat om 
det vare sig från inspirationssettlementen i London eller i Chicago. Kanske var biljard en så 
vanlig aktivitet i England och USA och användes inte på något medvetet sätt i verksamheten 
att det fanns anledning att specifikt nämna den. Andra aktiviteter till exempel boxning, nämns 
men det har aldrig varit någon större aktivitet på svenska fritidsgårdar så varför man skulle ha 
tagit efter just biljard finner jag inget svar på. I de få beskrivningar av verksamheterna på de 
första svenska hemgårdarna nämns inte biljard. Det är först i texter om hem- och fritidsgårdar 
från 60- och 70-talet som biljard nämns och då bara i förbifarten och inte som någon medve-
ten aktivitet för att nå något uttalat mål. Många andra aktiviteter som till exempel Eva-rum, 
hantverk och musik, beskrivs och motiveras men inte biljard.  

Historien omfattar flera omgångar av förbud mot biljardspel och det har inte alltid setts 
som någon positiv aktivitet, så det är i mina ögon förvånande om de socialt medvetna och 
ofta till frikyrkan knutna personerna som startade och var verksamma på hemgårdarna och 
senare fritidsgårdarna skulle investera i biljardbord. Jag får en, tyvärr obekräftad, känsla av 
att något hände med synen på biljard under 60-talet. Min undersökning bland verksamma 
fritidsgårdar går inte så långt tillbaka i tiden att jag där kan finna något stöd för denna känsla. 

Englund och Eriksson (1996) skriver att ”gårdsverksamheten byggdes ursprungligen upp 
för att utgöra ett alternativ för ’gatans barn’; ungdomar som inte kände någon samhörighet 
med det etablerade föreningslivet (s. 58). Uttryckt med andra ord, fritidsgården var en verk-
samhet med preventivt syfte.  

Min inledande tanke var att man tog in biljardbordet på fritidsgården för att locka ”buset” 
från biljardhallarna och in på fritidsgården. Jag har inte funnit något uttalat stöd för denna 
tanke och inte heller funnit att man gjort liknande med andra ”negativa” verksamheter i sam-
hället som samlar ungdomar till sig, till exempel att berusa och ”dra runt” i centrum eller tra-
fikera ”raggarrundan” varv efter varv. Kanske det beror på att dessa verksamheter är svåra att 
skap i en fritidsgårdsvariant. I vissa fall har man skapat aktiviteter som ute i samhället har 
haft åldergränser som utestängt fritidsgårdsbesökarna, till exempel diskotek.  

I förord till Vad ska vi ha gårdarna till?, Sarnecki och Ekman, 1978 skriver Mats Hulth, 
då socialborgarråd i Stockholm, bland annat att; 

Ungdoms- och fritidsgårdarna är ett av många instrument för att aktivera ungdo-
mar och andra. Gårdarna skall vara en plats för möjligheter till påverkan och en-



 31

gagemang. De skall innehålla fritidsaktiviteter av många slag och ge chans till 
ställningstaganden då det gäller livs- och världsåskådningsfrågor. 

Sarnecki och Ekman, 1978, argumenterar i samma bok för en klubbverksamhet på fritids-
gårdarna med många olika verksamheter men listar inte vad.  

De senaste tio åren har allt fler fritidsgårdar, både i kommunal och i föreningars regi, läm-
nat verksamhetsidén att vara ställföreträdande polis och fältarbetare och att arbeta preventivt 
för att i stället arbeta promotivt. Många har påverkats av Thorsten Laxvik, Bärande relatio-
ner och bland annat Fritidsforums arbete med att sprida tanken med salutogent arbete. Många 
skriver i min undersökning att de använder biljardbordet för att skapa bärande relationer men 
endast en kan tolkas som att det var anledning till att de investerade i bordet. En informant 
skriver ”jag och hela Kristinstads Fritidsforum jobbar med bärande relationer20 och då är ett 
biljardbord en perfekt mötesplats att språka på”. Men någon större utvärdering av biljardbor-
dens roll och funktion på fritidsgårdarna har jag inte stött på.  

I fritidsgårdarnas grunduppdrag, även om det inte alltid finns formulerat i en målskriv-
ning, ligger, anser jag, att ge unga människor möjlighet att utvecklas för att de ska klara sig 
så bra som möjligt i samhället. Biljard kan, tycker jag, inte vara en sak som då bör prioriteras. 

Kostnaden för inköp av ett biljardbord är minst 15 000:-, oftast det dubbla eller mer, till 
vilket kommer underhåll av duk, vallar och köer på kanske 1 000:- kronor per år. Det vore 
bättre att investera i simundervisning, körkortsteori eller någon vintersport. Att bland svens-
kar som älskar sommar, sol och bad inte våga vara på stranden för att man inte kan simma 
eller inte ”som alla andra” kunna utöva någon form av utförsåkning vintertid tycker jag är ett 
större socialt handikapp än att inte kunna spela biljard. Allt fler ungdomar har inte råd att ta 
körkort och få den frihet som sedan 50-talet varit förknippad med ungdomlig frigörelse är 
även det ett större socialt handikapp än att inte kunna spela biljard. Det är även bättre, tycker 
jag, att investera i några datorer för att ge de besökare som inte har tillgång till det hemma 
möjlighet att öva upp datorkunskapen än att lära sig spela biljard. 

Min undersökning ger vid handen inte någon större medvetenhet bland personalen om 
varför man gör eller inte gör vissa saker på fritidsgården. Biljardbordet har blivit så synonymt 
med fritidsgård att man oftast inte funderar över dess vara eller inte vara på gården. Om detta 
är ett tecken på att fritidsgårdarna gör vad som helst för att få höga besökssiffror eller för att 
locka in ungdomar för att sedan kunna påverka dem vet jag inte men i det som skrivits om 
fritidsgårdars verksamhet har jag inte kunnat finna någon argumentation för att fritidsgårdar 
bör ha ett biljardbord. 

Jag hoppas att alla fritidsgårdar ständigt funderar över vad gjorda och planerade inve-
steringar kan medföra för gårdsbesökarna, om de är genusneutrala, om de skapar möjligheter 
som är positiva, etcetera. Även sådant som ansetts var så kallad standardutrustning, till ex-
empel ett biljardbord på en fritidsgård, kan med ändrad inriktning av verksamheten motverka 
dess syfte. En fritidsgård med god ekonomi kan säker ha allt men de gårdar som måste prio-
ritera borde kanske satsa på besökarnas hälsa, värderingar, miljömedvetenhet eller personliga 
utveckling istället för rena ”nöjesaktiviteter”.  

Själv skall jag fråga vidare och kanske en dag finna vilken fritidsgård som startade tren-
den med biljardbord och till och med kanske få veta varför. 

                                                 
20 Bärande relationer är en metod för fritidsledare att arbeta med för att bygga relationer till enskilda besökare 

som Thorsten Laxvik utvecklat och beskrivit i boken ”Bärande Relationer” utgiven av Fritidsforum, Malmö, 
2001 
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Enkät 
Varför har ni biljardbord på fritidsgården? 
1. Denna enkät besvaras av personalen på fritidsgården : __________________________ i 

________________________ 

2. Vi besvarar den  individuellt  i grupp 

3. Har ni biljardbord på er gård  ja  nej, gå till fråga 14 

4. När inköptes gårdens första biljardbord? 

  År  ____________ eller 

    har funnit så länge jag/vi jobbat,  

   med andra ord minst i ___ år. 

5. Vet du/ni varför man investerade i biljardbord på er gård?  ja    nej 

 Om ja, vad var motivet: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Vad kostade bordet med tillbehör i inköp? _____________:-.  
Hur mycket investerar ni i underhåll (duk, köer, läder, krita, m.m.) per år? ___________:- 

7. Finns det något som ni hellre skulle vilja använda ”biljardpengarna” till? (annan aktivitet, 
annat material)  ja    nej 
Om ja vad: ____________________________________________________________ 

8. Hur använder ni biljard i er verksamhet? (det går att kryssa flera) 

   Veckotävlingar 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Lär de som vill spela 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Träning - Gården deltar i någon form av seriespel på Korp- eller annan nivå eller 
 Ungdomsmästerskapen i Biljard. 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Utgångspunkt för relationsbygge 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Oplanerad verksamhet som deltagarna själva sköter 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
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9. Ungefär hur mycket ”personaltid” ägnas åt biljardrelaterade aktiviteter per vecka? 
(underhåll, planera och genomföra tävlingsverksamhet, utlämning av köer, panter)  

 Summa: ________timmar  
Kommentar: ____________________________________________________________ 

10. Tycker ni det är viktigt att gårdsbesökare lär sig spela biljard  ja    nej 
Om ja varför: ____________________________________________________________ 

11. Tycker ni det är viktigt att fritidsgården har ett biljardbord?  ja    nej 
Om ja varför: ____________________________________________________________ 

12. Tror ni att era gårdsbesökare senare i livet kommer ha nytta av att de spelat biljard på 
fritidsgården?  ja    nej 
Om ja, på vad sätt: _______________________________________________________ 

13. När ni marknadsför fritidsgården nämner ni då biljard?  ja    nej 
Om ja, hur då och varför: : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Frågor till er som inte har biljardbord på gården 

14. Varför har ni inget biljardbord? (det går att kryssa flera) 

   Valt att inte köpa något, pga. verksamhetsmässiga motiv 
Vilka då: ____________________________________________________________ 

   Valt att inte köpa något, pga. brist på pengar 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Valt att inte köpa något, pga. utrymmesbrist 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

   Annan anledning 
Vilken: ____________________________________________________________ 

 

Tack för er hjälp! 

Skicka nu enkäten med mail till bengt@widman.as 

eller skriv ut och posta till 

Bengt Widman 
Västanvinden 17 
681 38 Kristinehamn 

mailto:bengt@widman.as
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Skickat 
datum  

granlogarden@sundsvall.se 12 mars  
puma@kff.gotland.se 12 mars  
kdk.gota@boras.se 12 mars  
fritidsgarden@kfumkristinehamn.se 12 mars  
thomas.lindberg@sundsvall.se 12 mars  
christina.lekander@ronneby.se 12 mars  
ann.mansson@ronneby.se 12 mars  
stefan.mansson@ronneby.se 12 mars  
sami.dobrolluka@ronneby.se 12 mars  
lisbeth.karlsson@ronneby.se 12 mars  
heike.lewik@utb.ronneby.se 12 mars  
Mikael.olsson@utb.ronneby.se 12 mars  
David.kronqvist@utb.ronneby.se 12 mars  
Joakim.cederberg@utb.ronneby.se 12 mars  
anette.ivarsson@oxelosund.se 12 mars  
bengt-olof.elling@karra.goteborg.se 12 mars  
borgsmo@borgsmo.se 12 mars  
stromvillan@kfum-norrkoping.se 12 mars  
svartinge.fritidsgard@edu.norrkoping.se 12 mars  
norrkoping.kommun@norrkoping.se 12 mars  
ove.lestander@fritid.lulea.se 12 mars  
caroline.ohman@fritid.lulea.se 12 mars  
frida.karlsson@kalmar.se 12 mars  
lisbeth.carlsson@stromstad.se 12 mars  
Hans Egger, hälsingborg 12 mars  
naram.marouky@molndal.se 14 mars  
afshin.esmaeili@molndal.se 14 mars  
jorgen.hjerpe@molndal.se 14 mars  
Konstantinos.veizades@molndal.se 14 mars  
ted.mickelsson@molndal.se 14 mars  
marko.lindgren@molndal.se 14 mars  
mona-lisa.bjorkman.van.barneveld@molndal.se 14 mars  
marita.norman@habokommun.se 14 mars  
asa.pettersson@sundsvall.se 14 mars  
lena.nilsson@kavlinge.se 14 mars  
ewa.johansson@kavlinge.se 14 mars  
kungsbergetlinghem@linkoping.se 14 mars  
cathrin.halldan@linkoping.se 14 mars  
Hans.Werner@linkoping.se 14 mars  
christel.lind@linkoping.se 14 mars  
birgitta.dahlgren@linkoping.se 14 mars  
per.rondahl@linkoping.se 14 mars  
lambohovsgarden@linkoping.se 14 mars  
Kristina.B.Bergqvist@vellinge.se 14 mars  
fritidsgarden@vimmerby.se 14 mars  
tommy.svensson-poder@hultsfred.se 14 mars  
patrik.gimfalk@partille.se 14 mars  
alf.mouwitz@partille.se 15 mars  
stefan.bengtsson@botkyrka.se 16 mars  
fritidskontoret@varnamo.se 16 mars  
kultur.fritid@klippan.se 16 mars  
granlogarden@sundsvall.se 16 mars  
gottsunda@uppsala.kfuk-kfum.se 16 mars  
hornet@uppsala.kfuk-kfum.se 16 mars  
pettersbersgarden@hotmail.com 16 mars  
vallbygarden@hotmail.com 16 mars  
inger.nilsson@ekero.se 16 mars  
urban.kvarnefalt@tyreso.se 16 mars  
fritid@malmo.se 16 mars  
Kerstin.bengtsson@helsingborg.se 25 mars  
jeanette.blixt@helsingborg.se 25 mars  
anna.svensson@helsingborg.se 25 mars  
bitte.almqvist@malmo.se 4 april  
mattias.danielsson@malmo.se 4 april  
flamman.1@telia.com 4 april  
mikael.johannesson@malmo.se 4 april  
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mailto:Bergqvist@vellinge.se
mailto:fritidsgarden@vimmerby.se
mailto:poder@hultsfred.se
mailto:gimfalk@partille.se
mailto:mouwitz@partille.se
mailto:bengtsson@botkyrka.se
mailto:fritidskontoret@varnamo.se
mailto:fritid@klippan.se
mailto:granlogarden@sundsvall.se
mailto:gottsunda@uppsala.kfuk-kfum.se
mailto:hornet@uppsala.kfuk-kfum.se
mailto:pettersbersgarden@hotmail.com
mailto:vallbygarden@hotmail.com
mailto:nilsson@ekero.se
mailto:kvarnefalt@tyreso.se
mailto:fritid@malmo.se
mailto:bengtsson@helsingborg.se
mailto:blixt@helsingborg.se
mailto:svensson@helsingborg.se
mailto:almqvist@malmo.se
mailto:danielsson@malmo.se
mailto:1@telia.com
mailto:johannesson@malmo.se
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lena.ericson@malmo.se 4 april  
ann-christin.svensson@malmo.se 4 april  
rosengard@malmo.se 4 april  
dolores.peraic@malmo.se 4 april  
bitte.nystrom@malmo.se 4 april  
kurt.dahlberg@tjorn.se 4 april  
kumlaby.fritidsgard@kumla.se 4 april  
Skogstorp.fritidsgard@kumla.se  4 april  
kulturfritid@tingsryd.se 4 april  
postmaster@arnogruppen.se 4 april  
helene.eng@hagfors.se. 4 april  
linblomman@umea.se 4 april  
lotta.bremberg@eslov.se 4 april  
hakan.melin@astorp.se 4 april  
veronica.nilsson@astorp.se 4 april  
emil.froidh@astorp.se 4 april  
idrotts-fritidsforvaltningen@karlskrona.se 4 april  
fyllinge.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
harplingegarden.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
hyddan.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
lisbeth.waldemarsson@halmstad.se 4 april  
maredsgarden.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
mb-huset.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
palsbo.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
snostorps.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
vallasgarden.fritidsgard@halmstad.se 4 april  
alnogarden@sundsvall.se 4 april  
vara.kommun@vara.se 4 april  
lars.bygden@herjedalen.se 4 april  
stadsparkens.fritidsgard@oskarshamn.se 4 april  
halaback.fritidsanl@kungsbacka.se 4 april  
ungdomshuset.alle@kungsbacka.se 4 april  
alvsaker.fritidsgard@edu.kungsbacka.se 4 april  
rydet.fritidsanl@kungsbacka.se  4 april  
presse.fritidsanl@kungsbacka.se 4 april  
fjaras.fritidsgard@kungsbacka.se 4 april  
leif.holmstrom@kalmar.se 4 april  
a3@bergsjon.goteborg.se 4 april  
tvaafri@varberg.se 4 april  
buagarden@swipnet.se 4 april  
lejetfri@varberg.se 4 april  
thomas.lindberg@sundsvall.se 4 april  
christina.lekander@ronneby.se 4 april  
bryggeriet@uddevalla.se 4 april  
dalabergsfritidsgard@uddevalla.se 4 april  
herrestads.fritidsgard@uddevalla.se 4 april  
lj-e.fritidsgard@telia.com 4 april  
skogis@uddevalla.se 4 april  
unkan.lammhullt@spray.se 9 april retur Okänd 
fritidsg.bille@bjuv.se 9 april  
fritidsg@bjuv.se 9 april  
ungdomsgarn.hede@fc.herjedalen.se 9 april  
sln@lidingo.se 9 april  
christer.glannestrand@vanersborg.se 9 april  
fritidsgarden.ettan@varmdo.se 9 april  
anders.vennsten.risbro@fagersta.se 9 april  
kreativ.fritid@telia.com 9 april  
katarina.borg.1@huddinge.se 9 april  
fritidsgarden.stavsnas@varmdo.se 9 april  
anita.goransson@ostersund.se 9 april  
bu@koping.se 9 april  
skonsbergsfritidsgard@sundsvall.se 9 april  
tokrka@jfog.net 9 april  
martin.sundell@sodertalje.se 9 april  
camilla.ryding@sodertalje.se 9 april  
kent.borgstrom@sodertalje.se 9 april  
barbro.aman@sodertalje.se 9 april  
kerstin.ahlbeck@sodertalje.se 9 april  
anita.svensson@sodertalje.se 9 april  
gaith.said@sodertalje.se 9 april  
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svante.nordmark@sodertalje.se 9 april  
elisabet.sjoqvist@sodertalje.se 9 april  
goran.lindh@umea.se 9 april  
jan.samuelsson@umea.se 9 april  
kjell.holmgren@umea.se 9 april  
donald.forssten@umea.se 9 april  
gun-marie.johansson@umea.se 9 april  
marie.adolfsson@umea.se 9 april  
anders.burwall@umea.se 9 april  
nasby@kfgf.se 9 april  
janeth@kfgf.se 9 april  
ollsjo@kfgf.se 9 april  
vilan@kfgf.se 9 april  
tollarp@kfgf.se 9 april  
ahus@kfgf.se 9 april  
osterang@kfgf.se 9 april  
barbacka@kfgf.se 9 april  
mtorp@mjolby.se 9 april  
frtl@mjolby.se 9 april  
skge@mjolby.se 9 april  
hemse@kff.gotland.se 9 april User unknown 
fritidsnamnden@osthammar.se 14 april  
helges@gefleif.se 9 april Full box 
anette.ivarsson@oxelosund.se 9 april  
marianne.ekedahl@kff.gotland.se 14 april  
thomas.lundblad@kff.gotland.se 14 april  
ulf.lindwall@kff.gotland.se 14 april  
anna.thunegard@kff.gotland.se 14 april  
larandeforvaltningen@lerum.se 14 april  
susanna.brolin@skarholmen.stockholm.se 14 april  
kerstin.bjorkang.wirehed@engelholm.se 14 april  
tore.andersson@nacka.se 22 april  
ytterbyfritidsgard@kungalv.se 22 april  
anna.heed@stenungsund.se 22 april  
stina.soderstrom@stenungsund.se 22 april  
garden@bjorkebyskolan.se 22 april  
traffen@viksjoskolan.nu 22 april  
tokrka@jfog.net 22 april  
nibblegarden@hotmail.com 22 april  
magnus.rask@eda.se 22 april  
selvi.guleker@bromma.stockholm.se 22 april  
kathe.ivarsson@ystad.se 22 april  
pia.edoff@falkoping.se 22 april  
stodehuset@sundsvall.se 22 april  
info@diezel.nu 22 april  
inger.jansson@trosa.se 22 april  
ake.sjoberg@kronoberg.komforb.se 22 april  
rodarummet@mail.ip-only.net 22 april  
blarummet@blixtmail.se 22 april  
blarummet@blixtmail.se 22 april  
kari.lehto@lacframtid.se 22 april  
anders.stroberg@ff.jonkoping.se 22 april  
cecilia.malm@ludvika.se 22 april  
unni.fredriksson@ludvika.se 22 april  
yvonne.wallin@ludvika.se 22 april  
Vendelsogarden@hotmail.com 22 april  
rolf.bergstrand@susekullen.se  22 april  
barbro.reberg@nacka.se 22 april  
Bosse.Staldal@boomit.se 22 april  
info@foreningen-tradet.se 22 april  
attarpsgarden@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.birkagarden@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.dalvik@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.forum@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.norrahammar@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.stadsgarden@ff.jonkoping.se 22 april  
fritidsgarden.stragagarden@ff.jonkoping.se 22 april  
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Rådata    

ATTITYD version 3.01   
Undersökning: Biljard    
    
Fråga 1. (frisvar)    
Fritidsgård    
    
Fråga 2. (frisvar)    
Ort    

 

Skultuna, Ängsmon, Örebro, Umeå, Fårösund, Örebro, Umeå, Södertälje, 
Kumla, Köping, Lidingö, Ronneby, Kristinstad, Södertälje, Södertälje, 
Malmö, Borås, Sundsvall, Sundsvalls kommun, Värnamo, Eslöv, Malmö, 
Varberg, Kumla, Örebro, Norrköping, Kävlinge, Norrköping, Kalmar, 
Kalmar, Kalmar, Lindome, Sundsvall, Kållered, Örebro, Botkyrka, 
Kristinehamn, Kalmar, Ekerö, Helsingborg, Helsingborg, Helsingborg, 
Bromma, Olofström, Östersund, Jönköping, Örebro, Floda, Linköping, 
Gimo 

Fråga 3. (enval)    
Frågorna besvaras     

1 Individuellt 25 51,02
2 i grupp 24 48,98

Obesvarade 2   
Antal formulär 51   
    
Fråga 4. (enval)    
Har ni biljardbord    

1 Ja 47 92,16
2 Nej 4 7,84

Obesvarade 0   
Antal formulär 51   
    
Fråga 5. (enval)    
När inköptes gårdens första biljardbord?   

1 I år 0 0
2 Förra året 1 2,17
3 För 3 - 5 år sedan 6 13,04
4 För 5 - 8 år sedan 7 15,22
5 För 9 - 12 år sedan 6 13,04
6 För mer än 13 år sedan 26 56,52

Obesvarade 5   
Antal formulär 51   
    
Fråga 6. (enval)    
Vet du varför gården investerade i biljard bord   

1 Ja 33 71,74
2 Nej 13 28,26

Obesvarade 5   
Antal formulär 51   
    
Fråga 7. (frisvar)    
Om ja varför    

 
Önskan från ungdomarna 
Bredda utbudet av fritidsaktivteter på gården 

Bilaga D 
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Tillhör bara begreppet att på en fritidsgård finns ett biljardbord för pojkarna 
Jag tror att några av besökarna uttryckte önskemål om att det borde finnas 
möjlighet att spela biljard. 
En bra aktivitet som passade på gården. 
Det efterfrågades av besökarna. 
Förfrågan av våra ungdomar. 
Jag och hela Kristinstads Fritidsforum jobbar med bärande relationer och 
då är ett biljardbord en perfekt mötesplats att språka på. 
Populär samvaro med biljard. 
Ett önskemål från ungdomarna. 
Målgruppen blev ändrad i början av 90-talet. Vi fick högstadieelever som 
efterfrågade biljard. 
Man tycker det tillhör traditionell fritidsverksamhet. 
För att det skapar en god gemenskap och sysselsätta ungdomar. (Vi har 
haft biljardbord i 35 år) 
Intresse bland ungdomarna. 
Ungdomarnas önskemål. 
Efterfrågan finns. 
Efterfrågan. 
Underlättar för nya möten mellan människor. Lätt spontanaktivitet. 
Efterfrågan av ungdomarna. 
En bra aktivitet som sporrar samspelet med andra människor. 
Vi blev erbjudna ett begagnat bord och hade länge varit önskemål om ett, 
så självklart tackade vi ja när vi fick det till skänks. 
För att utveckla sportintresset. 
Efterfrågan på biljardbord. 
För att sysselsätta ungdomarna och använda det som ett medel att möta 
ungdomarna. 
Vi hade bord 1985 – 95. Köpte sedan bord 2005 efter önskemål från 
besökarna. 
Besökarnas egna önskemål. 
Intresset 
Stor efterfråga från besökarna. 
Personalen ville ha ett biljardbord på gården. 
Biljardbord kunde spelas av alla åldrar och av både män och kvinnor. Nytt 
bord inköptes 1999 för 40 000:-. Finansierades med 75 % bidrag och 
gamla bordet såldes. 
Biljardspelet är en väldigt populär aktivitet på Stadsgården, dessutom är 
det vanligtvis inget man har hemma då de flesta besökare bor i lägenhet. 
En bra sällskapsaktivitet på gården. Köpte ett nytt år 1999. 
För att ha en aktivitet på fritidsgården. 
 

Fråga 8. (enval)    
Vad kostade bordet med tillbehör   

1 Mindre än 5 000:- 4 14,81
2 Mellan 5 och 10 000:- 1 3,7
3 Mellan 10 och 15 000:- 3 11,11
4 Mellan 15 och 20 000:- 5 18,52
5 Mellan 20 och 25 000:- 6 22,22
6 Mer än 25 000:- 8 29,63

Obesvarade 24   
Antal formulär 51   
    
Fråga 9. (enval)    
Hur mycket investerar ni i underhåll per år   

1 Mindre än 500:- 9 20,93
2 Mellan 500 och 1 000:- 3 6,98
3 Mellan 1 000 och 1 500:- 10 23,26
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4 Mellan 1 500 och 2 000:- 3 6,98
5 Mellan 2 000 och 2 500:- 7 16,28
6 Mer än 2 500:- 11 25,58

Obesvarade 8   
Antal formulär 51   
    
Fråga 10. (enval)    
Finns det något annat ni skulle vilja använda "biljardpengarna" till?   

1 Ja 0 0
2 Nej 45 100

Obesvarade 6   
Antal formulär 51   
    
Fråga 11. (frisvar)    
Biljardpengar Om ja? Till 
vad    
 Vi lägger inte så mycket   
Fråga 12. (flerval)    
Hur använder ni biljard i er verksamhet?   

1 Till veckotävlingar 27 17,53
2 Lär de som vill att spel 35 22,73
3 Träning inför tävlingsspel 11 7,14
4 Utgångspunkt för relationsbygge 39 25,32
5 Oplanerad verksamhet som deltagarna själva sköter 42 27,27

Obesvarade 5   
Antal formulär 51   
    
Fråga 13. (frisvar)    
Kommentar till verksamhet    

 

Några ledare kan lära ut andra inte men vi spelar mest för skoj skull. Att 
kunna spela på rätt sätt är viktigt mest för att inte bordet skall gå sönder. 
Vi har deltagit i fritidsgårdsmästerskap vid flera tillfällen men ej i år - det 
styrs av intresset hos besökarna. Samarbetar då med biljardklubben i 
kommunen. 
Det är relationsbygget som är viktigast för oss. Dessutom är biljard en 
jämställd aktivitet - ej könsbunden. 
Vi jobbar så att ungdomar som vill spela en turnering i biljard får ordna den 
själva med stöd av ledarna. 
Ibland ordnas tävlingar, vid lov mm 
I veckotävlingarna är det inte viktigt att vinna utan att delta. Priser till alla. 
Det kommer alltid nya medlemmar som inte vet hur man skall hålla, så då 
lär man dem. Det är en viktig plats för relationsbygge. Det blir ofta 
verksamhet som deltagarna själva sköter 
Vi deltar i turneringar i Södertälje kommun. 
Det är ett sätt att träna umgänge i alla åldrar 
Arrangerar turneringar. Lär dem regler till olika spel. Ungdomarna öppnar 
sig och blir sedda. 
Ibland arrangeras tävlingar både av oss och ungdomarna själva. 
Återkommande gårdsmästerskap. Vi lär ut grundregler för olika spel. 
Biljardbordet är en central punkt på gården. 
Bordet står i ett eget rum, perfekt för "snack". 
Ungdomarna arrangerar egna små "alla möter alla"-turneringar. 
Bordet är nästan alltid i gång. 
Introduktion i åk 6. Träning inför gårdsmästerskap 
Det funkar som relationsbygge eftersom man är få som spelar. Det är 
också ett tidsfördriv. 
Ett nytt biljardtrix lärs ut varje vecka. Det övar de på resten av veckan. 
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Definitivt en bra utgångspunkt för relationsbygge. Ungdomarna utvecklar 
egna trix. 
Deltar i Ungdoms SM. Givetvis utgångspunkt för relationsbygge. Det 
spelas nästa jämt på bordet. 
Man lär av varandra. Öppen verksamhet och gårdskort gäller. 
Man kan lätt diskutera saker en och en med ungdomarna under spelet. 
Oftast oplanerad verksamhet. 
Tävlingar 1 - 2 ggr/år. 
Turneringar ibland. Om ngn vill ha hjälp eller "behöver" ha hjälp. Ett bra 
sätt att få kontakt med ungdomarna. Bordet finns i vår öppna verksamhet. 
 

Fråga 14. (enval)    
Hur mycket "personaltid" ägnas åt biljardrelaterade aktiviteter.   

1 Mindre än 1 timme per vecka 13 28,89
2 Mellan 1 och 2 timmar per vecka 12 26,67
3 Mellan 2 och 3 timmar per vecka 3 6,67
4 Mellan 3 och 4 timmar per vecka 1 2,22
5 Mellan 4 och 5 timmar per vecka 2 4,44
6 5 eller fler timmar per vecka 14 31,11

Obesvarade 6   
Antal formulär 51   
    
Fråga 15. (frisvar)    
Kommentar till "personaltid"    

 

Många ungdomar vill/vågar knyta kontakt med oss vuxna genom 
spelandet. 
Har ingen pant för biljard. 
Mesta tiden handlar om relationsbygge. 
Ca 1 timme per dag. 
Spelar med ungdomarna i åldern 13 - 18 år. 
Allt från spela med besökare till att döma och fixa turnering. 
Endast någon ledare som spelar någon gång, oftast sköter de allt själva. 
Köer och klot ligger framme hela tiden, personalen finns intill så inget 
busliv vid bordet förekommer. 
Vi har inget pantsystem. 
Aktiviteterna kring spelandet sköts av ungdomarna själva. Uppskattad  
personaltid är när vi spelar eller samtalar med några som spelar. 
Svårt att säga. instruktioner och trix sprider de själva 
Just nu spelar många. 
Biljarden används nästan enbart som spontanaktivitet. 
Svårt att svara på 

Fråga 16. (enval)    
Tycker ni det är viktigt att gårdsbesökarna lär sig spela biljard?   

1 Ja 14 31,82
2 Nej 30 68,18

Obesvarade 7   
Antal formulär 51   
    
Fråga 17. (frisvar)    
Kommentar till "lär sig 
spela"    

 

Annars går bordet sönder. 
Viktigt är det kanske inte men det är bra att det finns aktiviteter som lockar 
dem till gården, speciellt som Köping inte har någon biljardhall. 
Bra aktivitet som man kan möta olika personer. 
Att våga delta och prova på nya saker så att de kan utvecklas. 
Vara social och lära sig att koncentrera sig. 
Om intresset finns, inte annars. 
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Men det är ej något tvång. 
Social samvaro. 
En grundläggande regel att ansvara och vårda ömt. 
Men vi ser ju gärna att de använder bordet vi investerat i. Å så är det skoj. 
För att få dem att komma och delta i gruppverksamheter samt träna  
koncentrationsförmågan 
För att hantera en gemensam och social tillgång. 
Inte för annat än att just kunna spela. 
Alla skall ha möjlighet att prova allt vi kan erbjuda 
Det finns många och varierande spel. 
Trevligt spel under lugna förhållanden. 
Nej det viktiga är att det finns ngt att göra, att de kan känna dig duktiga på 
ngt, att skapa relationer, social träning. 
Regler. 

Fråga 18. (enval)    
Tycker ni det är viktigt att fritidsgården har biljardbord   

1 Ja 36 83,72
2 Nej 7 16,28

Obesvarade 8   
Antal formulär 51   
    
Fråga 19. (frisvar)    
Kommentar till "viktigt att gården har bord"   

 

Ungdomarnas önskan. 
Något enkelt att göra. 
Bra samlingspunkt, många spelar, lär sig regler, ta hänsyn. 
Det finns intresse hos ungdomarna, nyttigt att vänta på sin tur, bra 
samtalsplats, engagerar många och stärker vissas självförtroende. 
Ja, för att inte behöva hänvisa intresserade besökare till biljardhallarna. 
Vi tycker det är ett trevligt sätt att umgås på. 
Viktigt är det kanske inte men det är bra att det finns aktiviteter som lockar 
dem till gården, speciellt som Köping inte har någon biljardhall. 
Det är en populär aktivitet. 
Att våga delta och prova på nya saker så att de kan utvecklas. 
Lättsamt och socialt. 
Vara social och lära sig att koncentrera sig. 
Om intresset finns, inte annars. 
Sysselsätter många ungdomar. 
Relationsbygge. 
Relationsbygge. 
Inte bara spelet. Utan här är det också frågan kring möten, kommunikation, 
respekt och samspel som är viktigt. 
Men det är skoj att vi kan erbjuda det. 
Ett sätt at umgås med. 
För fysiska aktiviteter. 
Inte kanske viktigt, men bar pga. att det inte är något man har hemma. 
En bra aktivitet, som många kan använda. Rätt använd 
Eftersom ungdomarna önskar det. 
Skapa ett intresse och utgångspunkt för relationsbygge. 
Det är ett mycket uppskattat spel i öppen verksamhet. 
Kul med fler aktiviteter. 

Fråga 20. (enval)    
Tror ni att gårdsbesökarna senare i livet kommer ha nytta av att de spelat biljard på 
fritidsgården?  

1 Ja 27 67,5
2 Nej 13 32,5

Obesvarade 11   
Antal formulär 51   
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Fråga 21. (frisvar)    
Kommentar till "senare i livet"   

 

Man har provat. 
All kunskap är bra kunskap. Övar upp koncentration och andra saker. 
Man spelar tillsammans med andra = social träning, det är en fördel att 
vara nykter/drogfri för att kunna spela bra, man tränar koncentration och 
motorik. 
Vi har gårdsbesökare som har börjat tävla på elitnivå. 
Vi ser biljardspelet som en social aktivitet, så visst kommer de att ha nytta 
av det. 
Absolut, det är ett socialt spel som man kan möta folk ifrån olika kulturer, 
men ändå samma regler. 
Vara social och lära sig att koncentrera sig. 
Det är väldigt individuellt. 
Biljard är ett koncentrationsspel tycker jag, man lär sig att planera sitt spel, 
lär sig att vara rädd om dyrbara saker samt att det skall vara kul att delta. 
När de blir pensionärer så spelar de biljard på service huset och blir  
PRO-mästare :-) 
Kanske. 
Fast vi vet inte. 
Det man lär sig har man sedan i "ryggsäcken". 
Vissa. 
Om de eventuellt utvecklar intresse för sporten. 
Bollsinne, precision. 
Man lär sig noggrannhet, tålamod, samsas / komma överens. 
Främjar koncentrationen, samvaro, koordination samtidigt som det är en 
aktivitet där både flickor och pojkar kan spela tillsammans och där 
individen kan få en chans att "visa upp sig". Kan även gälla annan aktivitet 
som tex. schack. 
Träffa nya kompisar. 
Socialt umgänge, lär sig regler m.m. 
De lär sig umgås med äldre, eftersom de ofta spelar med ledarna. 
Hålla sig till uppsatta regler, respektera andra och att samsas. 
Regler och ordning och reda. 

Fråga 22. (enval)    
När ni marknadsför fritidsgården nämner ni då biljard   

1 Ja 37 84,09
2 Nej 7 15,91

Obesvarade 7   
Antal formulär 51   
    
Fråga 23. (frisvar)    
Kommentar till "marknadsföring"   

 

I infoblad skriver vi vilka aktiviteter som man kan göra på fritidsgården. 
Finns med som en av alla dom aktiviteter vi har på vår gård på bland annat 
vår hemsida. 
För att visa på olika bredder. 
Som en aktivitet att göra/utföra. 
Det är en del av utbudet på gården. 
Som en av många aktiviteter. 
Vi berättar ju vad man kan göra på fritidsgården och då är biljard en sak 
som lockar! 
När det kommer nya besökare till oss visar vi runt på gården och nämner 
att biljardbordet står till deras förfogande. Vi nämner det även på vår 
hemsida. 
I våra utskick där vi nämner vad det finns att göra på gården nämner vi 
biljard. 
Att aktiviteten finns på gården. 
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Att det är ett roligt sätt att umgås.. 
Vi nämner i stort sätt allt vi har på gården. 
Biljardbordet nämns. 
För att marknadsföra oss om vilket utbud som finns. 
Det är en del av vår verksamhet. 
Dragplåster, muntligt och affischer. 
Som en ren information om vilka verksamheter som finns på fritidsgården. 
Det står på våra utskick och det är många som frågar efter det. 
Finns som en av de aktiviteter som ungdomar har att tillgå. Beskrivs på 
hemsidan.  
Finns även kurser tillsammans med Kumla biljard Sällskap för att locka 
ungdomar till sporten. 
När vi berättar vad som finns så säger vi så klart att bordet finns. 
Biljard är en lugn och trevlig verksamhet som många kan samlas runt. En  
mötesplats. 
Under våra aktiviteter som kan utövas på gården. 
Våra besökare har länge önskat ett biljardbord så självklart berättar vi att 
det nu finns. Det är något som man oftast inte har hemma. 
Som exempel på gården utbud. 
I samband med pingis och andra aktiviteter. 
Som en aktivitet bland andra. Vi tycker att biljardspel passar ungdomar 
som av olika anledningar inte riktigt "passar in i verksamheten" men som 
ändå vill vara på gården. Det är oftast lugnt kring biljardbordet och här kan 
man ofta samtala ostört. 
Som något som finns i standarutbudet på fritidsgården. 
Som en av många aktiviteter man kan göra på gården. 
I broschyrer och på hemsidan. Tänk att själv få prova spela biljard utan en 
massa "proffs" runt sig, som det oftast är på en biljardhall. 
Upplyser om att man kan spela biljard på fritidsgården. Få besökare till  
fritidsgården som kan vara intresserade av biljard, men senare leder till 
andra aktiviteter och nya kompisar. 
Finns att tillgå. 
Attraktiv aktivitet. 
Som en av de saker man kan göra på. Eftersom att det är populärt och bra 
att veta vilka aktiviteter som finns. 
Via skolor m.m. 

Fråga 24. (flerval)    
Varför har ni inget biljardbord?   

1 Valt att inte köpa något, pga. verksamhetsmässiga motiv 2 22,22
2 Valt att inte köpa något, pga. brist på pengar 1 11,11
3 Valt att inte köpa något, pga. utrymmesbrist 3 33,33
4 Valt att inte köpa något, pga. annan anledning 3 33,33

Obesvarade 47   
Antal formulär 51   
    
Fråga 25. (frisvar)    
Om "annan anledning" vad?    

 

Traditionsbrytare. Gården utan biljard. Vi har satsat på annan utrustning. 
Har haft, dyrt att laga och finns ingen direkt efterfrågan av det från 
ungdomarna. 
Det gick sönder pga. av att ofta flyttas. 

Fråga 26. (frisvar)    
Kommentar till "inget biljardbord"   
 Hög ljudnivå, liten verksamhetsbudget, små lokaler. 
 
 


