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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamhet vid fritidsgårdar som ett sätt att 

förebygga brottslighet hos unga personer. För att besvara studiens syfte har kvalitativa 

intervjuer genomförts med fem fritidsledare som arbetar på fritidsgårdar i en medelstor stad 

i mellansverige. Frågeställningar som studien utgår från är: Upplever fritidsledare det arbete 

som bedrivs vid fritidsgårdar som brottsförebyggande och i så fall på vilket sätt? Vilka hinder 

och möjligheter upplever fritidsledare att det finns för att bedriva brottsförebyggande arbete 

för målgruppen unga? Det empiriska materialet som samlades in har analyserats utifrån 

teorin om sociala band samt empowerment. Det huvudsakliga resultatet i studien visar att 

fritidsledarna upplevde sitt arbete som delvis brottsförebyggande. Fritidsledarna 

presenterade följande ledord i det resultat som framkom; ungdomarnas delaktighet, 

empowerment, tillit och möjligheterna att ungdomarna själva fick vara med och bestämma 

över sin fritid. Dessa faktorer ansåg fritidsledarna kunde ha brottspreventiv effekt.  

Nyckelord: ungdomsbrottslighet, fritidsgårdar, brottsförebyggande arbete, delaktighet, 

empowerment. 



 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate activities at youth recreation centers in relation to 

preventing crime in young people. To answer the study's aim, qualitative interviews was 

conducted with staff at youth centers in a medium-sized city in central Sweden. Research 

questions that the study is based on are: Does the staff experience activities at youth centers 

as crime prevention and, if so, in what way? Which obstacles and opportunities do 

professionals experience for crime prevention work aimed at young people? The empirical 

material is analyzed based on the theory of social ties and empowerment. The main result of 

the study shows that staff members at the youth center find their work to crime prevention in 

some ways. In the result we find that youth participation, empowerment, trust and the 

possibilities for the youth to self create there leisure was important crimepreventive factors 

presented by the staff at the youth centers. 

 

Keywords: Youth criminality, youth center, crime preventive work, participation, 

empowerment 
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1 INLEDNING 

Media visar ständiga bilbränder, attacker på blåljuspersonal och ungdomar särskilt i utsatta 

bostadsområden målas upp som våldsmän. I många områden beskrivs det som kaos och 

ungdomarna får stor skuld. Hur fritidsgårdarnas verksamhet kan påverka ungdomarna är 

intressant och vi vill undersöka hur fritidspersonalen upplever att deras arbete som 

fritidsledare på fritidsgården påverkar ungdomarnas fritid.  

 

Denna studie syfta till att undersöka och intervjua fritidsledare på fritidsgårdar då dessa 

kommer i nära kontakt med ungdomar i sitt arbete. Vi är intresserade av att ta reda på om 

fritidsledarna anser att deras arbete är brottsförebyggande och i så fall på vilket sätt, samt 

vilka svårigheter och vilka förslag till förbättringar som framkommer. Perspektivet kommer 

vara hur de uppfattar att aktiviteter för ungdomar kan påverka ungdomsbrottsligheten. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om fritidsledares upplevelse av aktiviteter för 

ungdomar med syfte att förebygga och minska ungdomsbrottslighet.  

Utifrån syftet har dessa två frågeställningar formulerats: 

Upplever fritidsledare det arbete som bedrivs vid fritidsgårdar som brottsförebyggande och i 

så fall på vilket sätt?  

Vilka hinder och möjligheter upplever fritidsledare att det finns för att bedriva 

brottsförebyggande arbete för målgruppen unga?  

2.1 Centrala begrepp 

Ungdomsbrottslighet  

Estrada & Flyghed (2007) beskriver att ungdomsbrottslighet är när någon ungdom begår en 

brottslig handling. De förklarar vidare att det är svårt att avgränsa därför använder vi åldern 

12-20 år som begår brottsliga handlingar oavsett straffskala i denna studie när vi skriver 

ungdomsbrottslighet. 
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Ungdomar 

I denna studie har vi avgränsat åldern på ungdomar till 12-20 år utifrån att det är dessa 

ungdomar som får befinna sig på de kommunala fritidsgårdarna. 

Brottsprevention  

Wikström och Torstensson (1997) beskriver brottsprevention som åtgärder som på kort eller 

lång sikt leder till att brott minskar utifrån två faktorer, att individers benägenhet att begå 

brott minskar eller att situationer som bidrar till individers motivation till att inte begå brott 

ökar. 

Brottsförebyggande åtgärder delas vanligtvis in insatser som social brottsprevention och 

situationell brottsprevention. Den sociala brottspreventionen handlar om att försöka 

påverka de riskfaktorer som gör att en individ hamnar i en kriminell livsstil. Detta innebär att 

försöka åtgärda de faktorer som får individerna att begå brott. Situationell brottsprevention 

handlar om att förändra situationer som skapar tillfällen för brott, genom att försvåra 

genomförandet av brottsliga handlingar, öka risken för att bli upptäckt eller att minimera 

vinsten av att begå brott (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

3 BAKGRUND 

Fritidsgårdar i Sverige startades i grunden upp i syfte att ge pojkar med olika 

problembeteenden en meningsfull fritid under början av 1900-talet. Än idag är det oftast 

ungdomar med mer omfattande social problematik som i högre utsträckning söker sig till 

fritidsgårdar. Fritidsgårdarnas struktur kan variera mycket, allt ifrån en byggnad med 

personal utan relevant utbildning, till en mycket strukturerad och välbemannad verksamhet. 

Hur en fritidsgård planerar sin verksamhet är ofta beroende på hur situationen i närområdet 

ser ut (Andersson & Jordan, 2007). 

Wikström och Torstensson (1997) menar att fritidsaktiviteter tycks vara en av de vanligaste 

åtgärderna inom kommuner som vidtas för att verka brottsförebyggande bland ungdomar. 

Författarna beskriver vidare att fritidssektorn kan ha en brottsförebyggande roll, i samverkan 

med skola och polis, för att identifiera och fånga upp ungdomsgrupper som är på väg mot en 

kriminell livsstil. Socialstyrelsen (2009) redogör för ett antal risk- och skyddsfaktorer för att 

motverka ungdomsbrottslighet, där en skyddsfaktor för att motverka kriminalitet hos 

ungdomar är att de deltar i regelbundna aktiviteter. Unga som enligt Socialstyrelsen (2009) 

deltar i regelbundna aktiviteter ledda av vuxna, löper mindre risk för normbrytande 

beteende. Ungdomsbrottslighet har en tydlig struktur, där de flesta individer begår brott på 

något sätt som ungdomar, men i övrigt är ungdomsbrottsligheten skevt fördelad mellan 

tyngre brottslighet och det som begår mindre företeelser någon enstaka gång. Det är många 

ungdomar som begår några enstaka brott och några få som begår fler brott och tyngre. Det är 

endast en liten andel som fortsätter att begå brott i vuxen ålder (Brottsförebyggande rådet, 
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2009). Pettersson (2007) menar att könsfördelningen på de som begår brottsliga handlingar 

som de får någon form av påföljd eller blir påkomna av polis är övervägande manliga 

ungdomar med utländsk härkomst. Dessa utsattes i en högre grad av våld från polis. Det kan 

ses i ljuset av den syn samhället har på just manliga ungdomar som har en utländsk 

härkomst.  Vidare påvisades att dessa ungdomar oftare blev tagna av polisen, oavsett om 

något brott begått eller ej. Pettersson menar att det förekommer en viss stämpling på dessa 

ungdomar.  

Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, Tubman och Adamson (2005) påvisar att det är en ökning 

av forskning som visar att ungdomars fritidsaktiviteter eller avsaknaden av fritidsaktiviteter 

hänger samman med problembeteenden. Att aktiviteter i form av fritidsaktiviteter antingen 

skyddar eller utsätter ungdomar för risk är mer än endast sysselsättningen i sig. 

Kamratrelationer som bildas hänger starkt samman med ungdomars problembeteenden, på 

det sättet att ungdomar med hög risk lär sig avvikande beteenden av varandra. En möjlig 

orsak till deltagandet i vissa fritidsaktiviteter och hur de kan verka främjande eller skadliga 

för ungdomar kan kopplas till att aktiviteten länkar samman antingen kompetenta eller 

antisociala vuxna och jämnåriga där de lär sig ett beteende av varandra. 

Forskning har även visat att för ungdomar som kommer till fritidsgårdar och börjar umgås 

med andra ungdomar som begår brott så ökar risken för att de själva börjar med kriminella 

aktiviteter. Om ungdomar som kom till fritidsgårdar inte hade skapat kontakter med dessa 

ungdomar skulle risken för kriminaliteten inte ökat (Stattin, Kerr, Mahoney, Persson och 

Magnusson, 2005). Därmed kan kriminalitet kopplat till besök på fritidsgårdar i hög grad 

också kopplas till vilka relationer den unga personen skapar på fritidsgården. Ferrer-Wreder 

m.fl (2005) menar därför att för att skapa positiv förändring för ungdomar är det viktigt att 

ge dem tillfällen till att skapa prosociala kontakter genom att antingen erbjuda positiva 

relationer eller ge ungdomar möjligheten att själva göra något för samhället. 

Trondman (2000) sammanfattar i en rapport, resultatet från en studie som genomförts av 

Kommunalarbetareförbundet. Resultatet baseras på 463 besvarade enkäter från fritidsledare 

i Sverige, och slutsatsen i rapporten är att fritidsledare runt om i landet menar att 

verksamhetsmål och kvalitetskrav inom verksamheten inte kan uppnås på grund av minskad 

personaltäthet, fler besökare, minskade resurser och ökade sociala problem i områdena. 

Berggren (2000) diskuterar även att yrkesrollen som fritidsledare är ett stort uppdrag som i 

många avseenden kan vara komplext samt innefattar många olika uppgifter. Målgruppen är 

oftast barn och ungdomar, och rollen som fritidsledare innebär att på samma gång fungera 

som lärare, socialarbetare och en ställföreträdande vuxen.   

3.1 Disposition 

Inledningsvis kommer en forskningsöversikt inom området presenteras med både svenska 

och internationella forskningsartiklar. I avsnittet teorier och teoretiska begrepp kommer de 

teoretiska utgångspunkter som har använts för att analysera det empiriska materialet att 

redovisas. Efter detta följer avsnittet forskningsmetod, där metodologiska ställningstaganden 

och genomförande av den empiriska studien redovisas. I avsnittet Resultat och analys 
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redogör vi för resultatet från våra intervjuer och observationer och analyserar dessa utifrån 

tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna. Vidare följer avsnittet 

diskussion där resultatet diskuteras i relation till våra frågeställningar. Slutligen presenteras 

våra slutsatser, och förslag på vidare forskning inom området. 

4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta avsnitt kommer forskning inom ämnet att presenteras. Vid sökningar har vi använt 

oss av databaser via Mälardalens högskolas sökverktyg “Primo”. Sökningarna har anpassats 

utifrån studiens syfte, och de sökord som använts har varit: “fritidsgårdar”, 

“fritidsaktiviteter”, “brottsprevention”, “ungdomar”, “ungdomsbrottslighet”, “youth 

center”, “Youth”, “Youth Criminality”, “curricular activities” “crime prevention”. Vi använde 

oss av sökord på både svenska och engelska för att såväl nationell som internationell 

forskning skulle vara representerad.  

Forskningen kommer att presenteras utifrån följande teman; fritidsgården som en social 

mötesplats, fritidsgårdens besökare, tjejernas deltagande i fritidsgårdens verksamhet, 

strukturerade fritidsaktiviteters påverkan på ungdomar, sportaktiviteter, faktorer för ökat 

välmående hos ungdomarna och fritidsgården som en brottsförebyggande verksamhet. 

4.1 Fritidsgården som en social mötesplats 

Forkby (2008) har gjort en jämförande studie mellan två fritidsgårdar i en stad i Sverige, i 

form av en enkätundersökning och där ungdomar som besökte fritidsgårdarna intervjuades. 

Resultat visade att en stor andel av ungdomarna som kom dit inte hade bristande anknytning 

till skolan, vilket enligt Forkby står i kontrast till annan forskning inom området som visar att 

det ofta är ungdomar med normbrytande beteenden som besöker fritidsgårdar. Författaren 

menar att detta kan bero på de strukturerade aktiviteterna och intressestyrda inriktningen 

som just dessa fritidsgårdar hade extra fokus på, vilket innebär att de som kommer dit 

kommer för att de har ett intresse för dessa inriktningar. Det framkom också i studien att 

många av ungdomarna kom till fritidsgårdarna just på grund av sina intressen och för att 

finna likasinnade. Målgruppen på dessa fritidsgårdar var också något äldre ungdomar än 

genomsnittet är för fritidsgårdar. En förklaring till resultatet menade författaren kunde bero 

på att äldre ungdomar i riskzon för normbrytande beteende söker sig till andra sammanhang 

än dessa kommunala fritidsgårdar, särskilt då eftersom dessa fritidsgårdar var så pass 

intressestyrda i sina inriktningar. 

Andersson och Jordan (2007) har genomfört en kvalitativ studie där sex fritidsledare samt 

andra aktörer som polis, socialtjänst och lärare intervjuades om brottsförebyggande arbete i 

anslutning till en fritidsgård i Sverige. Under fritidsgårdens kvällsaktiviteter arbetar alltid 

fyra personer, där två är fast anställda. På detta sätt känner ungdomarna till personalen 
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vilket skapar en trygghet. Fritidsgården har även fasta öppettider, och man väljer hellre att 

stänga en kväll om kriterierna inte uppfylls eller om man ej kan garantera maximal säkerhet 

för ungdomarna. I resultatet framkommer även vikten av kontinuitet och förutsägbarhet på 

fritidsgården. Koutakis (2008) har gjort en forskningsöversikt inom området och lyfter fram 

olika faktorer som bidrar till en god kvalitet på fritidsgårdar. God kontinuitet inom 

personalgruppen samt att fritidsledarna har adekvat utbildning och har fritidsgården som 

huvudsaklig arbetsplats är enligt Koutakis viktiga faktorer för att fritidsgården ska hålla en 

god kvalitet. Dessa faktorer leder till möjligheter att utveckla verksamheten samt skapa goda 

relationer mellan fritidsledare och de besökande ungdomarna.  

 
Andersson och Jordan (2007) menar att om det finns en stor social problematik i närområdet 

där fritidsgården befinner sig, kan det leda till att fritidsgården tar en roll som innebär ett 

stort ansvar för den sociala situationen i området. För ungdomarna kan det göra att de 

känner sig mer övervakade och kontrollerade. Flera aktörer och fritidsgårdar beskriver ofta 

att fritidsgårdarnas syfte ska vara att ge ungdomarna ett lättsamt och roligt sätt utvecklas på 

sin fritid. Om fritidsgårdar fokuserar för djupt på att hantera den sociala problematik som 

finns bland ungdomarna på fritidsgårdarna, kan verksamheten få en för stor prägel av social 

problematik och behandlingsarbete, snarare än grundsyftet med fritidsgården.  

 

Koutakis (2008) menar att det skulle vara till fördel att de kommunala politikerna finner det 

meningsfullt att investera i fritidsverksamheter, och avsätta resurser till dessa. För 

fritidsledarnas del är det viktigt att inför kommunpolitikerna kunna visa på vikten av att ha 

bra fritidsgårdar i området, att det är en investering och inte någonting som bara tär på 

kommunbudgeten. Det är även viktigt att fritidsgårdarna har tydliga verksamhetsidéer och 

mål för att hålla en god kvalitet.   

4.2 Fritidsgårdens besökare 

Mahoney och Stattin (2004) visade i sin enkätstudie där 1163 ungdomar deltog, att 

ungdomar med olika typer av sociala problem besökte fritidsgårdar i högre grad än andra. 

Detta innebär att på fritidsgårdarna är det möjligt att nå ungdomar som saknar stabila 

hemmiljöer eller andra positiva vuxenkontakter. Kriminaliteten kan öka bland ungdomarna 

om fritidsgården har låg personaltäthet och vidare även låg grad av strukturerad verksamhet. 

Detta innebär att fritidsgården kan bli en arena där kriminellt intresserade ungdomar möts 

och tar efter varandra.  

 

Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) genomförde en svensk kvalitativ studie där både 

fritidsledare och ungdomar var med på intervjuer. De beskriver att det framkom i 

intervjuerna med fritidsledarna att de upplevde att de yngre barn oftare deltar i 

fritidsgårdarnas verksamhet för att det är roligt, och att aktiviteterna är mer lättsamt 

utformade för att skapa ett intresse för att få ungdomarna att vilja gå på fritidsgården även 

när de blir äldre. De äldre ungdomarna är oftare där för att deras kompisar deltar i 

aktiviteterna. De äldre söker efter delaktighet och tillhörighet på ett annat sätt än de yngre 

och inte bara för att det ska vara roligt. Rekryteringen till aktiviteterna i dessa fritidsgårdar 

som var med i studien skedde ofta genom familjer, där föräldrarna själva varit med på 

fritidsgårdarna när de var yngre samt genom skolan. Särskilt riktade personalen in sig på 

elever som inte hade någonting att göra på loven. Att samarbeta med skola och familjen var 
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gynnande för verksamheten. Fritidsledarna ägnade även en del tid att göra vandringar i 

området för att arbeta uppsökande med ungdomar som kunde bedömas vara i risk för att 

hamna i brottslighet eller missbruk. Dessa rekryterades till att komma till fritidsgårdarna 

istället för att gå runt i området. 

 

Mahoney, Stattin och Magnusson (2001) undersökte barns sociala anpassning i en svensk 

stad där lärare fick fylla i ett formulär där de fick skatta barns sociala anpassning i 10 års-

åldern. De barn som besökte fritidsgårdar i 13-årsåldern var de ungdomar som av deras 

lärare hade skattats ha högre anpassningsproblem vid 10-årsåldern. Forskarna kom vidare 

fram till att de barn som av läraren vid tio års ålder, skattats ha problematik och sökte sig till 

fritidsgårdarna, hade vid 18 års ålder en mycket större utsträckning en förekomst i polisens 

register, i jämförelse mot de som hade skattats ha lika stor nivå av problem men som inte 

besökte fritidsgårdarna. Analysen genomfördes igen i 30 års-åldern. Resultatet var då 

detsamma, man hade dock bara tagit hänsyn till brott begångna mellan 18 och 30 års ålder. 

Slutsatsen utifrån dessa resultat var att de ungdomar som söker sig till fritidsgårdar i större 

utsträckning är socialt belastade innan, men det förklarar inte helt och hållet deras framtida 

kriminalitet. När jämförelse mellan likvärdiga grupper av belastade unga gjorts som både 

kommit till fritidsgårdar och de som inte hade deltagit i någon verksamhet i fritidsgårdarna, 

kunde en tydlig skillnad ses där det är de ungdomar som deltagit i fritidsgårdarnas 

verksamhet som oftare hade en kriminell bakgrund även i tidig ålder.   
 

4.2.1 Tjejernas deltagande i fritidsgårdens verksamhet 

I fritidsgårdarna som författarna till studien undersökte upplevde personalen att det var 

viktigt att det fanns fritidsledare av båda könen för att alla skulle kunna söka sig till någon de 

känner sig bekväma med. Flickor sökte sig oftare till kvinnliga ledare och killarna till de 

manliga. Det gav ungdomarna en chans att kunna ställa intima frågor om exempelvis 

relationer och sex, som många ungdomar inte kunde få svar på från hemmet. Det fanns även 

möjlighet att delta i olika grupper där kön var indelade var för sig, för att öka ungdomarnas 

möjlighet till deltagande. För tjejerna var detta en särskilt viktig faktor. De grupper där det 

endast var tjejer, gav ofta ett högt deltagande, i motsats till det deltagande av tjejer som var i 

allmänna grupper (Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2015).  

 

Stattin, Kerr, Mahoney, Persson och Magnusson (2005) har genomfört en longitudell 

enkätstudie där man undersökte flickor som kom till fritidsgårdarna. Denna studie visade ett 

samband mellan normbrytande beteende och besök på fritidsgårdar. Sambandet vad 

forskarna ansåg låg i att flickor kommer i kontakt med andra ungdomar, som befinner sig på 

fritidsgårdarna och har normbrytande beteenden vilket blev missgynnande för flickorna. 

4.3 Strukturerade aktiviteter 

Behtoui (2018) har genomfört en kvantitativ survey-undersökning i Sverige på ungdomar i 

sina sista år på högstadiet. Undersökningen fokuserade på hur ungdomarna påverkas av 

fritidsaktiviteter samt vilka begränsningar och möjligheter den social omgivning de befinner 

sig i ger dem. Det framkom att ungdomarna påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå, 

inkomst och vilket område ungdomarna bor i. Ungdomar som kommer från områden med en 

hög socialekonomisk status och har föräldrar med hög utbildning har tendenser att klara sig 
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bättre i både skola, har en bättre social utveckling och hamna mer sällan i kriminalitet än 

ungdomar som inte kommer från samma förutsättningar. Studien fokuserade på vilka 

slutbetyg ungdomarna fick under de sista åren på grundskolan och hur fritiden såg ut för 

dessa ungdomar. De ungdomar som hade en högre grad av höga betyg hade samtidigt i högre 

grad ett deltagande i strukturerade aktiviteter så som sport, kulturella aktiviteter och även i 

religiösa sammanhang. Fritidsgårdarnas påverkan på ungdomar framkom som negativt och 

något som inte gynnade ungdomarnas betyg eller sociala utveckling utan snarare tvärt om. 

Deltagandet i sport är en återkommande faktor som ungdomarna tycker påverkar deras 

utveckling, och då är det främst i form av aktiviteter anordnade av frivilliga ideella 

organisationer. I studien framkom att det är en tydlig skillnad på vilka som är medlemmar i 

dessa föreningsformer och den gemensamma faktorn som framkom var föräldrarnas 

ekonomiska status, då avgifterna för deltagande har ökat med åren vilket förhindrar att 

ungdomar med en socioekonomiskt utsatt bakgrund har ett lägre deltagande i strukturerade 

sportaktiviteter. Fritidsgårdarnas påverkan såg som en mindre strukturerad verksamhet med 

fokus på ungdomar som av samhället såg som ”ungdomar i riskområde” och fokus låg på att 

få dem från gatorna och i den mån det gick aktivera dessa i fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna 

var begränsade i personal vilket gjorde att de främst hade möjlighet att ägna sig åt aktiviteter 

i form av biljard, tv-spel eller utomhusaktiviteter exempelvis i form av utflykter. Hur pass 

strukturerade aktiviteterna var påverkade enligt denna studie ungdomarnas sociala 

utveckling. En högre grad av strukturerade aktiviteter tenderade att skapa en positiv 

gemenskap och hade i högre grad utbildad och engagerad personal än aktiviteterna i 

fritidsgårdarna som ofta hade personal med låg utbildning och en struktur där ungdomarna 

riskerade hamna i kriminalitet eller ökat antisocialt beteende. 

 

Mahoney och Stattin (2000) har gjort en svensk studie om olika typer av fritidsaktiviteter 

hänger ihop med olika aspekter av social anpassning. 703 pojkar och flickor i 14-årsåldern 

och deras föräldrar svarade på enkäter kring deltagande i samhällsbaserade fritidsaktiviteter, 

sociala relationer samt normbrytande beteende. Med normbrytande beteende menas 

exempelvis att bli tagen av polisen för någon olaglig handling, omhändertagen för berusning 

eller hasch-rökning på allmän plats. I studien gick det att skilja på ungdomars beteenden 

inom strukturerade aktiviteter som exempelvis sport eller annan typ av ledarledda aktivitet, 

samt mer ostrukturerade aktiviteter som exempelvis att komma till fritidsgårdarna. 

Strukturerade aktiviteter var i större utsträckning kopplat till ungas förutsättningar att skapa 

goda sociala relationer, goda studieresultat, god psykisk hälsa och gott beteende. Aktiviteter i 

ostrukturerade aktiviteter som exempelvis att hänga fritidsgårdar kunde vara en riskfaktor 

för olika normbrytande beteenden. 

 

Ekholm (2013) har genomför en litteraturstudie där han undersökt om sportaktiviteter kan 

påverka brottsligheten och på vilket sätt. I studien framkom att idrottsaktiviteter i sig inte 

behöver vara brottsförebyggande och att de i vissa fall kan gynna brottslighet utifrån risker 

för hög press samt doping. I avseende på ungdomars användning av sportaktiviteter som en 

rolig fritidssysselsättning säger Ekholm att det kan fungera som en brottsförebyggande 

åtgärd, särskilt om det är aktiviteter som har struktur, engagerade ledare och baserar sig på 

att utövandet ska vara kravlöst och roligt. De flesta klubbar som har sportaktiviteter har ofta 

fokus på sporten och har inte till avsikt att arbeta brottsförebyggande men att de ungdomar 

som engagerar sig i aktiviteter i form av sport i dessa föreningar eller klubbar oftare kommer 

från familjer med en högre socioekonomisk standard och i sin tur har krav från sina familjer 
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att klara skolgång och att inte uppvisa ett antisocialt beteende. Dessa ungdomar har även ett 

högre engagemang från sina föräldrar som är delaktiga i deras sportaktiviteter. I studien 

framgår att det på grund av ökade kostnader för sportaktiviteter i föreningsverksamheten 

oftare exkluderar ungdomar med en låg socioekonomisk status och dessa hänvisas till 

aktiviteter på exempelvis frivilligorganisationer eller kommunalt drivna verksamheter som 

kan vara både strukturerade och mindre strukturerade. I dessa verksamheter finns inte krav 

på engagemang och stöd i aktiviteterna vilket gör det svårt att bedöma kvalité och om de kan 

ha en brottsförebyggande effekt utifrån att det helt beror på vilken ledare som ansvarar för 

aktiviteten och dess kunskapsbakgrund. 

4.4 Faktorer för ökat välbefinnande hos ungdomarna 

Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) beskriver vikten av att fritidsgårdarna värnar om 

ungdomars hälsa och välmående för att de ska växa upp till friska vuxna människor. I studien 

genomfördes gruppintervjuer samt enskilda intervjuer där det framkom vissa faktorer som 

fritidsledare samt ungdomarna på fritidsgården ansåg särskilt gynnsamma för en god hälsa 

och som kunde förebygga att ungdomarna började använda droger och alkohol. Personalen 

ansåg att alla ungdomar måste känna sig välkomna samt att alla kände att det inte var någon 

diskriminering oavsett härkomst eller kön. De beskrev att de hela tiden arbetade för att 

inkludera alla genom att bland annat bryta gruppbildningar där det enbart pratades 

hemspråket, för att alla skulle kunna vara med. Aktiviteter kom upp som en viktig del i arbete 

på fritidsgården. Aktiviteterna beskrivs som något som behövde vara åldersanpassat för att få 

effekt. I denna studie såg fritidsgårdarna att det var positivt att anordna aktiviteter för yngre 

ungdomar i åldern 10-12 år för att förbereda dem på att kunna komma till fritidsgården även 

som äldre, samt aktivera dessa åldrar som ofta inte har någonstans att ta vägen efter skolan. 

Dessa aktiviteter bjöds även föräldrar in till för att få en inblick i verksamheten innan barnen 

blev i ålder att själv få gå till fritidsgården. 

4.5 Fritidsgården som en brottsförebyggande verksamhet 

Andersson och Jordan (2007) lyfter fram ett antal faktorer på den fritidsgården som de 

undersökte som de menar kunde verka brottsförebyggande för ungdomarna i området. Dessa 

faktorer var kontinuitet, förutsägbarhet, och personalstyrkan. En annan viktig sådan faktor, 

enligt Andersson och Jordan, var de relationer som fritidsledare strävade efter att skapa med 

ungdomarna. Goda relationer till ungdomar bidrog till en slags “social kontroll”, vilket 

försvårade möjligheterna och minskade frestelserna till ett normbrytande beteenden då det 

fick negativa konsekvenser för dem. Det gav även den effekt att ungdomarna fick bekräftelse 

för exempelvis skapande aktiviteter vilket i sin tur kunde bidra till en positiv utveckling för 

ungdomen. I studien framkom det vidare att känna sig som en del i en social gemenskap där 

man tillsammans arbetar för goda ändamål och får bekräftelse för detta motverkar 

destruktiva beteenden, där man stärker tron på den egna förmågan samt får ett individuellt 

och kollektiv värde vilket kan skapa en mer positiv självbild.  
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Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) beskriver att fritidsledarna behövde upprätta 

relationer med ungdomarna för att nå fram och kunna ge dem stöd och vägledning. Att nå 

detta gjordes genom att alla ungdomar fick tid att prata om de ville, de blev hälsade på genom 

handslag och vid namn när de kom till fritidsgården samt att de kände tilltro till 

fritidsledaren. Det beskrivs vidare att viktiga faktorer i relationen mellan fritidsledare och 

ungdom var att ungdomarna såg fritidsledarna som en förebild, en trygg vuxen de kunde lita 

på samt se upp till. Fritidsgårdarna använde sig av tydliga regler som alla behövde acceptera 

för att få delta i verksamheten, detta för att skapa trygghet i fritidsgården. Ledorden var 

kärlek och respekt. Det var av stor vikt att alla respekterade alla för att aktiviteter och 

verksamhet skulle fungera. 

 

Andersson och Jordan (2007) menar att det är viktigt att bemöta ungdomarna på ett sätt som 

får dem att känna sig delaktiga och bekräftade som individer. Exempelvis uppnår man detta 

genom att exempelvis hälsa på personen med dennes namn, vilket gör att ungdomen känner 

sig bekräftad och fungerar som en länk för att skapa relationer. Författarna förklarar vidare 

att genom att fritidsledarna hade ett aktivt bemötande och fokus på att skapa goda relationer 

till ungdomarna kunde det ha en brottsförebyggande effekt. Genom att de på detta sätt kunde 

motverka anonymitet på fritidsgårdarna, ledde det till att ungdomarna som kommer till 

fritidsgårdarna med en agenda att exempelvis sälja droger, gjordes synliga på ett sätt de inte 

önskade i detta avseende vilket gav effekt i form av att de ofta lämnade fritidsgården utan att 

genomföra försäljningen eller den brottsliga handlingen. 

 

Fredrikssons, Geidnes och Erikssons (2015) studie visade att de fritidsgårdarna som de 

undersökte strävade efter att ge ungdomarnas möjligheter till att stärka sina egna förmågor 

och ge empowerment. Ungdomarna fick möjligheten att vara delaktiga i olika beslut inom 

verksamheten och deltagandet i fritidsgården, vilket var en viktig del i verksamheten för att 

skapa en känsla av delaktighet för ungdomarna. Även aktiviteter där ungdomarna fick leda 

andra ungdomar var en viktig del i verksamheten. Känslan av tillhörighet var något som kom 

fram i intervjuerna med både ungdomarna och personalen. Det var just tillhörigheten till 

någon form av gemenskap till andra i samband med just strukturerade aktiviteter som 

framhävdes som grund för välmående och minskade risker för antisocialt beteende, då 

ungdomarna hellre ville vara på fritidsgården än ute i området. Detta i sin tur kunde leda till 

att ungdomarna i mindre utsträckning hamnade i drogbruk och annat socialt nedbrytande 

umgänge. 

5 TEORIER OCH TEORETISKA BEGREPP 

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier och teoretiska begrepp för studien. Teorierna 

utgår från hur sociala band, anknytning, empowerment och delaktighet kan verka 

brottsförebyggande. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer att användas för att analysera 

det empiriska materialet. 
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5.1 Teorin om sociala band 

Hirschis (1969) teori om sociala band är inom kriminologin en betydelsefull teori för att 

förstå kriminalitet och vilka som utför kriminella handlingar. Dock förklarar teorin främst 

varför människor väljer att avstå från att begå brott och följa lagar och normer snarare än 

varför man väljer en kriminell karriär. 

Genom social kontroll och integrering som sker i samhället, kommer detta minska risken för 

att individer ska begå kriminella handlingar. Ett viktigt begrepp inom teorin om social 

kontroll är social anknytning, vilket innebär att man har tagit till sig av samhällets regler och 

normer och gjort till sina. Hirshi beskriver att de sociala banden innefattar fyra centrala 

faktorer; anknytning, engagemang, delaktighet och tilltro. Anknytning innebär hur starka 

band individen har till andra människor, det vill säga känslomässiga relationer. Genom en 

god anknytning till andra människor, kan individen hindras från att begå brottsliga 

handlingar då det annars kan innebära negativa konsekvenser för relationerna. Engagemang 

handlar om hur mycket en individ engagerar sig i exempelvis arbete eller utbildning, ett högt 

engagemang för detta minskar risken för att individen ska begå brott för att inte förlora sin 

sociala position denne har fått i samhället. Delaktighet handlar om hur mycket en individ 

väljer att engagera sig i olika aktiviteter. Socialt accepterade aktiviteter minskar utrymmet för 

att begå brottsliga handlingar. Den fjärde och sista faktorn handlar om tilltro, att individen 

har tilltro till det nuvarande samhället individen är en del i (Hirschi, 1969).  

Hilte (1996) beskriver teorin om sociala band som en förklaring till varför individer väljer att 

anpassa sig till det etablerade samhällslivet. Denna teori kan även förklara att individer som 

väljer kriminella vägar inte har lyckats knyta an till betydelsefulla andra och som varken tror 

på eller engagerar sig i socialt accepterade aktiviteter, som utbildning eller sedvanligt 

yrkesliv. 

5.2 Empowerment 

Payne (2014, s 373) beskriver målsättningen med empowerment som att förbättra individers 

förmåga och självförtroende till att använda sin egen makt, för att få kraft och att agera 

utifrån egna beslut genom att minska följder av personliga och sociala hinder. Empowerment 

innebär att man ej kan ge makt åt människor, däremot ge dem stöd i att själva kunna ta 

makten över sitt eget liv. Individer får stöd i sin förmåga att själv kunna se sina möjligheter, 

för att ta ett eget ansvar över sitt liv och att kunna förändra sin situation. Empowerment 

kopplas även till delaktighet i form av att individer och kollektiv är involverade i de beslut 

som angår dem för att uppnå social rättvisa.   
 

Att arbeta med empowerment och i vissa fall även med företrädarskap för att skapa resurser, 

möjligheter och andra alternativ för andra människor är något som Lee beskriver går att göra 

på flera sätt. Det Lee (2001) beskriver är hur människor i sin situation får stöd till att nå 

andra nivåer i livet. Det kan handla om att ge individen stöd och motivation till att själv ta sig 

över hinder och orättvisor som kommer i dess väg eller att genom företrädarskap. 

Företrädarskap är en mer juridisk form av stöd som kan gå in och ge möjligheter både genom 

Cause advocacy, som går att arbete med även på en politiskt övergripande nivå för att skapa 

och främja social förändring för utsatta grupper eller genom case advocacy som mer riktar in 

sig på individens rättigheter. Att använda de olika formerna av advocacy blir att den som ska 
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hjälpa personen går in som en företrädare och riskerar att på så vis få en ökad makt, därför är 

empowerment utifrån stöd och vägledning det som främst används för att ge personen 

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Empowerment tanken utgår från att ge individen en förståelse för sin omgivning, ge 

motivation och på så sätt arbeta med förändring tillsammans med individen. Genom att 

arbeta med individen och ge denne egna verktyg kan det skapa förutsättningar för att stärka 

individen att själv lösa och hitta egen vägledning i framtiden. Det skapas en grund av 

självförtroende och lärdomar som kan göra att individen gör val som gynnar istället för att 

leda individen mot exempelvis brottslighet. Det går att arbeta med empowerment ifrån tidig 

ålder och under hela livet och under olika former och tillvägagångssätt (Lee, 2001). 

 

En kritik som presenterats på området är att empowerment är individinriktad och gör att 

individen kan tolka och ta in sin omgivning men det ger inte individen de konkreta verktyg 

som behövs för att göra en social förändring gentemot de sociala orättvisor som finns 

fundamentalt i samhället. Det kan göra att personen försöker uppnå förändring med hjälp av 

stöd men att samhällets struktur gör att personen inte når förändring oavsett dess försök 

(Humphries, 1996). Dock poängteras att perspektivet kan användas då mål sätts upp för 

individen att arbeta mot, utan att ge individen garantier för just en social förändring även om 

det kan ske ändå utifrån det stöd och vägledning som ingår i en empowerment baserad 

praktik (Payne, 2014). 

 

5.3 Sammanfattning av teorier  

Teorin om sociala band har använts i denna studie då teorin vill förklara varför individer inte 

begår brott, och i detta fallet har vi applicerat teorin på ungdomarna som kommer till 

fritidsgårdar. Teorin förklarar att en stark anknytning till olika faktorer som finns i samhället 

som är positivt för ungdomarna håller dem ifrån att begå brott, och dessa faktorer är sådana 

som vi har kopplat finns på fritidsgårdarna som ungdomarna kommer till.  

 

Empowerment har vi använt för att få en förståelse kring hur fritidsledare arbetar med 

ungdomarna som kommer till fritidsgården. Vi har tolkat att fritidsledare använder sig av 

empowerment i arbetet med ungdomarna.   

6 METOD 

Då studiens syfte handlar om fritidsledarnas tankar om brottsförebyggande arbete på 

fritidsgårdarna, har en kvalitativ metod använts för att undersöka detta med 

semistrukturerade intervjuer. Empiri i form av intervjuer och observationer har först 

insamlats och utifrån detta har teorier använts för att analysera det insamlade materialet. 
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6.1 Forskningsansats 

Vi har använt oss av en abduktiv forskningsansats i denna studie. Den abduktiva ansatsen 

innebär en möjlighet att utforma arbetet gradvis (Alvesson och Sköldberg, 2017, s. 13).  Detta 

innebär att vi under vår analysprocess har växlat mellan teori och empiri för att hitta stöd och 

struktur i det resultat som kommit fram under studiens gång  

För att få en fördjupad förståelse för det aktuella området har vi även inspirerats utifrån 

hermeneutiken. Hermeneutik innebär att få respondenternas egna upplevelser av ett 

fenomen, där fokus ligger på hur man tolkar olika fenomen. Genom hermeneutiken låter man 

förståelsen för ett fenomen successivt utvecklas med ny kunskap (Kvale och Brinkmann, 

2014, s. 252). Alvesson och Sköldberg (2017, s. 152) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

en process där tolkning av en text utvecklas succesivt genom tolkning av delar, och omvänt 

där alla delar i sin tur ger förståelse för helheten. På detta sätt kan man se utvecklingen 

mellan förförståelse och förståelse under en forskningsprocess.  

Vi har innan studiens början haft vår förförståelse som en utgångspunkt och sedan stegvis 

arbetat fram ny förståelse som har varit viktig för studien 

Inom ämnet ungdomsbrottslighet hade ingen av oss någon egen erfarenhet eller själva 

deltagit vid någon fritidsgårdsverksamhet, vi ser detta som en styrka då vi inte påverkas av 

egna åsikter, erfarenheter och fokuserade på att ställa följdfrågor som annars kunde missats 

om vi gått in med viss förkunskap i denna studie. Innan denna studien genomfördes, gjorde 

vi en mindre undersökning i en tidigare metodkurs inom samma ämne då det varit mycket 

skriverier i tidningarna om ungdomsbrottslighet, bilbränder och förstörelse i förorter. Vår 

förförståelse är grundad i delar av den utbildning vi går samt genom en mindre tidigare 

studie där både enkäter och en intervju kring ämnet bearbetades. Detta skapade ett ökat 

intresse och en grund som vi arbetat utifrån i denna studie. 

6.2 Avgränsning och urval 

Målgruppen i denna studie var fritidspersonal, främst fritidsledare. Med fritidsledare menas 

personal som arbetar på fritidsgårdarna i kommunen och har i sina arbetsuppgifter att arbeta 

direkt med ungdomarna som deltar på fritidsgårdens verksamhet. Bryman (2011, s. 350) 

beskriver att inom kvalitativ forskning används oftast ett målinriktat urval, då man vill skapa 

en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. I vår studie har vi valt att 

intervjua personer utifrån de aktuella forskningsfrågorna, det vill säga fritidsledare som 

arbetar på fritidsgårdar i den aktuella kommunen.  

 

Urvalet är fritidsledare som arbetar på fritidsgårdar inom områden med liknande 

socioekonomisk status. Vi efterfrågade fritidsledare från fritidsgårdar som var geografiskt 

utspridda för att få en bredare överblick över arbetet och upplevelsen av brottsprevention. De 

stadsdelar fritidsgårdarna finns i är att betrakta som områden med hög andel 

ungdomskriminalitet jämfört med stadsdelar där det inte finns några kommunala 

fritidsgårdar även om utsattheten kunde variera. I den tidigare intervjustudien som vi 

genomförde inför denna studie framkom det att de kommunala fritidsgårdarna är placerade i 

områden med en socioekonomisk utsatthet i form av hög andel invånare med utländsk 

härkomst, högre arbetslöshet och ökade svårigheter vad gäller integration i samhället.  



13 

Fyra fritidsledare samt en person som arbetade inom ledningsgruppen för fritidsgård var 

deltagande i studien.   

 

6.3 Genomförande 

Intervjupersonerna som ingick i studien motsvarar ungefär 25 procent av de fritidsledare 

som arbetar i kommunen och har en fast anställning. Intervjupersonerna hade en 

åldersfördelning mellan 28-31 år och var tre deltagande kvinnor och två män. De flesta hade 

arbetat på den fritidsgård som de i dagsläget arbetar på, i ungefär två år. Endast en av 

intervjupersonerna stack ut och hade en betydligt längre anställningstid på ungefär åtta år. 

Två av intervjupersonerna hade en placering på fler än en fritidsgård och fyra av 

intervjupersonerna beskrev att de ibland fick arbeta på andra fritidsgårdar än den 

huvudsakliga vid personalbrist.  

Inledningsvis gjordes försök att nå fritidsgårdarna via telefon men då det var svårt att få 

några svar valde vi istället att kontakta kommunens samordnare som fungerade som en 

gatekeeper och förmedlade kontakten. Alla kommunala fritidsgårdarnas mejladress går till 

denna samordnare, så det var enda kontaktvägen in som fungerade. Vi skickade ut en 

förfrågan med de önskemål vi hade gällande vilka fritidsgårdar samt placering geografiskt 

som vi satt upp för att få en så hög validitet i studien som möjligt. Samordnaren kontaktade 

fritidsgårdarnas teamledare som utsåg lämpliga intervjupersoner som genom missivbrev som 

bifogades till samordnaren, fick information och beskrivning av studiens syfte innan vi fick 

kontakt med intervjupersonerna personligen. Vi erhöll kontaktuppgifter till de som 

teamledarna på fritidsgårdarna valt ut och kontaktade då dessa via mejl och i vissa fall via 

telefon och sms för att boka in intervjuerna. Vi påverkade inte vilka som valdes ut för 

intervjuerna bortsett från en som tillkom i samband med en av intervjuerna och själv visade 

intresse av att vara med i studien. Denna kontaktades via sociala medier för att boka in 

intervjutiden med samt skicka över det missivbrev som hen skulle få ta del av innan 

intervjun. Eftersom vi inte själva valde ut deltagarna frågades allihop om de fått information 

och bakgrund till studien samt fick information om att det var frivilligt. Flera var ovetande 

när vi kontaktade dem utifrån att deras teamledare endast skickat deras kontaktuppgifter 

som en rekommendation och något som intervjupersonerna i slutänden själv fick välja om de 

ville vara med på. Två av deltagarna ville veta mer om studien innan de tackade ja till 

deltagande.  

 

Empiri samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer med fritidsledare från 

olika fritidsgårdar samt en teamledare i kommunal regi. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer öppnade det samtidigt upp för att ställa eventuella följdfrågor 

som kunde dyka upp under intervjun.  För att tydligt kunna besvara syftet gjorde vi en 

intervjuguide utifrån teman som vi valt att utgå från; inledande frågor, arbetet på 

fritidsgården samt fritidsledarens definition på brottsprevention samt deras upplevelse av 

hur de arbetar brottspreventivt på fritidsgården. Frågor om förbättringar och svårigheter i 

verksamheten vävdes in i intervjuguiden för att senare kunna härledas till förbättringsförslag 

och förslag på vidare forskning inom ämnet (Se bilaga 1). Utifrån resultatet som framkom i 

den tidigare men mer begränsade studien vi genomfört tidigare utvecklade vi frågorna i 

intervjuguiden inför denna studie. Det framkom i den tidigare intervjustudien att ett känsligt 
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ämne var samarbetet mellan fritidsledare och polisen, utifrån denna information samt att 

fritidsledaren i förstudien valde vi att justerade i intervjuguiden för att inte skapa en 

obekväm situation för respondenten. Denna justering bestod i att det inte var några direkta 

frågor gällande samarbetet med polisen utan intervjupersonen fick själv välja vad den ville 

berätta och vilka förbättringsförslag kring ett eventuellt samarbete som personen såg i 

verksamhetsbilden. 

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson och båda studiens författare närvarande. 

Under varje intervju var en ansvarig för att ställa frågorna och den andra personen 

antecknade och ställde eventuella följdfrågor. Intervjuerna spelades även in med hjälp av 

ljudinspelningsfunktion på två mobiltelefoner om intervjupersonen gett sitt samtycke innan.  

Längden på intervjuerna varierade mellan 20 till 45 minuter. Intervjupersonen valde själva 

vilken plats de önskade genomföra intervjun på. Alla intervjuer utom en genomfördes på 

respondentens fritidsgård. Den intervju som inte genomfördes på fritidsgården gjordes i 

lokaler som valdes ut av oss, i en neutral miljö som intervjupersonen fick möjlighet att 

godkänna innan intervjun. 
 

Alla intervjuerna spelades in på en ljudupptagnings funktion i två olika mobiltelefoner och 

transkriberades.  Vi transkriberade varje intervju samt renskrev materialet och därefter 

gjordes en tematisk analys av intervjuerna. Bryman (2011, s. 528) beskriver att en tematisk 

analys innebär att man söker efter teman i det som respondenterna berättat i intervjuerna. 

Det innebär att identifiera centrala teman samt underteman som framkommer efter 

noggrann läsning av det transkriberade materialet. I analysprocessen läste vi först samtliga 

intervjuerna en och en och var för sig.  Det transkriberade materialet lästes igenom flera 

gånger för att få en ökad förståelse för materialet. Dokumentet med det transkriberade 

materialet skrevs sedan ut och färg-kodades, där samma teman som framkom i de olika 

intervjuerna markerades med en särskild färg. Efter att detta gjordes framkom det centrala 

teman samt underteman. Därefter jämförde vi våra analyser för att se om vi kodat resultatet 

under liknande teman. Då analyserna slogs ihop diskuterades det vilka teman som var mest 

relevanta för studien.  Genom att analysera materialet och tidigt sammanfatta den tidigare 

forskningen kunde vi få stöd i teori och tidigare forskning för att hitta teman och få en 

djupare förståelse genom studiens gång.  

 

6.4 Etiska överväganden 

Bryman (2011, s. 131) redogör för de grundläggande forskningsetiska principerna som har 

aktualiserats under flera faser under vår undersökning. Den första etiska principen är 

Informationskravet, vilket innebär att de som genomför studien ska informera berörda 

personer om undersökningens syfte. Detta innefattar även att de berörda ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Inför 

undersökningen fick våra intervjupersoner information om undersökningens syfte samt om 

det fria deltagandet i missivbrevet som skickades ut till respektive fritidsledare. 

Intervjupersonerna fick även denna information muntligt innan intervjun vilket även 

spelades in när informationen gavs.  
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Den andra etiska principen är samtyckeskravet. Detta innebär att intervjupersonen i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan samt att de ska ge sitt 

samtycke till deltagandet (Bryman, 2011, s. 132). En förfrågan skickades ut till fritidsledarna 

med frågan om de skulle vara intresserade av att delta i en intervju och de som var 

intresserade svarade ja till detta. Intervjupersonerna blev även tillfrågade innan intervjun om 

ljudinspelning fick ske samt om de fortfarande ville delta i intervjun. Respondenterna fick 

även information om att de när som helst under studien kunde ta tillbaka sitt samtycke samt 

att allt insamlat material från intervjuperson då skulle raderas eller förstöras i sekretess-

godkänd dokumentförstörare. 

 

Bryman (2011, s. 132) beskriver vidare om konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in under undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt, och att personuppgifter måste förvaras så att obehöriga ej kommer 

åt dessa. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om respondenterna endast 

får användas för forskningens genomförande. Innan vi påbörjade undersökningen fick även 

intervjupersonen denna information i missivbrevet samt muntligt innan intervjun 

påbörjades. De uppgifter som samlades in under undersökningen vilket var inspelningarna 

samt det transkriberade materialet behandlades konfidentiellt, och intervjupersonen 

avidentifierades under transkriberingen och vidare i resultatet. Vi har inte angivit i vilken 

kommun som intervjuerna har genomförts samt hur många fritidsgårdar som varit med i 

studien. Detta har vi valt att göra för att ytterligare skydda deras identitet.  

6.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011, s. 351) beskriver att det kan vara problematiskt att tillämpa kriterier avseende 

validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar, då kan man istället utgå från 

forskningens tillförlitlighet vilken består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa är de kriterier vi har tagit i 

beaktande under vår studie.  

 

Det första kriteriet handlar om hur trovärdigt resultatet i en forskning är, och det är då 

viktigt att forskningen utförs enligt de riktlinjer som finns (Bryman, 2011, s. 354). Denna 

studie syftade till att nå fritidsledare just så nära verksamheten som möjligt. Fritidsledarna 

var engagerade och deltog på frivillig grund. Intervjupersonerna fick själv formulera sina svar 

och fick möjlighet att beskriva den arbetsprocess som sker i fritidsgårdarna som är i ett 

perspektiv som är i direkt nutid. Fritidsledarna fick inte innan studien ta del av de 

intervjufrågor som ställdes vilket även genererar att de inte kan ta reda på svar som skulle 

kunna tänkas svaras för att ge ett tillfredställande svar utifrån exempelvis organisationskrav 

eller liknande. Detta ökar trovärdigheten och minskar risken för att intervjupersonen blivit 

påverkad utifrån vad denne ska säga utan istället berättar utifrån deras egen upplevelse.  Vi 

har noga beskrivit studiens process och argumenterat för val av tillvägagångssätt. Vi har även 

valt att ha med citat från intervjuerna i resultatdelen för att kunna koppla ihop detta med 

både teori och tidigare forskning.  

 

Det andra kriteriet är överförbarhet vilket innebär att resultatet som framkommer i den 

aktuella forskningen ska kunna överföras till andra liknande studier med ungefär samma 



16 

förutsättningar (Bryman, 2011, s. 355). De faktorer som framkom i studien kan utan att 

behöva vara helt överförbart både användas av andra fritidsgårdar i sin verksamhet för att 

öka på möjligheter samt öka medvetenheten och minska risken för att fritidsgården använder 

metoder eller aktiviteter som inte gynnar ungdomar ur ett brottspreventivt perspektiv. 

Därför anser vi att överförbarheten i det resultat som framkommit är hög även om det vid en 

direkt användning kan behöva anpassas efter den verksamhet som fritidsgården bedriver. 

 

Pålitlighet i en kvalitativ forskning handlar om att ha ett granskande synsätt. Det innebär att 

tydligt redogöra för alla faser i forskningsprocessen, för att sedan kunna diskutera kvaliteten 

på vilka metoder som har valt och hur dessa har tillämpats (Bryman, 2011, s. 355). I denna 

undersökning har vi därför försökt att tydligt beskriva hur vi har gått tillväga i alla steg under 

processen. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera beskrivs av Bryman (2011, s. 355) som att det ska vara 

uppenbart att forskaren som genomfört studien inte medvetet låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen. Inför 

studien har vi problematiserat den egna förförståelsen, och argumenterat för om detta skulle 

ha någon påverkan på det slutliga resultatet. Intervjuguiden har bearbetats flera gånger och 

anpassats för att inte ställa för ledande frågor samt inte utgått ifrån någon förbestämd teori 

innan empirin insamlats. 

7 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet av analysen kommer att presenteras under flera olika antal centrala teman; 

fritidsledarens roll, strukturerade aktiviteter, samhällets syn på fritidsgården och 

ungdomar i områdena kring fritidsgårdarna, ungdomarnas delaktighet i sin egen fritid 

samt kön och fritidsgårdarna. Vi har valt att benämna intervjupersonerna med siffrorna 1-5 i 

detta avsnitt.  

7.1 Fritidsledarens roll 

Ett centralt tema som framkom under intervjuerna var hur fritidsledarna beskrev sin egen 

roll i verksamheten, kopplat till brottsförebyggande arbete på fritidsgården. De flesta 

respondenterna var tydliga med att skilja på sin roll som fritidsledare och den roll som 

exempelvis socialtjänst och polis har: 

 

“Vi arbetar på ett helt annat sätt än vad socialtjänsten gör, så vi kan inte göra så 

mycket mer än det för att.. då, då kommer vi känna oss som poliser. Eller ungdomarna 

kommer känna att vi är som poliser, eller som socialtjänsten slash fältarna. För då är 

det ju typ som hökar efter ungdomarna bara .. vad gör dem här, följer efter dem. /.../ 

Vi ska jobba på ett sätt där vi ska försöka fånga in ungdomarna .. de som vill göra 

någonting med sin fritid. Fånga in dem innan de hamnar i de här dåliga banorna, det 

är typ det enda sättet som vi kan göra för att den kunskap besitter vi på, men inte typ 
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hur vi kan förändra en persons beteende, det är lite djupare tror jag.” (Intervjuperson 

2) 

 

I citatet ovan lyfts fritidsledarens roll fram som en distansering från kontroll och 

maktutövning (representerade av polis och socialtjänst). Fritidsledaren får inte ’höka’ efter 

ungdomar eller ’följa efter dem’ för mycket. Även intervjuperson 4 beskriver sin roll som 

något som kräver en distansering från polis och socialtjänst: 

 

“Samtidigt så är ju inte vi socialtjänst, eller poliser. Men ibland så känns det som att vi 

får agera som det redan. /.../ Men annars, det vi gör just nu, med att vi ringer polisen 

så fort vi misstänker någonting, och liksom ja, hör av oss till socialtjänst, vi gör 

orosanmälningar och så vidare. Så tror jag att det vi gör nu det är perfekt. Om vi 

skulle göra mera sånt, då skulle vi tillslut inte bli fritidsledare. /.../ då skulle vi bli 

någonting annat, så att man måste, ja det är lite balans där också. Ibland så känns det 

ju som att man är någonting annat.” (Intervjuperson 4) 

 

Citaten kan tolkas utifrån att man som fritidsledare har en helt annan roll än som exempelvis 

polis eller socialtjänst vad gäller brottspreventivt arbete, men att samverkan med dessa är en 

viktig faktor. Denna aspekt går även att finna i Andersson och Jordans (2007) artikel, där de 

beskriver att en för stark brottsförebyggande roll hos fritidsledarna kan leda till att 

ungdomarna känner sig övervakade och kontrollerade. Utifrån citatet där respondent 4 

berättar att det ibland känns som att man är någonting annat, kan tolkas som att man som 

fritidsledare ibland behöver agera som flera andra olika roller än endast som fritidsledare då 

man tillbringar mycket tid med dessa ungdomar som kommer till fritidsgårdarna under 

kvällstid. Detta kan tolkas som att fritidsledaren ibland behöver agera som mer än vad som är 

grundsyftet för yrket i verksamheten, vilket Andersson och Jordan (2007) i sin artikel 

beskriver kan bli en effekt av att fritidsgårdar i socialt utsatta områden tar ett stort ansvar för 

den sociala situation som finns i området. 

7.2 Skapa relationer med ungdomarna 

Samtliga intervjupersoner påpekade att det är viktigt att skapa relationer med ungdomarna 

som kommer till fritidsgården. Något som flera nämnde beskrev var att det kan handla om 

att hälsa genom att använda deras namn och finnas tillgänglig för ungdomarna om de vill 

prata om någonting. Intervjupersonerna menar också att det är viktigt att som fritidsledare 

att få god kontakt med de yngre som kommer till fritidsgårdarna för att fånga upp dessa i 

tidig ålder.  

 

Intervjuperson 3 beskriver vad denne upplever är viktigt i relationen mellan fritidsledare 

och ungdom på fritidsgården. “Jag tänker att det är viktigt att vara en god förebild och en 

trygg vuxen. Liksom kunna gå ner i deras nivå och möta dem och känna att vi är vänner 

men ändå inte vänner.” (Intervjuperson 3) 

 

Intervjupersonerna beskriver vikten av att kunna vara en god förebild och en trygg vuxen för 

ungdomarna som kommer till fritidsgårdarna. Andersson och Jordan (2007) poängterade i 

sin forskning att goda relationer mellan fritidsledare och ungdomar är viktigt, och kan även 

tänkas vara brottsförebyggande. En förklaring skulle man kunna se utifrån Hirschis (1969) 
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teori om sociala band som handlar om att individer inte hamnar i brottslighet om man har en 

känslomässig anknytning till andra personer, där den individ man har en relation till i fråga 

själv tar avstånd från kriminalitet. Genom att en individ då skulle begå brottsliga handlingar 

skulle i sin tur leda till negativa konsekvenser för relationen. På detta sätt skulle man kunna 

tolka hur fritidsledarnas relationsskapande med ungdomarna på ett sätt kan motverka 

kriminalitet.  

 

Intervjuperson 5 var tydlig med att hen tyckte att det borde vara möjligt även för yngre 

ungdomar att ha en fritidsgård och att det är stor skillnad på en 12-åring och en 20åring som 

kan bli problematiskt i avseende för brottsprevention. Det framgick även i intervjun att 

respondenten såg en oro i att äldre ungdomar kunde använda de yngre för att begå brott åt de 

äldre då de yngre inte kan dömas som de som fyllt 15 år.  

 

“Jag ser ju jättegärna som 12 åring upp till den som är 20 åringen som är så himla 

tuff. Men har jag inte den här 20 åringen kring mig varje dag så kan.. kanske jag inte 

riktigt tänker på det lika mycket. Det är också mycket det här att jag misstänker måste 

jag ju säga att de äldre ibland värvar de yngre för att de inte kan bli straffade ännu…” 

(Intervjuperson 5) 

 

En av intervjupersonerna beskrev att det var viktigt att inte blanda ungdomarna då det blir 

för stor åldersskillnad och det medför risker för att skapa kriminella kontakter. 

 

“...jag skulle haft flera fritidsgårdar där man kan ha olika åldersgränser Alltså att det 

finns en fritidsgård där det är kanske åk 6, en som är högstadiet och en som är 

gymnsiet. Det skulle vara../.../kunna ha mellanstadiet och högstadiet  och gymnasiet 

för sig…” (Intervjuperson 5) 

 

Utifrån dessa citat kan man se att det precis som både Fredriksson, Geidne och Eriksson 

(2015) och Andersson och Jordan (2007) beskriver behöver en kontakt med ungdomarna 

etableras redan innan de får gå på fritidsgården och att även de yngre barnen har behov av 

aktiviteter på fritiden. Behovet att etablera trygga kontakter med trygga vuxna i tidig ålder är 

faktorer som har en gynnande effekt på brottspreventivt arbete. 

7.2.1 Ungdomarnas behov av bekräftelse och tillhörighet 

Intervjuperson 1, 2 och 5 beskrev att ungdomarna ofta söker sig till fritidsgården för 

bekräftelse och att de vet att när de kommer till fritidsgården blir bemötta med respekt och 

får bekräftelse. Intervjuperson 3 beskriver också att hen tror att bekräftelse och delaktighet 

är viktiga för att bygga relationer med ungdomarna. Gemenskapen som finns på 

fritidsgården kan fungera som det gäng många unga har behov av att tillhöra. Gör man 

tillvaron rolig på fritidsgården, så sprids ryktet och ungdomarna vill komma dit. Det är då 

fritidsgården kan agera som ett skyddsnät och fånga upp ungdomarna till sin verksamhet 

istället för att söka sig till kriminella kretsar och gäng.  

 

“... generellt sätt så vill ungdomarna bli sedda och bekräftade helt enkelt, när dem är 

här på fritidsgården. Och det är ett sätt när man gör arbetet att man typ bekräftar 

allihopa när dem kommer hit.. hälsa på dom, skaka hand, och uppge deras namn helt 

enkelt. För det är ett sätt för dem att känna sig bekräftade att “Hej .. *** läget, hur mår 
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du?” så att ungdomen såhär “ja, men de kan mitt namn, de vet vem jag är.” 

(Intervjuperson 2) 

 

Citatet ovan visar fritidsledarnas engagemang för ungdomarna där de exempelvis lär sig 

deras namn och fråga hur dem mår, som ett sätt att ge bekräftelse. Intervjuperson 4 

berättar om att skapa delaktighet och ge vägledning för ungdomarna som ett sätt för att få 

dem att känna sig bekräftade av samhället.  

 

“Alltså just de här att skapa en delaktighet.. att få ungdomar som kanske är påväg in i 

nån typ av kriminalitet att ändå få, att man ser dem, man hjälper dem, man leder in 

dem på annat sätt och får dem mera så här ”men shit samhället gillar ju mig” Alltså få 

dem att inse det.” (Intervjuperson 4) 

 

En av intervjupersonerna beskriver även hur fritidsgårdar kan bidra till att skapa en känsla 

av tillhörighet till ungdomar, vilket alla människor söker.  

 

“Det är väl det här med att ha något att göra också. Att ha en tillhörighet. För det är 

väl det mycket handlar om i kriminaliteten alltså i och med att man har en tillhörighet 

att man tillhör ett gäng till exempel så när man känner.. att man passar in att man är 

önskad man aa allt det här. Jag tänker väl att det är något fritidsgården kan ge till en 

individ utan att det är olagligt eller kriminellt eller liksom dåligt.” (Intervjuperson 5)  

 

Citaten kan tolkas utifrån att ett av de viktigaste områden som fritidsledarna arbetar med är 

att få ungdomar att känna sig sedda och bekräftade när de kommer till fritidsgården. 

Andersson och Jordan (2007) beskriver att ett aktivt bemötande gentemot ungdomarna som 

kommer till fritidsgården och få dem att känna sig sedda och bekräftade bidrar till ett ökat 

välmående hos ungdomarna. Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) fick fram i sin studie 

att just denna typ av bekräftelse kan vara grunden för att kunna bygga en förtrolig relation 

mellan ungdom och fritidsledare som leder bort ungdomarna från ett antisocialt beteende 

och söker sig till gemenskapen på fritidsgården, där de både kan känna trygghet, få 

bekräftelse och möjlighet till stöd i sin fritid och vardag. Att känna sig som en del i en social 

gemenskap motverkar normbrytande beteenden och bidrar istället till en positiv självbild för 

ungdomen. Detta går även att sätta relation till Hirschis (1969) teori om sociala band, att där 

ungdomarna får en delaktighet i någonting och skapar en meningsfull fritid kommer detta att 

minska risken för att ungdomen hamnar i kriminalitet.  

7.3 Strukturerade aktiviteter 

Intervjuperson 2 beskriver att det tydligt går att se skillnad på ungdomarnas beteende vid 

ostrukturerat ”häng” på fritidsgården, som ofta genererar skojbråk, stök och högre ljudnivå. 

Medan det under strukturerade aktiviteter är fokuserat, lugnt och en helt annan känsla. 

 

Intervjuperson 3 beskrev skillnaden som kan visas hos ungdomarna när aktiviteterna är 

strukturerade mot att det bara är allmänt “häng” på fritidsgården.  

 

“Ja, det är skillnad. Det behövs mer organisering. Alltså att det händer mer grejer och 

just nu som det har varit just här så har det ju varit att personalstyrkan har varit lite 
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svag och då har vi ju mest haft öppet bara och då blir det mer automatiskt mer stök 

här inne. De stökar och skojbråkar och springer. Men så fort vi har riktat 

verksamheten lite mera så blir det direkt lugnare.” 

 

Intervjupersonen beskriver hur det direkt kan upplevas som stökigare på fritidsgården utan 

riktade aktiviteter och låg personalstyrka. Mahoney och Stattin (2004) har i sin forskning 

visat att kriminaliteten kan öka bland ungdomar om fritidsgården har låg personaltäthet och 

vidare även låg grad av strukturerad verksamhet. Orsaken till detta är att fritidsgården utan 

personal som kan hålla koll innebär att det istället kan utvecklas till en mötesplats för 

kriminellt intresserade där de tar efter varandra. I Mahoney och Stattins (2000) forskning 

om hur strukturerade aktiviteter för ungdomar bidrar till bland annat goda studieresultat, 

goda relationer samt gott beteende, i jämförelse med ostrukturerade aktiviteter som ibland 

kan ha motsatt effekt. I Forskbys (2008) studie framkom det även att olika aktiviteter kan 

väcka intresse hos ungdomar som leder till att dem besöker fritidsgårdarna i större 

utsträckning.  
 

7.3.1 Sport som aktivitet i fritidsgården 

Alla intervjupersoner beskrev att de på något vis har en aktiv kontakt och samarbete med 

minst en regionsomfattande idrottsorganisation som erbjöd ungdomarna möjligheter till att 

aktivera sig genom sportaktiviteter med ledare. Det kunde vara aktiviteter som fotboll eller 

brottning.  

 

“ Det är så här öppen idrott heter det. Då går en personal upp till ***-skolan och 

försöker bedriva en, ja öppen idrott där ungdomarna kan aktivera sig /…/ på lördagar 

har vi fotbolls eller idrottsaktivitet mellan kl 18- 22. Aa så ungdomarna har möjlighet 

att aktivera sig på kvällen.”  (Intervjuperson 2) 

 

Citatet ovan visar att fritidsledarna anordnar idrottsaktiviteter för ungdomarna för att ge 

möjlighet till aktiviteter under kvällstid. Intervjuperson 4 beskriver även en form av 

uppsökande-aktivitet som fritidsledarna genomför, genom att komma till skolorna och 

vara närvarande för ungdomarna.  

 

 

“ Så har vi två medarbetare som går dit på tisdagar och torsdagar och har 

uppsökande och öppen idrott. Och uppsökande är då att de går dit, käkar lunch med 

eleverna. De håller sig vid cafeterian, umgås, spelar kort, kanske så här “Behöver inte 

du gå till lektionen?”, kanske går med och visar och sen efter skolan håller i öppen 

idrott.” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonerna beskriver att idrottsaktiviteter ger möjlighet för ungdomarna att aktivera 

sig, och i samband med detta även bedriva en typ av uppsökande verksamhet för att komma i 

kontakt med och försöka engagera ungdomar på skolan. Enligt forskning avseende 

sportaktiviteter som brottsförebyggande åtgärd framkommer det att det kan fungera som en 

brottsförebyggande åtgärd, framför allt med aktiviteter som har struktur, engagerade ledare 

och baserar sig på att aktiviteten ska vara kravlös och rolig (Ekholm, 2013). Att även få 

ungdomar att känna sig delaktig i någonting som engagerar dem, kan tänkas vara ett sätt att 
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hålla undan ungdomar från att hamna i kriminalitet enligt Hirschis (1969) teori om sociala 

band.  
 

7.3.2 Ungdomarnas möjlighet till aktiviteter där ersättning utgår 

I flera intervjuer framkom att några aktiviteter som anordnas särskilt på sommarlov, 

genererar en mindre ersättning till ungdomarna. Det beskrivs som en form av introduktion 

till arbetsmarknaden där ungdomarna får vara med och planera, strukturera och genomföra 

exempelvis andra aktiviteter för andra ungdomar. För detta utgår en form av lön. I några av 

fritidsgårdarna beskrivs att det finns samarbeten med lokala fastighetsbolag där ungdomarna 

får möjlighet att söka små uppdrag i form av fastighetsskötsel, uppsättning av 

informationslappar och liknande mot en mindre ersättning som intervjupersonerna beskriver 

som en belöning som motiverar ungdomarna.  

 

Detta är något som flera intervjupersoner beskriver som en brottsförebyggande åtgärd då de 

istället för att på kriminell väg försöka få ihop pengar, tjänar dem på ett hederligt sätt. Det 

ger även ungdomarna en ökad möjlighet till en integration på arbetsmarknaden då de har 

möjlighet att använda detta i sina CVn.  

 

“Jag tror det kan hjälpa, för att, då drar man ifrån dehär ungdomar, för ungdomar 

vill ha pengar säger man. Så att de håller på lite med dumheter.. fastnar till 

kriminaliteten. För i deras ögon det är.. det lönar sig, de får dehär pengarna som de 

tjänar, de kan köpa kläder som de vill ha, och de håller sig sysselsatta under den tiden 

de håller på med såhär dumheter. Men om man bryter genom ett annat alternativ, 

hjälpa dem komma in i denhär arbetsmarknaden, försöka få dem att gå på den goda 

banan om man säger såhär, och dem får en liten belöning. Så typ på det håller dem sig 

lite sysselatta /.../. Jag tror att det är ett sätt för att dra dem bort därifrån, för att har 

man nånting att göra under sin fritid så tror jag inte att man umgås i sådana miljöer 

helt enkelt.” (Intervjuperson 2) 

 

Intervjupersonen beskriver att genom att erbjuda olika mindre arbeten till ungdomarna för 

att tjäna en slant kan fungera brottsförebyggande, genom att de håller sig sysselsatta och de 

får även en motivation genom att få en belöning efter utfört arbete. Detta kan ses i relation 

till Hirschis (1969) teori om sociala band, där en viktig aspekt för att inte hamna i 

kriminalitet handlar om att engagera sig i exempelvis arbete och utbildning. I detta fall att 

ungdomarna får en förberedelse inför vuxenlivet. På det sättet kan drivet till att genomföra 

brottsliga handlingar minska för att man inte vill förlora den sociala status man har fått i 

samhället.  

 

Intervjuperson 2 beskriver svårigheten i att få ungdomar ur kriminella banor som redan har 

hamnat där, men att fritidsledare kan finnas där som vägledning för de som själva har 

motivationen att göra en förändring.  

 

“Har nån bestämt sig för att gå den vägen så är det jättesvårt för oss att ändra deras 

åsikt, och vilja, om inte den personen vill ha hjälp, men det enda sättet vi kan finnas det 

är om personen kommer till oss och ber om .. amen jag vill dra mig ur jag vill ha 

någonting annat att göra i mitt liv. Och då kan vi försöka vägleda dem. Vad är det 

dem gör, vi skriver CV, påbörja ett CV, personligt brev, ska kunna söka ett jobb, men 
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självklart då hjälper vi dig. Ehm .. typ sånnahär saker, det finns möjligheter för dem 

att få den hjälpen som dem behöver.” (Intervjuperson 2)  

 

Citatet beskriver att det viktiga är att en individ själv är motiverad till förändring om denne 

har fastnat i kriminalitet, samt att fritidsledarna kan finnas där som stöttning för att 

uppmuntra ungdomarna till att exempelvis söka arbete. Att fritidsledarna finns där som 

stöttning genom att exempelvis hjälpa till med ett CV, hjälpa till med jobbsökningar och 

liknande kan ses som en typ av empowerment. Det ger ungdomen en möjlighet att själv ta sig 

ut i arbetslivet och bryta segregation och ta sig över hinder med hjälp av stödet från 

fritidsledarna (Payne, 2014).  

7.4 Samhällets syn på fritidsgården och ungdomar i områdena kring 

fritidsgårdarna. 

Intervjuperson 1 säger att ungdomarna som besöker det område hen arbetar i ofta känner en 

hopplöshet då de känner sig stämplade av samhälle och media och ofta förmedlar en attityd 

och beskriver sin situation som just hopplös. De ser ingen anledning till att inte själv uppfylla 

det som media redan speglar att ungdomarna göra. Det är de ”bråkiga” ungdomarna som 

sätter stämpeln men alla i området blir färgade av den. Intervjuperson 1 beskriver vidare att 

det finns så många bra ungdomar som kämpar för att samhället ska se det bra i området, 

men har svårt att nå fram och ut i samhället. Fritidsledarna kan ge stöd och motivationen 

som kan påverka ungdomarna positivt i sin väg ut i vuxenlivet även om många känner sig 

utanför samhället och har svårt att hitta en tillhörighet.  

 

I en av intervjuerna beskriver intervjuperson 1 att hen kan uppleva att ungdomarna känner 

hopplöshet inför att samhället svartmålar ungdomarna i de mer socialt utsatta områdena: 

 

“... man svartmålar ju mycket men det finns så mycket bra grejer men det skrivs det så 

himla sällan om så det blir ju liksom den här svartmålade bilden som jag kan tycka är 

väldigt orättvis. När det finns så många engagerade och fina ungdomar. Jag tror 

också att det gör att man blir påverkad, om man bara läser dåliga saker så att man 

själv blir påverkad att man själv tänker det är ingen ide liksom att jag ska göra något 

bra för det spelar ingen roll…” 

 

Utifrån en syn på social orättvisa, så kan det vara försvårande för fritidsledarna att arbeta 

med empowerment när ungdomarna möter fundamental orättvisa i samhället som är en del 

av det samhälle som både ungdomarna och fritidsledarna är en del av. Genom att 

fritidsledarna på ett sätt använder sig av en form av företrädarskap i form av case advocacy 

försöker personalen strida mot de synsätt som finns i samhället för att ge ungdomarna 

möjligheter till utveckling trots att de är en orättvisa på en betydligt högre nivå än den 

regionala verksamhet som fritidsgårdarna bedriver sin verksamhet (Lee, 2001). 

 
7.4.1 Ansvaret över ungdomarna 

Intervjuperson 5 berättar att hen upplever att de får ta ett stort ansvar för ungdomarna under 

många timmar per kväll, då många ungdomar saknar stöd i hemmet. Hen beskriver även att 

föräldrarna ibland inte ens engagerar sig när det händer kriminella eller allvarliga händelser 
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vilket gör fritidspersonalen extra viktigt som stöd i att ge motivation och vägledning till 

ungdomen. 

 

“Ibland kan jag känna att man känner sig så ensam som fritidsledare, för man har så 

mycket ansvar för ungdomarna i så många timmar på en kväll. Men det finns liksom 

inga andra, alltså jag vet ju att socialtjänsten finns men. /.../ Man vill göra så mycket 

mer på något sätt. Så känner jag. Det skulle behövas så mycket mer. Jag är ändå fast 

här i huset.” 

 

Utifrån det intervjupersonen berättar framkommer det att hen upplever ett stort ansvar för 

ungdomarna samtidigt som hen upplever en begränsning över att inte kunna göra mer. 

Fredriksson m.fl (2015) beskriver att ett samarbete mellan fritidsgårdar, skola och familj är 

gynnande för ungdomen och en skyddande faktor för att ungdomarna inte ska utveckla ett 

antisocialt beteende vilket vissa fritidsledare upplever saknas i brist på engagemang från 

föräldrarna.  

7.5 Ungdomarnas delaktighet i sin egen fritid 

Flera av intervjupersonerna ansåg man inom arbetet delvis arbetar brottspreventivt genom 

att motivera till en väg bort från kriminalitet snarare än de skyddar från den brottslighet som 

finns i området. 

 

Det lyfts tydligt i alla intervjuer att det viktigaste arbetet som fritidsgårdarna gör är att få 

ungdomarna delaktiga i sin egen fritid, att ge dem val för att de själva ska ha så goda 

förutsättningar för en bra framtid som möjligt. De ungdomar som redan är i kriminalitet 

beskriver flera av intervjupersonerna som väldigt svårt att göra något åt. Istället bör fokus 

ligga på att skydda de unga från att bli rekryterade och att redan från tidig ålder vägleda och 

motivera till skola, aktiv fritid, arbete och en väg som inte leder mot kriminalitet.   

 

Intervjuperson 3 beskriver vikten av att ungdomarna själva får vara delaktiga i utformandet 

av verksamheten, och hur detta kan vara brottsförebyggande.  

 

“Jag har märkt att om man inte får ungdomarna att ta ansvar och ge dem liksom, aa 

om vi bara låter dem vara få vara själva och komma hit och komma och gå som de vill 

då blir det lätt att de hamnar ute på gatan och gör kriminella saker eller sådär, men 

om de är här och får bestämma hur verksamheten ska gå till och får bestämma vad de 

ska göra och ta lite ansvar för aktiviteterna och så vidare så vill de ju vara här mera. 

För att det blir roligt och meningsfullt för dem. Och det är det som jag tycker är 

förebyggande.” 

 

Intervjuperson 4 beskriver hur de i sitt arbete kan inkludera ungdomarna i sin verksamhet 

och öka deras delaktighet samt leda in ungdomarna så de får olika perspektiv och kan välja 

själva.  

 

“Det är ju för att de ska få bli sedda, och liksom kunna känna att - Jag kan komma hit, 

och att jag kan ge önskemål och att liksom det är ju oftast så i utsatta områden. Att det 

känns som att man hamnat lite på kanten, man blir inte sedd, det är “hata polisen” det 
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är liksom, aa det är mycket sånt och just då att vi finns där, vi kan göra ett bra arbete 

tillsammans med ungdomarna. Att få dem att känna sig delaktiga i det vi gör. Alltså 

det är otroligt viktigt. “ 

 

Citaten visar att delaktighet och att ungdomarna själva får ansvar över aktiviteter är 

någonting som fritidsledarna lyfter som viktiga delar i arbetet. Detta leder till ett engagemang 

som gör att de vill komma till fritidsgårdarna, då de får göra någonting som är meningsfullt 

för dem. Detta kan kopplas till empowerment där fokus ligger i att ge individer makten att 

själva kunna ta beslut som angår dem själv, detta för att förbättra individernas egna förmåga 

och självförtroende (Payne, 2014). Vikten av delaktighet framgår även i Fredrikssons, 

Geidnes och Erikssons (2015) studie, som visade att genom att skapa delaktighet för 

ungdomarna kan leda till en känsla av tillhörighet, skapa ett välmående hos dem och minska 

antisocialt beteende. Detta minskade risken för att ungdomarna ägnade sig åt normbrytande 

beteenden. 

7.6 Kön och fritidsgårdarna 

Under våra observationer på fritidsgårdarna och under intervjuerna framkom det att det var 

ett väldigt litet deltagande från tjejer, det var mest killar som kom till fritidsgårdarna. Det 

framkommer även under intervjuerna där samtliga intervjupersoner berättar att det är flest 

killar som kommer till fritidsgårdarna. 

7.6.1 Machokulturen i fritidsgårdarna 

Intervjuperson 2 berättar att hen tror att det delvis kan handla om den machokultur som 

finns: 

 

“.. men det är också att det kan vara lite.. machokultur där uppe.. det är mycket fotboll 

så att allt annat.. så att tjejerna.. det känns som att de inte.. jag vet inte vad jag ska 

säga.. de har inget intresse för idrott känns det som. Nä speciellt i de här områdena. 

Det är mest att de är med varandra, umgås och typ är hemma hos varandra.” 

 

Även intervjuperson 1 beskriver machokulturen som en orsak till att det kanske inte kommer 

så många tjejer till fritidsgårdarna.  

 

“Det är inte så många tjejer på fritidsgården. Det blir en väldig machokultur på 

fritidsgården som kanske skrämmer bort tjejerna.” 

 

Flera av intervjupersonerna berättar att de arbetar aktivt inom verksamheten för att försöka 

få fler tjejer att besöka fritidsgårdarna, bland annat genom att anordna särskilda tjejgrupper. 

Intervjuperson 2 berättar att det är ett högre deltagande på de riktade tjejgrupperna än på 

andra aktiviteter som anordnas. 
 

7.6.2 Tjejerna i fritidsgårdarnas aktiviteter 
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Under intervjuerna framkom det att fritidsledarna aktivt arbetar med att försöka få mer tjejer 

till fritidsgårdarna.  

 

”Alltså när jag började jobba här i början då var det nästan inga tjejer här alls. Den 

kvinnliga personalen besökte skolorna och berättade om verksamheten hos oss så att 

de kom då fick de ett ansikte på personalen, och då dök de upp och då får man göra så 

ofta besöka dem på skolan och skapa en relation där först och sen få dem att komma 

hit. Sen ta förslag på vad de vill göra och faktiskt göra det också.” (Intervjuperson 3) 

 

Intervjupersonen beskriver i citatet hur fritidsledarna arbetar med att få ett högre deltagande 

av tjejer som kommer till fritidsgårdarna. Fredriksson m.fl (2015) visar i sin forskning att det 

är viktigt att det finns fritidsledare av båda könen för att alla ungdomar skulle kunna söka sig 

till någon de kände sig bekväma med. Det framkom även att tjejer oftare sökte sig till 

kvinnliga fritidsledare. Särskilda grupper bara för tjejer var extra viktigt för deras känsla av 

delaktighet.  

8 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i relation till syfte och frågeställningar, samt 

centrala slutsatser av studien 

8.1 Fritidsledarnas upplevelser av aktiviteter som bedrivs vid fritidsgårdar i relation 

till målsättningar att minska ungdomsbrottslighet 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidsledare ser på de aktiviteter som bedrivs 

vid fritidsgårdar och hur det kan ses i relation till målsättningen att minska 

ungdomsbrottsligheten. Det grundläggande som framkommer i resultatet är att 

fritidsledarna tidigt försöker motivera ungdomar till att inte välja kriminella banor, snarare 

än att skydda mot den brottslighet som redan finns. Faktorer som fritidsledarna upplever kan 

vara brottsförebyggande för ungdomarna är delaktighet, relationsskapande, samt att skapa 

engagemang eller möjlighet till sysselsättning. Dels för att hålla dem sysselsatta och genom 

det hålla dem i från kriminaliteten. Att som fritidsledare sträva efter att skapa goda relationer 

med ungdomarna har visat sig vara centralt i deras arbete. Fredriksson m.fl (2015) samt 

Andersson och Jordan (2007) beskriver att goda relationer mellan ungdomarna och 

fritidsledare är gynnsamt för ungdomarna och kan ha brottsförebyggande effekt. Hirschi 

(1969) menar i sin teori om sociala band att engagemang i känslomässiga relationer är 

viktigt, där individer kan hålla sig från kriminalitet då det annars skulle innebära negativa 

konsekvenser för relationen om det innebär att den man har relationen till är emot 

kriminalitet. Att fritidsledarna aktivt arbetar för att skapa relationer med ungdomarna kan 

indirekt även ses som situationell brottsprevention (Brottsförebyggande rådet, 2009). Detta 

innebär att man försvårar möjligheten för individen att begå brottsliga handlingar, och i detta 
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fall som Andersson och Jordan (2007) beskriver att relationsskapande motverkar 

anonymisering på fritidsgårdarna blir det svårare för ungdomar med kriminella avsikter att 

genomföra dessa på fritidsgårdarna. 

En annan viktig faktor var att ge ungdomarna möjlighet till delaktighet i hur verksamheten 

ska utformas samt att de själv fick vara med och anordna aktiviteter med hjälp av 

fritidsledarna. Ungdomarna får på så vis en känsla av både delaktighet och ansvar något som 

både Behtoui (2018) och Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) beskriver som viktiga 

faktorer för att öka ungdomarnas känsla av delaktighet och tillhörighet som i sin tur kan 

verka brottsförebyggande. Genom att fritidsledarna ger stöd och motivation kan detta ses 

som en god möjlighet till att ge ungdomarna empowerment för att själv få ta ansvar och 

utforma sin fritid (Lee, 2001). 

En intressant aspekt som framkom under intervjuerna med fritidsledarna var den roll de 

ansåg att de hade som fritidsledare. Det var tydligt att de ur ett brottspreventivt perspektiv 

skilde på sitt arbete som fritidsledare kontra polisen och socialtjänstens arbete. De var också 

noga med att ungdomarna inte skulle se dem som någon form av polis eller socialtjänst för 

att kunna upprätthålla en god kontakt och en öppen dialog med ungdomen, något som hade 

varit svårt om det var en tydlig koppling mellan fritidsledarna och exempelvis polisen. 

Fritidsledarna har en särskild roll som inte innebär att ha en kontrollerande roll över 

ungdomarna. Andersson och Jordan (2007) menar att då man tillbringar mycket tid med 

ungdomarna kan det innebära att man som fritidsledare tar mycket ansvar över det som 

händer kring en ungdom. 

Fler respondenter menar dock att det är väldigt svårt att ta sig ut ur kriminalitet när man väl 

har hamnat i de banorna, därför är det viktigt att redan vid tidig ålder fånga upp dessa 

ungdomar. Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) menar att ungdomar som fångas upp av 

fritidspersonal redan flera år innan de är aktuella för fritidsgårdarna hade ett ökat deltagande 

i de strukturerade aktiviteterna och det var lättare att inkludera föräldrarna i samarbetet 

mellan ungdom och fritidsgård. 

Forskning visar även att ungdomar som endast kommer till fritidsgårdarna för “häng” utan 

strukturerade aktiviteter kan snarare vara en riskfaktor för att brottsligheten kan öka bland 

ungdomar. Orsaken till detta är att ungdomarna kommer i kontakt ungdomar genomför 

brottsliga handlingar, vilket gör att de tar efter varandra. (Mahoney och Stattin, 2000; 

Behtoui, 2018) Deltagande i strukturerade aktiviteter verkar istället ha en god effekt för 

ungdomarna (Behtoui, 2018; Mahoney och Stattin, 2000; Ekholm, 2013). Avseende 

strukturerade aktiviteter som skapar engagemang hos ungdomen, kan kopplas till Hirschis 

(1969) teori om sociala band att engagemang i aktiviteter som har betydelse för individen är 

en skyddande faktor för att motverka kriminella handlingar. Det framkommer även i 

resultatet att det blir en annan stämning då det är uppstyrda strukturerade aktiviteter inom 

verksamheten. 

 

Enligt den tidigare forskningen framkommer det att det ofta är ungdomar med social 

problematik som kommer till fritidsgårdarna samt att det oftare är dessa ungdomar som 

fritidsledarna aktivt söker upp för att få med i verksamheten. Detta skulle kunna innebära att 

man då har möjlighet som fritidsledare att fånga upp dessa ungdomar tidigt. Flera av 

fritidsledarna menar att man ofta behöver vara olika roller som fritidsledare. Fritidsledarna 

beskrev även att de får ta ett stort ansvar för ungdomarna, något som de kunde tycka skulle 

ligga mer på föräldrarna. Detta beskrivs även i tidigare forskning att ungdomarna söker sig 



27 

till fritidsgårdarna för att söka trygghet och för att få en tillhörighet som de i vissa fall kan 

sakna från hemmet (Behtoui, 2018).   

8.2 Möjligheter och hinder för brottspreventivt arbete för ungdomar på fritidsgårdar 

I studien var vi även intresserade av att undersöka vilka möjligheter och hinder som 

fritidsledare upplevde kunde finnas för att arbeta med brottsförebyggande arbete på 

fritidsgårdarna. I resultatet framkom det att brist på personal kan leda till en stökig stämning 

på fritidsgården. Forskning som Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) gjorde visade på 

att låg personaltäthet inom fritidsgårdar kan öka benägenheten till brottslighet, då 

likasinnade som ägnar sig åt kriminella aktiviteter lär av varandra och riskerar att utveckla 

ett antisocialt beteende. I resultatet framkom det att personalen på fritidsgårdarna upplevde 

dessa delar i verksamheten som hinder eller försvårande omständigheter i verksamheten. 

Personalen önskade högre personaltäthet på fritidsgårdarna då det kunde vara svårt att lägga 

ner den tiden man ville på ungdomarna om det var för få personal på många ungdomar. 

Personalen beskrev att de ofta fick ta ett stort ansvar för ungdomarna samt att de kunde 

känna att de blev otillräckliga och ville göra mer för ungdomarna än de hade möjlighet till.  

Fler av fritidsledarna beskrev även att de upplevde den struktur i samhället är många 

ungdomar och utsatta områden svartmålas i media vilket försvårar arbetet med att motivera 

ungdomarna till hederligt arbete och att ta sig ut ur den segregering många lever i. Där 

beskrevs att ungdomarna kunde känna en utsatthet och hopplöshet inför framtiden.  

 

Både Ekholm (2013) och Fredriksson, Geidne och Eriksson (2015) beskriver föräldrarnas 

engagemang och intresse i ungdomarnas fritid som en stark skyddande faktor för att skydda 

ungdomarna att utveckla ett antisocialt beteende. Det var oavsett om aktiviteten var riktad 

mot sport eller i en aktivitet i fritidsgården. Ett hinder för detta i koppling till 

brottspreventivt arbete, som framkommer i resultatet handlar om föräldrarnas ansvar över 

ungdomarna. Ibland kunde fritidsledarna känna att de inte får kontakt med föräldrarna då de 

händer någonting, de kunde även sakna engagemang från familjen eller föräldrarna. 

Fredriksson m.fl (2015) anser att fritidsgårdens verksamhet kräver ett visst samarbete med 

föräldrarna för att ge gynnsamma resultat på fritidsverksamhetens aktiviteter och för att öka 

ungdomarnas välmående som i sin tur kan skydda ungdomarna mot att hamna i kriminalitet.  
 

Att fritidspersonal använder uppsökande verksamhet på exempelvis skolor för yngre 

ungdomar kan ses som en skyddande faktor och ger möjligheter att få in ungdomarna på en 

annan bana än den kriminella redan i ett tidigt stadie, något som Fredriksson, Geidne och 

Eriksson (2015) och Behtoui (2018) såg som viktiga brottsförebyggande åtgärder som inte 

kräver så stor ansträngning från personalen. 
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9 METODDISKUSSION  

 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer höll vi oss i linje med de teman vi 

ville ta upp med alla intervjupersoner, samtidigt som det öppnade upp för att ställa 

följdfrågor om någon intressant uppkom i intervjun eller för att kunna klargöra någonting 

som var oklart. Att intervjuguiden inte var helt sluten öppnade upp för intervjupersonerna att 

komma med egna synpunkter och möjligheten att berätta fritt om de ämnen som berördes. Vi 

valde att ha en avslutande fråga med helt fritt utrymme för intervjupersonerna att ta upp 

saker som de själv ville framföra eller tyckte saknades under intervjun. Bryman (2011, s. 415) 

beskriver att med semistrukturerade intervjuer blir intervjuprocessen flexibel och att 

intervjupersonen har utrymme att forma sina svar på sitt eget sätt.  

 

 

Svårigheter som uppkom i intervjusituationen var att fler intervjupersoner upplevdes 

nervösa och stressade särskilt över att det fördes ljudinspelning, trots tydlig information om 

sekretess samt att materialet raderas efter studien. Vi försökte läsa av varje intervjusituation 

och anpassade hur snabbt själva intervjun kunde starta, några intervjuer behövde vi prata 

med intervjupersonen en stund innan så stämningen kändes mer avslappnat och under en 

intervju var det svårt att få intervjupersonen bekväm hur vi än gjorde. Valet att vara på 

fritidsgården gjorde att det i flera fall blev störande moment med knackningar på fönster 

samt att kollegor kom in i lokalen under intervjun. Dock såg vi en styrka i att vara på 

fritidsledarnas neutrala mark, ur ett bekvämlighetsperspektiv för intervjupersonern. Bryman 

(2011, s. 421) menar på att det är viktigt att genomföra en intervju i en lugn och ostörd miljö, 

då det annars kan störa inspelningen eller att intervjupersonen blir orolig för att någon hör 

vad som sägs under intervjun. Intervjupersonerna själva fick vara delaktiga i valet av plats för 

intervjun, detta för att öka deras bekvämlighet, känslan av delaktighet och för att ge en 

neutral plats att genomföra intervjun på. Det påverkar även den maktskillnad som kan 

uppstå om det känns påtvingat att genomföra intervjun på en viss plats där intervjupersonen 

inte har möjlighet att påverka. Inför intervjun fick deltagarna information om vad intervjun 

skulle handla om för att ge deltagarna möjlighet till förberedelse i ämnet för att de skulle 

känna sig mer bekväma i intervjusituationen.   

 

Bryman (2011, s. 420) redogör för kriterier över vad som är viktigt att tänka på för att 

genomföra en bra intervju. Ett av kriterierna är att visa hänsyn där man låter 

intervjupersonen tala till punkt och ger tid för att tänka efter vid frågor. Detta har vi tagit 

hänsyn till under våra intervjuer för att försöka ge en trygghet till intervjupersonen. En 

annan viktig aspekt som Bryman (2011, s. 420) beskriver är att vara etiskt medveten under 

sina intervjuer, dels att respondenten är medveten om var undersökningen handlar om samt 

att svaren behandlas konfidentiellt. 
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10 SLUTSATSER  

Utifrån syftet som var att undersöka fritidsledarnas upplevelse av brottsförebyggande arbete går det  

att dra slutsatsen att deltagarna beskriver sin roll som att de delvis arbetar brottsförebyggande inom  

sina verksamheter.  

  

Vilka svårigheter och möjligheter de såg i sin verksamhet kunde vi se flera  

teman som framgick i resultatet.  

 

Svårigheter 

Fritidsledarna beskriver återkommande att de gärna hade önskat mer personal samt mer  

generösa öppettider för ungdomarna. Det framkom att den bristande kontakten med ungdomarnas  

familjer kunde påverka ungdomarna negativt samt öka arbetsbelastningen på den redan delvis  

överbelastade personalen. Samhällets syn på ungdomarna kunde också påverka och försvåra arbetet som  

fritidspersonalen genomför för att integrera ungdomarna i samhället. 

 

Möjligheter 

Fritidspersonalen såg sitt eget engagemang och möjligheten till att skapa långvariga relationer med  

ungdomarna. Fritidsledarna ansåg att möjligheterna att kunna erbjuda strukturerade aktiviteter för 

ungdomarna även om detta kräver att fritidsledarna har de kunskaper som behövs. Även samarbeten  

med lokala aktörer som erbjuder aktiviteter och event för ungdomarna såg som möjligheter och något 

som fritidsledarna arbetade regelbundet med att få till samarbeten med. Lokalernas utformning som 

gav möjlighet till olika aktiviteter samtidigt togs fram som en positiv egenskap i verksamheten.  

 

Verksamheten på fritidsgårdarna kan ha en brottsförebyggande effekt. Forskningen visar  

relationsskapande och att skapa en delaktighet för ungdomarna är viktiga komponenter inom  

verksamheten för att skapa en gemenskap som ungdomarna känner tillhörighet till istället för  

att söka sig till kriminella nätverk. Fler respondenter beskriver att det är viktigt för ungdomarna  

att få bekräftelse och att få känna en tillhörighet då de är på fritidsgården. Flera respondenter  

berättar även att strukturerade aktiviteter är en viktig del inom verksamheten samt att  

ostrukturerade aktiviteter kan leda till ökad oreda i vilket även kan ses likheter till den  

tidigare forskningen. 

 

Betydelsen för socialt arbete är att fler ungdomar ska slippa kontakt med polis och socialtjänst  

genom att få en tillhörighet till en verksamhet med goda avsikter samtidigt som de kan skapa  

varaktiga relationer och få en relation med en trygg vuxen som kan ge stöd och vägledning in  

i vuxenlivet. 

 

Under studien gång upplevde vi att det saknades relevant forskning inom ämnet brottsprevention  

inom fritidsgårdarnas verksamhet något som även Koutakis (2008) beskrev ett behov av vidare  

forskning inom ämnet. En orsak till att det är ett mindre forskningsfält tror vi beror på att just  

fritidsgårdsverksamhet i kommunal regi är ett relativt nordiskt fenomen vilket gör att forskning  

från andra större länder inte går att jämställa på samma vis som den svenska forskningen.  
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10.1 Förslag till vidare forskning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fritidsledare som arbetar på kommunala 

fritidsgårdar i en mellanstor stad i mellansverige upplever att aktiviteter för ungdomar kan 

motverka ungdomsbrottslighet i närområdet. Det hade varit intressant att vidare studera 

ungdomarnas egna upplevelser av deltagandet i fritidsgårdarna.  

 

Avseende brottspreventivt arbete på fritidsgårdarna hade det varit intressant att göra en 

liknande undersökning för att se likheter och skillnader i städer med exempelvis annan 

socioekonomisk stratifiering eller storlek. En annan intressant vinkel hade varit att jämföra 

samma frågeställningar i fritidsgårdar som är i privat regi för att se om de ser liknande 

tendenser i fritidsgårdarnas verksamhet. En annan vinkel hade varit att undersöka 

sportklubbar och deras verksamhet för att ser om de anser att de strukturerade aktiviteter de 

erbjuder kan ha en brottsförebyggande funktion och vilka för och nackdelar de ser med sin 

verksamhet. 

 

En möjlig och intressant studie av verksamheten på fritidsgården skulle vara att jämföra och 

undersöka könsskillnader och hur de olika könen påverkar kulturen och funktionen i de 

traditionella kommunala fritidsgårdarna. Även aspekten av andra kön än man och kvinna 

samt hur verksamheten i exempelvis HBTQ- fritidsgårdar fungerar jämfört med de 

fritidsgårdar som varit med i denna studie hade varit ett intressant forskningsområde. 

 

En tvärstudie skulle kunna genomföras där polis, socialtjänst, skola samt personal som 

arbetar med ungdomarna på fritiden anser att samarbetet kan verka som en 

brottsförebyggande verksamhet. Hur de ser hur ett sådant samarbete rent praktiskt skulle 

kunna genomföras då detta var ett av de förslag som brottsförebyggande rådet (2009) 

presenterade som mest brottsförebyggande åtgärden för ungdomar. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor 

-          Hur länge har du arbetat på fritidsgården? 
-          Hur gammal är du? 
-          Vilken utbildning har du? 

Arbetet på fritidsgården 

-          Vad gör du på fritidsgården, hur ser en arbetsdag ut för dig? Är det några särskilda 

aktiviteter du är med och driver? 
-          Hur ”marknadsför” ni fritidsgården? 
-          Vad tänker du är det viktigaste syftet med det arbete som ni gör här på 

fritidsgården? 
-          Vilka kommer hit till fritidsgården? Hur gamla är de som kommer hit? Vilken 

målgrupp skulle ni vilja kom hit som kanske inte kommer hit idag? 
-          Finns det regelbundna aktiviteter som ungdomarna kan delta i? 
-          Hur organiserar ni aktiviteterna? 
-          Har ni speciella könsbundna aktiviteter? 
-          Samarbetar ni med några ideella verksamheter? Vilka då? På vilket sätt samarbetar 

ni? Är det bra/dåligt för er verksamhet att de finns? På vilket sätt? 
-          Har ni någon kontakt med ungdomarnas föräldrar? 
-          Är det föräldrar som är engagerade i er verksamhet? 
-          Finns det uppsatta verksamhetsmål och riktlinjer? Hur arbetar ni konkret med 

dessa? 
-          Saknar du något på fritidsgården? 

Brottsprevention 

-          Vad är brottsförebyggande arbete för dig, om du fick beskriva vad det är? 
-          Upplever du att ni arbetar brottsförebyggande? Om ja: på vilket sätt? 
-          Samverkar ni med andra verksamheter? 
-          Vilka verksamheter i så fall? 
-          Upplever du att det ni gör här på fritidsgården kan vara till stöd för att förhindra 

att ungdomarna hamnar i brottslighet? På vilket sätt? 
-            
-          Tycker du att fritidsgården skulle kunna arbeta mer brottsförebyggande med 

ungdomarna? Konkreta förslag? 
-          Om du fick beskriva hur du tror att den ideala verksamheten såg ut utifrån att 

skydda ungdomarna från att begå eller bli utsatta för brottslighet, hur hade det sett 

ut? 
-          Är det något mer du skulle vilja ta upp som vi inte frågat om, vad gäller verksamheten 

eller brottsförebyggande arbete



 

 

BILAGA 2 - MISSIVBREV 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Nanette Liljeholm och Lisette Ståhl och går sjätte terminen på socionomprogrammet 

på Mälardalens Högskola. Vi skriver just nu vår C-uppsats inom ämnet brottsförebyggande 

arbete med fokus på ungdomar och fritidsgårdar.  

Vi önskar att få kontakt med personal som arbetar på fritidsgårdar som skulle vilja delta i en 

intervju på ca 30-45 minuter. Vi är nyfikna på hur du upplever att ditt arbete som 

fritidsledare på fritidsgården påverkar ungdomarnas fritid och om och i så fall på vilket sätt 

detta kan påverka ungdomsbrottsligheten i närområdet. Vi är även intresserade av vilka 

förbättringsförslag du har på verksamheten. 

Ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande och allt deltagande sker helt frivilligt. De 

uppgifter och det material som samlas in kommer enbart läsas av oss som genomför studien 

och informationen som används i C-uppsatsen kommer vara anonymiserad. Era svar, namn 

och placering geografiskt kommer hanteras strikt konfidentiellt. Vi som genomför 

undersökningen har tystnadsplikt. Enligt lagen om statistiksekretess (SFS 1980:100) 

garanterar vi att uppgifterna är skyddade. Inga uppgifter om enskilda personer sprids, 

presenteras eller publiceras.  

Stort tack för att du tog dig tid att vara med i vår undersökning!  
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