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SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem, särskilt bland barn och ungdomar. Det 

kan därför vara av betydelse att fritisgårdspersonal som dagligen arbetar med barn och 

ungdomar också kan ge stöd och vägledning till barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. 

Att fritidsgårdspersonal får fortbildning om psykisk ohälsa kan även vara en främjande faktor 

för fritidsgårdspersonalen att motverka ohälsosamma stressorer inför svåra situationer. 

Fortbildningen kan således stärka personalens förmåga att hantera utmanande situationer 

gällande psykiska besvär bland barn och ungdomar.  

Föreliggande studie genomfördes för fritidsgårdsverksamheternas enhet i Västerås stad. 

Syftet med studien var att undersöka fritidsgårdspersonalens upplevda behov av fortbildning 

gällande psykisk ohälsa bland ungdomar.  En kvalitativ ansats valdes för studien och 

datainsamlingen genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuer. Urvalet av informanter 

var målinriktat och fem personer intervjuades. Därefter transkriberades och analyserades 

intervjuerna utifrån en manifest innehållsanalys. Resultaten visar att fritidsgårdspersonalen 

upplever svårigheter kring hantering av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar på grund av 

att de är i behov av verktyg som hjälper dem att hantera svåra situationer i allmänhet.  Men 

de upplevde dessutom ett behov av fortbildning kring psykisk ohälsa i synnerhet. Personalen 

upplever också att de har bristande kunskap kring olika tillstånd och diagnoser som psykisk 

ohälsa omfattar. Resultatet påvisar även att fritidsgårdspersonalen uttryckte en känsla av 

meningsfullhet för sitt arbete. Slutsatsen från studien tyder på att det finns ett behov av 

fortbildning gällande psykisk ohälsa för fritidsgårdspersonalen.  

Nyckelord: Folkhälsa, fritidsgård, KASAM, kompetensutveckling, mental ohälsa, ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Mental health is an increasing public health problem, especially among children and 

adolescents. It is therefore essential for the youth care staff who work with children and 

adolecents on a daily basis to know how to effectively handle young individuals who are 

suffering from mental health problems. The fact that the youth care staff receive further 

training on mental illness can be a stimulating factor for them to counter difficult situations 

appropriately. The continuing education can also strengthen the staff's ability to handle 

challenging situations regarding mental health problems among children and adolescents. 

A study was conducted for several youth care centres in Vasteras city, Sweden. The purpose 

of the study was to investigate the youth care staffs perceived need for competence training 

regarding mental illness among adolecents. A qualitative approach was chosen, and the data 

collection was thus carried out based on semi-structured interviews. Purposeful sampling 

was used and five youth care staff were interviewed. After which, their answers were 

transcribed and analysed based on a manifest content analysis.   

The results show, that youth care staff experience difficulties in managing mental illness 

among children, and adolescents because they are in need of tools that help them handle 

difficult situations in general. But they also experienced a need for further education on 

mental illness in particular. This is largely due to a lack of knowledge about the various 

conditions and diagnoses that mental illness involves. The results also show that the staff 

expressed a sense of meaningfulness for their work. The conclusion from the study suggests 

that there is a need for continuing education regarding mental health for youth care staff. 

Keywords: adolescents, competence training, mental health, Public Health, sense of 

coherence, youth care centres       
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1 INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa är ett omtalat folkhälsoproblem. Det kan därför vara framgångsrikt att arbeta 

preventivt för att motverka psykisk ohälsa inom befolkningen. Både för att främja 

välbefinnande men även för att motarbeta samhällskostnader. 

Av erfarenheter kan psykisk ohälsa påverka ungas prestationsförmåga i skolan samt 

ungdomars utbildningsnivå vilket kan orsaka höga kostnader för samhället. Det kan därför 

vara betydelsefullt att samhällets olika aktörer arbetar tillsammans med att förebygga 

psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. 

 

Under hösten 2018 gjorde författaren praktik hos en av enhetscheferna för 

fritidsgårdsverksamheterna i Västerås stad. Därav fick författaren ett intresse för psykisk 

ohälsa bland ungdomar och personalens möjligheter att stödja ungdomar som mår dåligt. I 

samråda med enhetschefen för fritidsgårdarna ansågs ämnet vara relevant för en studie då 

det ansågs vara ett aktuellt problem samt att många barn och ungdomar vistas i 

fritidsgårdverksamheterna. Dessutom har enheten upplevt att psykisk ohälsa har ökat och 

förekommer bland ungdomarna som vistas på fritidsgårdarna. Fritidsgårdsverksamheter är 

en främjande arena som strävar efter att bedriva en attraktiv mötesplats för barn och 

ungdomar. De arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv med handlingsplaner, uppdrag 

och målområden. De har även en skyldighet att utgå från politikers beslut. 

Fritidsgårdsverksamheterna samverkar dessutom med olika aktörer till exempel skolor, 

kuratorer och idrottsföreningar för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. 

 

Trots att förebyggandet av psykisk ohälsa inte är fritidsgårdspersonalens primära 

arbetsuppgifter så kan kunskap medföra en trygghet hos dem när situationer kring 

bemötandet av ungdomars mående uppstår. Då många barn och ungdomar vistas på 

fritidsgårdarna är det viktigt att de har tillräckligt med kompetens att hantera psykisk ohälsa. 

Både för att upptäcka barn och ungdomar som mår dåligt men också för att kunna hantera 

dessa situationer och vid behov uppsöka professionella som exempelvis socionomer, 

kuratorer och psykologer för att vägleda ungdomarna. Samtidigt kan fortbildning vara en 

främjande faktor till att motverka stress för fritidsgårdspersonalen om de hamnar i 

situationer där ungdomar påvisar psykiska besvär. Det kan därmed vara betydelsefullt att 

personalen har kompetens och vet hur psykisk ohälsa kan hanteras.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är psykisk ohälsa ett begrepp som handlar om psykiska 

besvär som påverkar välbefinnandet och det vardagliga livet på så sätt att individers 

funktionsförmåga på olika sätt försämras. Psykisk ohälsa kan bland annat handla om 

svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter. Det är ett brett spektrum av olika tillstånd så 

som nedstämdhet, sömnproblem, ångest och oro samt psykosomatiska besvär så som 

huvudvärk och magont. Folkhälsomyndigheten (2013) menar att psykisk ohälsa definieras av 

individers upplevelser eller som ett kliniskt sjukdomstillstånd.  

 

En tredjedel av Europas befolkning lider av psykisk ohälsa. Det är ett omfattande och 

växande folkhälsoproblem bland alla åldrar (Wittchen et al., 2011). I Sverige har psykisk 

ohälsa ökat under de senaste 20 åren, särskilt bland barn och ungdomar, en ökning som är 

större i jämförelse med övriga nordiska länder (Socialstyrelsen, 2017). Det gäller såväl 

självrapporterad som diagnostiserad psykisk ohälsa. Orsaken bakom utvecklingen i Sverige 

är oklar. Psykiska besvär kan ha olika svårighetsgrader samt mer eller mindre varaktiga 

symtom. Konsekvenserna i tidig ålder kan vara långdragna sjukdomsförlopp och som följd en 

försämrad hälsa och funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2017). Många av de ungdomar som 

har besvär tenderar att inte söka hjälp. Tidigare forskning tyder även på att psykisk ohälsa är 

vanligt bland ungdomar men att många inte söker hjälp, då det kan vara svårt för unga 

individer att erkänna ett psykiskt besvär (Wright, Anthony, Jorm & Mackinnon, 2011). 

2.2 Psykisk ohälsa bland ungdomar 

Utifrån uppgifter från Socialstyrelsens nationella dataregister lider ungefär 10% av pojkar av 

någon form av psykisk ohälsa. Motsvarande siffra för unga tonårstjejer är 15%. De vanligaste 

besvären bland ungdomar är depression och ångestsyndrom. Men skadligt riskbruk och 

beroende av substanser ökar, speciellt i åldersgruppen unga män (Socialstyrelsen, 2017). Det 

är sannolikt att psykisk ohälsa kommer att fortsätta att öka bland ungdomar samt att 

besvären blir allt mer långvariga. Kännetecknandet för ökningen av psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar finns generellt inom hela ungdomspopulationen i Sverige.  Däremot är 

andelen med psykiskt besvär högre bland barn och ungdomar som befinner sig under sämre 

psykosociala förhållanden. Faktorer till ökningen finns i miljöer där de flesta ungdomar 

vistas, exempelvis skolperioden eller vid inträde till vuxenlivet. Ungdomar i åldersgruppen 11 

till 15 uppger allt fler besvär gällande psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2013). Det kan 

påverka barn och ungdomars skolgång genom att det blir svårare att tillgodogöra sig studier. 

De flesta ungdomar som har eller haft psykiska besvär har dessutom en grundskoleutbildning 

som högsta utbildning i samband med att skolplikten slutar gälla efter grundskolan 

(Socialstyrelsen, 2017).  
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Tidigare forskning som baserades på självrapporterade undersökningar av ungdomar i 

åldersgruppen 11-17år visar på att riskfaktorer som kan bidra till ungdomars sämre mående 

är faktorer som våld i hemförhållanden, föräldrar som lider av psykisk ohälsa, föräldrar med 

låg socioekonomisk status eller med beroendeproblematik (Wille, Bettge & Ravens-Sieberer 

2008). Wille, Bettge och Ravens-Sieberer (2008) menar att friskfaktorer som påverkar 

ungdomars mentala hälsa positivt är personliga resurser som självförtroende, självkoncept, 

positiv familjeklimat och hjälp från föräldrar samt sociala resurser som socialt stöd och 

jämlikhet. Det visade sig att de ungdomar som hade friskfaktorer i sin omgivning mådde 

allmänt bättre i jämförelse med de som var omgivna med riskfaktorer. Andersson (2009) 

nämner även att sociala resurser och socialt stöd har en betydelse för individens hälsa och 

utveckling. Det anses medföra en positiv syn på livet och en sund livsstil då negativa faktorer 

i livet kan upplevas mindre påfrestande med socialt stöd och samhörighet. Därav kan det 

fungera som en skyddsfaktor för individens hälsa. 

2.3 Fritidsgårdsverksamheten 

I Sverige är fritidsgårdsverksamheten en öppen verksamhet som utför fritidsaktiviteter för att 

berika barn och ungdomars utveckling och välbefinnande. Det innebär att verksamheten 

organiserar olika aktiviteter som barn och ungdomar engagerar sig i under fritiden. Det kan 

vara fysiska, pedagogiska samt kognitiva aktiviteter som ej är skolinriktade. Deltagandet är 

därmed frivilligt. Avsikten med fritidsgårdsverksamheter är att skapa en meningsfull fritid 

för barn och ungdomar i åldrarna 10–18 år (Geidne, Fredriksson & Eriksson, 2016). 

Västerås stads sexton kommunala fritidsgårdsverksamheter tillhör förvaltningen kultur, 

idrott och fritidförebyggande. Förvaltningen är uppdelad på två enheter, fritidungdom och 

fritidgeneration. Fritidsgårdsverksamheterna är en främjande arena som strävar efter att 

vara en attraktiv mötesplats för barn och ungdomar i åldern 10–18 år. Inom 

fritidsgårdsverksamheten skapas förutsättningar för ungdomar att välja en positiv livsstil 

samt ta del av en demokratisk träning. Verksamheterna arbetar utifrån ett lösningsfokuserat 

förhållningsätt. Syftet med Västerås stads fritidsgårdsverksamheter är att ge utrymme för att 

berika ungdomars intressen, umgänge och aktiviteter på deras fritid (Västerås stad, 2014). 

Utifrån verksamhetens handlingsplan bygger deras vision och värdegrund på att främja 

relationer utifrån en ömsesidig interaktion mellan fritidsgårdspersonalen och ungdomar. Att 

stärka ungdomars identitet, självrespekt, självaktning samt självkänsla. 

Fritidsgårdsverksamheterna kännetecknas av åtta målområden. Det första innefattar ett 

pedagogiskt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Det andra handlar om 

trygghet i form av tydliga regler och förutsättningar. Det tredje om trivsel som skapas utifrån 

öppenhet och respekt till varandra.  Fjärde om inflytande med syfte till att främja ungdomars 

behov och initiativförmåga. Femte om delaktighet där både ungdomar och vårdnadshavare 

inkluderas i verksamhetens utföranden. Det sjätte är jämlikhet som innebär att alla 

behandlas lika oavsett läggning, funktionsförmåga, kön samt etnisk, social och ekonomiska 

bakgrund. Sjunde målet är att ha roligt i en pedagogisk miljö som erbjuder främjande 

aktiviteter för barn och ungdomar. Det åttonde och sista målområdet handlar om 
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medarbetarkompetens som innefattar att personalen besitter både praktiska och teoretiska 

erfarenheter för att uppnå ett kvalitetsarbete (Västerås stad, 2014). 

 

Fritidsgårdverksamheten arbetar även utifrån fyra uppdrag. Dessa uppdrag inbegriper 

pedagogiskt arbete genom att skapa förutsättningar till ett djupare lärande samt väcka barns 

och ungdomars intresse att involveras i den egna inlärningsprocessen. På så sätt bidra till att 

barn och ungdomar når kunskapsmålen i skolan genom till exempel läxhjälp. Socialt stöd är 

det andra uppdraget som handlar om att respektive fritidsgårdverksamhet har kännedom om 

barns och ungdomars välbefinnande och situationer i området samt att vid behov uppsöka de 

som lever i en social utsatthet. Social hållbarhet är det tredje uppdraget som innefattar en 

samverkan med aktörer i bostadsområdet exempelvis idrottsföreningar och 

bostadsföreningar. Det fjärde uppdraget handlar om att enheten ska arbeta systematiskt och 

sträva efter ett väldokumenterat kvalitetsarbete. Detta för att uppnå de åtta målområdena 

samt följa upp och utvärdera resultaten av verksamheterna (Västerås stad, 2014).  

2.3.1 Tidigare forskning om fritidsgårdar 

Tidigare forskning påvisar att fritiden är en betydelsefull tid i ungdomars liv (Fredriksson, 

Geidne & Eriksson, 2017). Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv kan aktiviteter och 

socialstöd som fritidsgårdar erbjuder främja ungas hälsa. Dessutom kan fritidsgården vara en 

hälsofrämjande miljö för barn och ungdomar att vistas i. Fredriksson, Geidne och Eriksson 

(2017) menar att stöttande relationer är en avgörande faktor för att skapa främjande miljöer.  

Fritidsledarnas roll och betydelse är grundläggande för ungdomars utveckling. Ungdomar 

som vistades på fritidsgårdarna upplevde fritidsledarna som förebilder och rådgivare 

(Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2017). De upplevde även att fritidsledarna fanns där för 

dem, att de var lyhörda samt att ungdomarna kunde lita på dem. Dessutom ansåg 

ungdomarna att de fick stöd och vägledning i vardagliga frågor och att de kunde prata med 

fritidsledarna om känsliga och emotionella problem eller situationer. Fredriksson, Geidne 

och Eriksson (2017) menar även på att fritidsgårdar har ett hälsoperspektiv utifrån fyra 

faktorer. Den första faktorn handlar om en öppen och inkluderande målgrupp, den andra 

utgår från ett ungdomsperspektiv, den tredje är samverkan med familj, skola och samhälle 

och den fjärde faktorn är stödjande förhållanden. Ytterligare forskning tyder på att 

fritidsaktiviteter kan främja ungdomars hälsa. Ungdomarna som medverkade i forskningen 

upplevde sig vara hälsosamma, trivas i skolan samt upplevde en trygghet i sina 

bostadsområden. Anledningen till att de besökte fritidsgården var för att delta i roliga och 

intressanta aktiviteter och för att umgås med vänner men även för att träffa fritidspersonal 

som brydde sig om dem (Geidne, Fredriksson & Eriksson, 2016) 
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2.4 Kompetensutveckling i form av utbildning 

För att utföra arbetsuppgifter krävs rätt kunskap och kompetens. Enligt Winroth (2018) 

består kompetens av två grundläggande begrepp. Förmåga, som innebär att kunna omsätta 

kunskapen i praktisk handling. Attityd, som innefattar en motivering för uppgiften samt att 

våga ta itu med den. När arbetsuppgifter fördelas mellan medarbetare bör även de 

befogenheter och resurser som behövs tilldelas. Detta för att uppgifterna ska kunna 

genomföras på bästa sätt. Kontroll över sina arbetsuppgifter samt känslan av att kunna 

hantera situationer är en skyddsfaktor mot stress. Det går att bemöta en obalans mellan 

omgivningens krav och den egna förmågan att hantera dessa på tre sätt. Antingen genom att 

individens handlingsutrymme ökas, omgivningens krav förändras eller att individens 

förmåga förstärks (Winroth, 2018). 

Individens förmåga kan stärkas genom en utökad kunskap och kompetens för att kunna möta 

kraven, till exempel via utbildning som kan generera en högre yrkesskicklighet. Lärande och 

kunskap kan minska individens oro inför arbetsuppgifter, då en ökad kompetens minskar 

stress och hjälper individen att ta itu med utmaningar (Winroth, 2018). Deci och Ryan 

(2008) menar att känslor av självständighet, kompetent och samhörighet kan vara 

betydelsefulla för hälsan. Till följd kan dessa känslor öka motivationen, prestationsförmågan 

samt påverka beteendet positivt (Deci & Ryan, 2008). Ytterligare forskning av Maybery, 

Goodyear, Reupert och Grant (2016) påvisar även att kunskap och färdigheter är en 

främjande faktor för hälsan. Det anses därför vara framgångsrikt att ha förståelse och 

kunskap om de problem som uppstår för att kunna hantera arbetet och ge stöd till de med 

psykiska besvär (Maybery et al., 2016). 

2.5 Utbildning och kunskap gällande psykisk ohälsa 

Genom att medarbetarnas färdigheter förstärks så kan hanteringen av psykisk ohälsa 

förbättras (Maybery et al. 2016). Winroth (2018) nämner även att det finns två olika former 

av kunskap, teoribaserad kunskap samt erfarenhetskunskap. Den teoretiska kunskapen 

handlar om lärande och information utifrån utbildningssammanhang. Medan 

erfarenhetskunskap är erfarenheter som utvecklar färdigheter inom ett visst område under 

en tid. Dessa två kunskaper anses vara framgångsrika tillsammans men för att utveckla 

erfarenhetskunskaper kan lärande och information vara en nyckel till att skapa förståelse och 

färdigheter.   

Första hjälpen för psykisk ohälsa är en utbildning som utvecklades för att öka kunskapen 

kring psykisk ohälsa bland befolkning. Detta för att utbilda och ge kompetens för att agera 

och hjälpa människor med psykisk ohälsa. En sådan utbildning kan bidra till information om 

symtom, möjliga orsaker, signaler, vetenskapliga behandlingsalternativ samt råd om hur 

medarbetare ska agera när deras primära arbetsuppgifter inte innefattar hantering av psykisk 

ohälsa (Svensson, Hansson & Stjernswärd, 2015).  
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Utbildningens mål var att öka deltagarnas kunskap om psykisk ohälsa och tyder på att 

fortbildning kan vara framgångsrikt för att hantera psykisk ohälsa. Målgruppen för 

utbildningen var personer med olika yrkeserfarenheter från den offentliga sektorn såsom 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, räddningstjänsten samt sjukvården (Svensson, 

Hansson & Stjernswärd, 2015). En utvärdering genomfördes med avsikten att undersöka 

deltagarnas erfarenheter av utbildning. De flesta deltagarna upplevde att utbildningen gav en 

ökad medvetenhet, kunskap, förståelse och självförtroende gällande hantering av psykisk 

ohälsa. Dessutom upplevde de flesta att utbildningen gav verktyg för att hantera psykisk 

ohälsa. Utbildningen påverkade även deltagarnas attityder och sätt att bemöta individer med 

psykisk ohälsa (Svensson, Hansson & Stjernswärd, 2015). Ovanstående resultat indikerar 

således att kunskap kan öka yrkesskickligheten samt minska oron och den ohälsosamma 

stressen inför vissa arbetsuppgifter (Winroth, 2018). 

2.6 KASAM (känsla av sammanhang)  

Studiens teoretiska ramverk utgår från Antonovsky teori KASAM (känsla av sammanhang). 

KASAM är en teori som inbegriper tre komponenter som förhåller sig till varandra, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innefattar att de faktorer som 

påverkar ens omgivning är; strukturerade, förutsägbara och begripliga. Hanterbarhet 

handlar om tillgängliga resurser som behövs för att kunna hantera de omgivande faktorerna. 

Meningsfullhet handlar om att de omgivande faktorerna är betydelsefulla för individen och 

att de utmaningar som individen ställs inför är värda att engagera sig i. Känslan av 

meningsfullhet kan även vara en motivationskomponent för individen att vilja engagera sig 

när obegripliga situationer uppstår (Antonovsky, 1989). 

Utifrån Antonovsky teori kan konsekventa uppgifter, balans och upplevelser av individuellt 

val stärka en individs känsla av sammanhang. Det kan även öka möjligheterna för individen 

att anpassa sig och klara sig när de står inför livs stressorer. Det är vanligt att de flesta 

individer har erfarenheter av utmaningar, stressorer och hinder i livet. Därav påverkas 

individers framgång och misslyckande på en biologisk, psykologisk samt social nivå av 

individens förmåga att hantera, övervinna och återhämta sig från dessa stressorer eller 

utmaningar. Dessutom bestäms styrkan av en individs känsla av sammanhang, utifrån 

individens generella motståndresurser. Det vill säga resurser som kan effektivt hjälpa att 

hämma stressorer. Dessa resurser kan vara fysiska exempelvis en stark kroppsbyggnad, 

starkt immunsystem eller genetiska styrkor. Det kan även vara naturliga resurser som 

pengar, energi eller mat. Kognitiva resurser som intelligens, utbildning eller strategier för 

hantering samt sociala resurser såsom stöd från vänner och familj (Griffiths, Ryan & Foster, 

2011). 
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2.7 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige särskilt bland barn och 

ungdomar. Av antaganden har barns mående försämrats samt att psykisk ohälsa är ett 

omtalat problem bland barn och ungdomar. Att upptäcka ett psykiskt tillstånd kan vara svårt 

av den erfarenheten att ämnet är tabubelagt. Vuxna i omgivningen kan vara en positiv faktor 

till att ungdomar söker hjälp. Det är många barn och ungdomar som vistas på 

fritidsgårdsverksamheterna. Det anses därför betydelsefullt att fritidsgårdspersonalen har 

rätt kunskap och kompetens att upptäcka samt vägleda barn och ungdomar som mår dåligt 

eller kan ha drabbats av psykisk ohälsa. De arbetar redan med socialt stöd som innebär att ha 

kännedom om barn och ungdomars mående i området samt vid behov uppsöka barn och 

ungdomar som lever i utsatta förhållanden. Som det nämndes tidigare påvisar även forskning 

att fritidsgårdar kan främja barn och ungdomars hälsa.  

 I samverkan med enhetschefen för fritidsgårdsverksamheter ska studien belysa psykisk 

ohälsa bland de ungdomar som vistas på fritidsgården. Därmed undersöka om 

fritidsgårdspersonalen upplever behov av fortbildning gällande psykisk ohälsa. Detta för att 

utveckla en trygghet hos fritidsgårdspersonalen med att hantera och bemöta ungdomar som 

mår dåligt. Samtidigt som det kan främja personalens hälsa genom en ökad förståelse och 

kompetens kring psykisk ohälsa. Samverkan med andra aktörer kan till följd hjälpa till att 

förebygga psykisk ohälsa samt främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Denna studie 

avser att fördjupa kunskapen om hur fritidsgårdspersonalen upplever att det finns ungdomar 

som vistas på fritidsgården som mår dåligt av olika skäl samt om personalen eventuellt 

behöver fortbildning för att hantera och bemöta dessa ungdomar. Studien kan således belysa 

vilka svårigheter som kan uppstå för fritidsgårdspersonalen men även hur personalen 

upplever behovet av fortbildning om psykisk ohälsa.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka fritidsgårdspersonalens upplevda behov av fortbildning gällande 

psykisk ohälsa bland ungdomar.  

Frågeställningar:  

• Vilka svårigheter upplever personalen med att hantera psykisk ohälsa bland 

ungdomar?  

 

• Hur upplever personalen behovet av fortbildning inom psykisk ohälsa?  
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4 METOD 

4.1 Studiedesign 

För att studera fritidsgårdspersonals upplevda behov av fortbildning gällande psykisk ohälsa 

har en kvalitativ metod valts. Bryman (2011) menar att en kvalitativ metod undersöker 

erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos informanterna. En kvalitativ metod ansågs 

vara en lämplig metod att utgå från då en djupare förståelse kring fritidsgårdspersonalens 

upplevelser fanns i åtanke. Bryman (2011) beskriver kvalitativ metod som en empirisk 

forskningsmetod och i denna studie har det empiriska materialet samlats in genom 

intervjuer.  

4.2 Urval 

Föreliggande studie tillämpade ett målinriktat urval som utgick från syftet då deltagarna 

arbetade inom Västerås stads fritidsgårdsverksamheter. Bryman (2011) menar att ett 

målinriktat urval grundar urvalet på studiens syfte och forskningsfråga. Studien inleddes 

med att enhetschefen för fritidsgårdsverksamheterna kontaktades med en förfrågan om 

intresse fanns för att undersöka ett relevant ämne inom folkhälsovetenskap. Psykisk ohälsa 

var ett intressant ämne, men på grund av etiska överväganden valdes ämnet utifrån ett 

personalperspektiv istället för ett ungdomsperspektiv.  

Urvalet blev såldes ett målinriktat urval då enhetschefen kontaktade 

fritidsgårdsverksamheter som upplevt att psykisk ohälsa hade förekommit bland 

ungdomarna. Författaren fick sedan kontaktuppgifter till avdelningscheferna som jobbar på 

plats vid respektive fritidsgård. Därefter kontaktade författaren avdelningscheferna inom de 

valda fritidsgårdsverksamheterna via ett telefonsamtal som omfattade en presentation och 

förfrågan om intresse fanns för att medverka i studien. Missivbrevet (Bilaga A) skickades 

sedan ut via mejl till avdelningscheferna. Avdelningscheferna vidareförmedlade missivbrevet 

till sina medarbetare för att ta reda på om det fanns ett generellt intresse hos 

fritidsgårdspersonalen att medverka i studien.  

När tid och plats för intervjuer hade bestämts med avdelningscheferna, så fick 

fritidsgårdspersonal som var på plats och intresserade av studien ytterligare förfrågan om de 

ville delta i studien. I praktiken kan således urvalet betraktas som ett bekvämlighetsurval då 

personal som var på plats och som var intresserade valdes ut för att medverka i studien 

(Robinson, 2013). Totalt var det sex personer som tackade ja till att medverka i intervjuerna 

men endast fem intervjuer kom senare att användas i analysen på grund av bristande 

ljudupptagning under en av intervjuerna. Urvalet bestod av fyra kvinnor och en man. 

Samtliga informanter arbetade på olika fritidsgårdar. Deras yrkestitlar bestod av fritidsledare 

eller annan behörig utbildning som exempelvis beteendevetare eller folkhälsovetare och 

deras erfarenheter som fritidsledare varierade mellan 1–18 år.  
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4.3 Datainsamling 

Föreliggande studie utgick från semistrukturerade intervjuer. Det innebär att en så kallad 

intervjuguide utformas innan intervjuerna påbörjades. En intervjuguide består av 

intervjufrågor som utgår från syftet. Dessa intervjufrågor ska göra det möjligt att få 

information om informanternas upplevelser eller erfarenheter samtidigt som de bör vara 

flexibla. Det är vanligt att intervjuguiden används som ett verktyg under intervjuns gång dock 

behöver den inte följas exakt. Intervjufrågor behöver heller inte ställas i ordning (Bryman, 

2011).  

Vid utformningen av intervjuguiden (Bilaga B) skapades teman och intervjufrågor för att 

besvara syftet. De teman som utformades var arbete och utbildning, ungdomars hälsa och 

egna förmågan. En pilotintervju genomfördes för att avgöra huruvida frågorna var 

användbara och relevanta till syftet. Några frågor i intervjuguiden omformulerades därefter 

då de inte var tydliga nog att besvara syftet. Författaren korrekturläste intervjuguiden och 

ytterligare omformuleringar gjordes innan intervjuguiden godkändes. När den blev färdig 

bestämdes tid och plats med avdelningscheferna. Tre informanter intervjuades på en och 

samma dag och tre dagen därpå. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen i ett avskilt 

kontorsrum. De spelades in via appen easy voice på mobilen. Flygplansläget var påslaget för 

att ingen skulle kunna ringa och störa under intervjutiden. Samtliga hade läst missivbrevet 

som tidigare skickats ut via mejl. För att försäkra att samtliga hade tagit del av missivbrevet 

lästes brevet upp muntligt. Detta för att tydliggöra de etiska principerna. Innan påbörjad 

intervju förklarades det även att förfrågan om samtycke är en del av intervjun som spelas in 

samt att de inte behöver skriva på missivbrevet.   

Vid återkommande svar ställdes relevanta och spontana följdfrågor när informanternas 

upplevda behov av fortbildning framkom under intervjun. Dessutom fördes anteckningar i 

samband med intervjuerna i syfte att dokumentera användning av gester istället för ord som 

exempelvis att peka på huvudet för att beskriva deras upplevelser. Detta för att underlätta 

transkriberingarna. Anteckningarna och inspelningarna kodades med nummer (Ip1-Ip5) för 

att veta vilken anteckning som tillhörde respektive inspelning. Intervjuerna pågick mellan 

25–45 minuter. Som det tidigare nämndes spelades inte den sista intervjun in och 

inkluderades inte in i datainsamlingen eller analysen. Detta på grund av fel på 

ljudupptagningen samt att möjligheten till en ny intervju inte fanns.   

Direkt efter genomförda intervjuer fördes intervjufilerna till en lösenordskyddad mapp på 

datorn. Sedan raderades dem från mobiltelefonen. Därefter transkriberades två intervjuer 

direkt. De andra två transkriberades dagen därpå samtidigt som tre andra informanter 

intervjuades under samma dag. Eftersom den sista intervjun inte spelades in så 

transkriberades den sista och femte intervjun dagen efter. Det tog tre dagar att transkribera 

dessa intervjuer. Då det är avgörande att vara noggrann under transkriberingen tog det tid 

samt att varje anteckning av kroppsspråket tolkades in i transkriberingen. Efter varje 

avklarad transkribering så beaktades varje ljudupptagning i förhållande till transkriberingen. 

Detta för att säkerställa att inget ord hade uteslutits. Enligt Bryman (2011) är det 

betydelsefullt att den transkriberade texten är en exakt återgivning av informantens 

berättelse. Intervjuerna transkriberades ordagrant med hjälp av parenteser och punkter när 
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informanterna tog en paus … eller skratta (skrattar). Dessutom transkriberades varje ord som 

anses vara utfyllningsord eller tal ord som exempelvis ”eh”, ”liksom” etc. 

4.4 Analysmetod 

Inom föreliggande studie har en manifest innehållsanalys tillämpats. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att en manifest innehållsanalys behandlar analysen av texten, 

innehållsaspekten samt beskriver de synliga och uppenbara komponenterna i den 

transkriberade texten. 

Transkriberingarna lästes igenom för att få en helhetsbild av materialet som samlats in. 

Därefter inleddes analysen med att identifiera relevanta meningsbärande enheter utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Graneheim och Lundman, 2004). De identifierade 

meningsbärande enheterna klistrades sedan in i ett separat dokument. För att säkerställa att 

en meningsbärande enhet besvara syftet eller inte har uteslutits lästes och tolkades 

transkriberingarna en andra gång.  

Därefter kondenserades meningsbärande enheterna genom att avlägsna utfyllningsord 

samtidigt som kärnan i meningen bevarades (Graneheim och Lundman, 2004). Författaren 

kontrollerade att textens sammanhang bevarades genom att läsa och jämföra respektive 

meningsbärande enhet med den kondenserade meningen. När jämförelserna ansågs vara 

relevanta klistrades förkortningarna in i ett ytterligare separat dokument. 

I nästa steg formulerades koder utifrån respektive kondensering. En kod innebär att ett eller 

fåtal ord beskriver den kondenserade meningsbärande enhetens innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det blev därmed enklare för författaren att bilda sig en uppfattning om 

materialet. Koderna jämfördes sedan med varandra för att upptäcka skillnader och likheter. 

Författaren upptäckte likheter bland koderna. 

Därefter skapades huvudkategorier genom att dessa koder fördes samman (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta genom att färglägga koder med liknande innehåll. Respektive 

färgkod fick en egen tabell för att utgöra en huvudkategori. Vid upprepad läsning och 

granskning av tabellerna fann författaren att de enfärgade koderna som utgjorde 

huvudkategorier också innehöll underkategorier som kunde urskiljas.  

Därmed utformades underkategorier. Utformningen av underkategorier bildades genom att 

skapa ytterligare en tabell som innehöll en kolumn med titeln underkategorier. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att underkategorier kan bilda huvudkategorier och tvärtom 

såsom föreliggande analysmetod har tillämpats. Ett exempel på några av analysprocessens 

meningsbärande enheter, kondenseringar, koder, underkategorier och kategori presenteras i 

tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenseringar, koder, underkategorier samt kategori.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

mer uppmärksammar kring dem och 

att man får kanske föreläsningar kring 

ja men dem här symtomen kan ut 

spegla sig i sånt här, den här 

diagnosen… va uppmärksamma hur 

man ska bemöta sånt så att det inte 

blir en gryta av det hela istället alltså 

skapa det bästa pedagogiska som 

möjligt mötet. Att man har 

föreläsningar kring det. 

Föreläsningar om 
symtom, diagnoser och 
hur vi ska bemöta sånt 
för att skapa det bästa 
möjliga pedagogiska 
mötet 

Utbildning om symtom, 
diagnoser och bemötande 

Utbildningsbehov 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Behov av fortbildning 

gällande psykisk ohälsa 
bland ungdomar jag skulle vilja lära mig mer om sättet 

att kunna prata angående 

prestationskrav, prestationsångest. 

Hur man ska hjälpa till att ändra 

tankebanor i eller i sådana frågor. just 

nu vet man att det bara finns. Men jag 

vet inte riktigt hur man kan jobba för 

att ändra det 

 

Lära mig mer om 
samtal kring 
prestationskrav och 
ångest och hur man 
kan hjälpa till att 
ändra tankebanor 

Mer kunskap kring samtal och 

beteenden 

Brist på kunskap 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Eftersom studien bygger på en kvalitativ metod har kvalitetskriterier inom tillförlitlighet 

behandlats. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet handlar om att den sociala verkligheten framgår med en tydlighet och 

motsvarar informanternas verklighet. För att åstadkomma en trovärdighet av resultaten bör 

alla regler i forskningsprocessen ha följts (Kvale & Brinkmann 2014). I föreliggande studie 

har relevanta metodregler beaktats genom hela forskningsprocessen. Resultatet påvisar även 

en trovärdighet då författarens redogörelse och tolkningar har beskrivits utifrån 

fritidsgårdspersonalens upplevelser.  

En kvalitativ studie inbegriper vanligtvis en liten urvalsgrupp eller individer med 

gemensamma egenskaper där fokuset på unika meningar eller betydelsen av den sociala 

verkligheten har studerats. Fylliga redogörelser som beskriver kulturer kan därmed bedömas 

om hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext eller miljö (Bryman, 2011). 

Studien hade en liten urvalsgrupp som bestod av fem informanter. Samtliga hade en 

gemensam egenskap; alla arbetade inom fritidsgårdverksamheten. Resultatet kan därmed 

vara överförbart i en liknande kontext eller grupp, det vill säga fritidsgårdar eller 

fritidsgårdspersonal som upplever att psykisk ohälsa bland ungdomarna existerar. Dock var 

urvalsgruppen liten vilket kan tyda på att resultatet inte är tillräckligt fyllig, för att den ska 

kunna vara överförbar till en annan miljö. Könsfördelningen i urvalet var även inte jämlik då 

informanterna bestod av fyra kvinnor och en man, vilket också kan ha en påverkan. På så sätt 

att resultatet endast kan överföras till en likadan kontext som bland annat ett likadant urval. 

Den lilla urvalsgruppen i kombination med bekvämlighetsurvalet kan dock begränsa 

resultatets överförbarhet.   

Pålitlighet omfattar en fullständig och säker redogörelse under hela studiens process. Det vill 

säga vid problemformulering, val av undersökningspersoner, anteckningar, intervjuskrifter, 

beslut angående analysmetod etc. Då en annan forskare ska kunna granska studien och 

bedöma kvaliteten gällande de metoder som har valts inklusive i vilken utsträckning de 

teoretiska slutsatserna är välgrundade (Bryman, 2011). Denna studie anses vara pålitlig då en 

fullständig och noggrann redogörelse över studiens process har tillämpats. Den har även 

blivit granskad av både handledare och en kurskamrat för att öka pålitligheten.  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om i vilken uträckning personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar har påverkat studiens utförande, resultat och slutsatser. Genom 

att den så kallad granskare styrker resultatet blir det möjligt att styrka och konfirmera 

studien (Bryman,2011). För att säkerställa att studien inte har påverkats av personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar har även resultatet granskats.  



13 

4.6 Forskningsetiska principer 

Föreliggande studie tar hänsyn till de fyra etiska principerna för samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Inom datainsamlingsprocessen tillämpades principer 

såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfiditentitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informera informanterna om studiens syfte, hur den är 

upplagd samt vilka risker och fördelar deltagandet kan innefatta. Informanterna har även 

rätt till att själva få bestämma över deras medverkan under forskningen. Inom denna 

information bör informerat samtycke beaktas. Det innebär att det är frivilligt att delta i 

studien och att informanterna får dra sig ur när så önskas (Vetenskapsrådet, 2002).  

Föreliggande studie informerade fritidsgårdspersonalen om studiens syfte och upplägg samt 

de etiska principerna genom ett missivbrev. Men även muntligt vid påbörjade intervjuer. 

Riskerna och fördelarna med deltagandet utgavs muntligt innan påbörjade intervjuer då 

liknande frågor uppstod av respektive informant. Information om att risken att kollegor kan 

nämna att de har deltagit i studien fanns. Denna studie tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet, det betyder att följande risk beaktas väldigt noggrant i föreliggande 

studie genom att avidentifiera informanterna. Fördelarna presenterades även muntligt då 

arbetsgivaren ville ta del av personalens upplevda behov av hur de kan hantera psykisk 

ohälsa bland ungdomar. Det kan betyda att arbetsgivaren vill hitta åtgärder för de svårigheter 

som personalen upplever.  

Konfidentialitet inbegriper att privat data som personuppgifter bör behandlas säkert och med 

konfidentialitet i största möjliga utsträckning. Obehöriga ska inte kunna komma åt dess data 

och uppgifter om informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna och anteckningarna i 

denna studie var avidentifierade med en kod (Ip1 -Ip5). Därmed förfrågades det inte om en 

underskrift på missivbrevet utan den lästes upp muntligt. Direkt efter avklarade intervjuer 

överfördes inspelningarna från mobilen till en lösenordskyddad mapp på datorn. Alla 

intervjuer raderades från mobilen. Transkriberingsdokumenten överfördes även till en annan 

lösenordskyddad mapp. Detta för att behandla de insamlade data med största möjliga 

konfidentialitet. Så att obehöriga inte skulle kunna komma åt inspelningarna, 

anteckningarna eller transkriberingarna.  

Nyttjandekravet handlar om att de data och uppgifter som har samlats in från de enskilda 

individerna enbart är för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Den insamlade data 

i föreliggande studie har endast samlats in för att besvara syftet och inte nyttjats till något 

annat. Denna studie kommer däremot att publiceras på Mälardalens högskolans divaportal.  
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5 RESULTAT 

Resultatet redogörs i samma ordning som studiens frågeställningar. Ett exempel på 

resultatets kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. I resultatet beskrivs även en 

ny kategori med benämningen Meningsfullhet. Denna kategori är ett så kallat ”bifynd” som 

framkom i samband med analysen av intervjumaterialet och som är relevant i förhållande till 

studiens teoretiska ramverk. 

Tabell 2. Exempel på syftets frågeställningar, kategorier och underkategorier 

Frågeställningar Kategorier  Underkategorier 

Vilka svårigheter upplever 

personalen med att hantera 

psykisk ohälsa bland 

ungdomar? 

 

 

Svårigheter kring hantering 

av psykisk ohälsa bland 

ungdomar 

 

Mer resurser 

 

Inte hanterbart 

Hur upplever personalen 

behovet av fortbildning 

inom psykisk ohälsa?  

 

 

Behov av fortbildning 

gällande psykisk ohälsa 

 

Obegripligt 

Brist på kunskap 

Utbildningsbehov 

Insikt om behovet 

 

5.1 Svårigheter kring hantering av psykisk ohälsa bland ungdomar 

Samtliga informanter nämnde att de arbetar med ungdomar som mår dåligt. Därmed 

upplevde de att det fanns svårigheter om att upptäcka diagnoser och tillstånd. Men även hur 

de ska hantera vissa diagnoser. Det nämndes och exemplifierades kring en individ som har 

en bipolär sjukdom för att förklara vilka svårigheter som kan uppstå när det gäller att hantera 

psykisk ohälsa bland ungdomar. Det handlade om hur ett bemötande bör vara för att inte 

påverka den maniska perioden i en längre uträckning.  

”Nej, det tror jag faktiskt inte. För att nu är det så här det finns ju olika… Visst man 

kan se att någon mår dåligt eller så här… men diagnos och sånt möter man kanske 

som man inte riktigt kan hantera” (IP2) 
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Fritidsgårdspersonalen påpekade även att det kan vara svårt ibland och nå fram till 

ungdomar som de tror mår dåligt för att de inte vill prata om det. Därmed tyckte de att det 

bör finnas en så kallad handlingsplan, lathund eller riktlinjer om hur de ska gå tillväga samt 

vilka de bör kontakta för att underlätta hanteringen kring ungdomar som mår dåligt.  

” Att nå dom någonstans. För man kan sitta och se att en ungdom mår skit. När man 

säger så här men jag är orolig över dig och jag ser att det här påverkar dig negativet så 

kommer det in du vet det här samhällsperspektivet som jag pratade om i början. Det 

här med att man inte pratar om känslor om man är kille, hela den biten. Där tycker 

jag att det svårt att bryta den isen för att den är så uppbyggd på, antar deras hela 

deras livs erfarenhet” (IP1)  

 

Samtliga upplevde även att det är svårt att hantera ungdomar som mår dåligt. Frågor som 

hur gör vi, vilka steg existerar, hur inleder vi ett bra samtal uppstod under intervjuerna. 

Informanterna belyste även att det var svårt att vägleda ungdomar som mår dåligt på grund 

av att de inte var säkra av vem de skulle ta hjälp av. Dessutom upplevde de svårigheter med 

att hantera utmanande beteenden som ansågs bero på ungdomars mående. De beskrev att 

konflikthanteringar kan vara en svårighet inom arbetet. 

” Jag kan erkänna för den här att jag ser att du är dålig och kan prata men vi kan 

komma så här långt tillsammans men sen måste du få hjälp av…  men hjälp av vem? 

Den vetskapen om vem jag ska ta nästa steg till, den är svår och inte ha” (IP3) 

5.2 Behov av fortbildning gällande psykisk ohälsa 

Samtliga upplevde att deras erfarenheter och kompetens motsvarade deras arbetsuppgifter. 

Däremot upplevde de ett behov att fortbildning gällande psykisk ohälsa. De flesta hade gått 

någon kurs om hälsa inom deras folkhögskoleutbildning eller högskoleutbildning men de 

upplevde att de behövde förnya sin kompetens då det var länge sedan samt att ny forskning 

och kunskap tros ha framkommit. Det framkom även att kursen som ingick i 

högskoleutbildningen inte gav tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa som en 

fritidsledare bör ha.  

”Jag gick nu 18 år sen och kommer inte ihåg att vi hade ett hälsoarbete det kanske vi 

hade men även om jag hade haft det och det sitter bak i huvudet så finns det väldigt 

mycket nya rön nu än vad de sas om tjugo år sedan. Eh… som någonstans kan ha vänt 

på handen och man tänkte så här ska man jobba med det nu. Och nu säger man vi ska 

definitivt inte jobba på det här sättet för det kan skapa ännu större svårigheter hos 

individen så att det spelar ingen roll om att du har något gammalt. Om det har kommit 

nya saker som är bättre ” (IP4) 

 

Majoriteten av fritidsgårdspersonalen upplevde ett behov att få lära sig olika psykiska 

symtom, diagnoser och signaler. Dels för att öka förståelsen kring ungdomarnas mående 

samt för att lättare upptäcka barn och ungdomar som mår dåligt. Men även för att veta hur 

de ska bemöta och hantera dessa ungdomar.  
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”Men olika samtals metodiker i vad är bra att tänka på eller hur ska du hantera om 

någon mår så psykisk illa så att den hamnar i någon form av psykos. Hur handskas vi 

med olika tillstånd utav ohälsa” (IP4) 

 

Samtliga ansåg att vissa barn och ungdomar som vistas på fritidsgårdverksamheten mår 

dåligt av olika skäl som komplicerade hemförhållanden, prestationskrav, ångest från skolan 

och idrottsföreningar, mobbning samt medias påverkning. De hävda att de hade för lite 

kunskap kring psykisk ohälsa. Det påpekades även att det var svårt begripligt på grund av 

ovetskap. Det var lättare att förstå konsekvenserna av psykisk ohälsa utifrån en samhällsnivå 

i jämförelse med en individnivå.  

”Det är det här som jag har läst som jag det ända jag kan anpassa det till. Jag kan inte 

se det på individnivå, det är klart jag kan se det men inte i samma utsträckning som 

samhällsnivå” (IP1) 

 

Sociala media ansågs vara en orsaksfaktor till att ungdomarna mår dåligt. Det kan därmed 

vara svårt att bekräfta vem ungdomar blir mobbade av i sociala medier. Men även för att 

medias utveckling har gått så fort att fritidsledarna upplever att de inte har hängt med i den 

utvecklingen. Det ansågs att kunskap och forskning kring sociala medias påverkning på 

hälsan kunde hjälpa de att belysa ungdomar om dess påverkan. För att kunna minimera 

mobbning via sociala media bland ungdomarna och vägleda de till en bättre livsstil.  

” Man behöver stöttning i hur man kan jobba med mobbning och sociala medier. För 

att sociala medier är mycket på tapeterna” (IP5) 

5.3 Meningsfullhet 

Samtliga fritidsgårdspersonal utryckte sig med medkänsla och omtanke när de besvara frågor 

kring ungdomars hälsa. De nämnde hur intressant det är att jobba med barn och ungdomar. 

Kurser som ansågs vara intressanta och relevanta till att förbättra ungdomars hälsa 

förmedlades. Då de engagerat hade tagit del av Socialstyrelsens broschyrer för att underlätta 

problemhanteringen. Medan några uttryckte sig starkt gällande barn och ungdomars 

mående. Både genom att besvara frågan högljutt och med kroppsspråket genom att använda 

gester.  

”ibland känns det som att det nästan är omöjligt och bara få någon att bara ”vet du 

vad idag känner jag inte för det” och bara gråt! Asså, jag vill bara GRÅT så att du får 

släppa ut allt” (IP1) 

 

Fritidsgårdspersonalen nämnde att det är betydelsefullt att ge både ungdomar och 

situationer tid. Att försöka hjälpa ungdomar som har ett utmanande beteende på grund av att 

de eventuellt mår dåligt är en process. Men att det handlar om att inte ge upp utan att stå där 

tills allt vänder. De upplevde även att det kan vara mentalt tungt när ungdomar mår dåligt. 

(IP2) ” Men när det är bra så är det underbart ”. 

”nej men jag tycker det är jobbigt ibland om det är tuffa saker och jag tar med mig 

jobbet hem… det är bara att erkänna. Ehm…  ibland får man vänta ut tiden. Jag har 
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mött utmanande beteende från eh både klubb barn och tonåringar och det är tufft. 

Men du får stå där, tills slut så vänder det faktiskt” (IP2) 

 

Medan fritidsgårdspersonal menade att deras engagemang och intresse till att jobba med 

ungdomar har en hög betydelse till varför de arbetar som fritidsledare. 

”Sen ett engagemang i ungdomar har alltid funnits och kommer väl alltid att finnas. 

Spelar ingen roll vad man jobbar med” (IP4) 

6 DISKUSSION 

Diskussionen redogör en diskussion kring metoden och dess valda innehåll. 

6.1.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats ansågs lämplig då syftet utgick från att undersöka 

fritidsgårdspersonalens upplevelse. Fördelen med kvalitativ metod är att föreliggande studie 

får en djupare förståelse kring informanternas upplevelse. Nackdelen är att det kan vara 

problematiskt att generalisera resultatet till en population. Bryman (2011) menar att 

resultatet i en kvalitativ metod ska generaliseras till en teori och inte en population. En 

kvantitativ metod ansågs inte vara lämplig då den utgår från att undersöka allmänna data 

och hur stor andel av något slag är och inte vad eller hur något upplevs.  

Eftersom denna studie genomfördes för fritidsgårdsenheten hade en kvantitativ metod 

utökat möjligheten till att undersöka samtliga fritidsgårdar. Detta hade kunnat generera en 

helhet kring alla fritidsgårdsverksamheters upplevelse av fortbildning gällande psykisk 

ohälsa bland ungdomar. Däremot valdes en kvalitativ metod i ett samråd med enhetschefen. 

Detta för att få en djupare förståelse kring personalens upplevelse. De fritidsgårdar som 

valdes var även relevanta då de hade rapporterat till enheten att de misstänker att psykisk 

ohälsa förekommer bland ungdomarna.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Målinriktat urval ansågs relevant då urvalet utgick från syftet och dess målgrupp, det vill säga 

fritidsgårdspersonalens upplevelser. Föreliggande studie genomfördes för en av 

enhetscheferna för fritidsgårdsverksamheterna och samtliga fritidsgårdar som ingår i studien 

valdes ut av enhetschefen. Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval utgår från att välja 

relevanta informanter specifikt till studiens forskningsfråga och syfte. Denna studie hade 

relevanta informanter då personalen i de valda fritidsgårdsverksamheterna hade förmedlat 

till enhetschefen att det uppstår svåra situationer bland barn och ungdomar som mår dåligt.  

Som tidigare nämnts tillämpades ett bekvämlighetsurval i praktiken. Det ansågs att ett 

bekvämligheturval var mer relevant i praktiken då de första och lämpliga fritidsledarna på 
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arbetsplatsen fick en förfrågan om intresse att medverka i studien. Därav valdes de första 

informanterna på plats som var villiga att delta. Det hade likaså kunnat varit att personalen 

på arbetsplatsen inte hade varit intresserade av att delta i studien. Enligt Bryman (2011) kan 

inte ett bekvämlighetsurval generaliseras. Av den orsaken att ett bekvämlighetsurval inte tar 

hänsyn till kön, ålder eller specifika informanter. Robinson (2013) menar att ett 

bekvämlighetsurval utgår från slumpmässigt utvalda och lämpliga informanter. I detta fall 

var det en fördel att använda sig av ett bekvämlighetsurval i praktiken då 

fritidsgårdverksamheterna inte omfattar en bred arbetsgrupp. Information om vilka som 

deltog i studien framkommer inte till enhetschefen i samma utsträckning som kanske ett 

målstyrt urval hade gjort i praktiken. 

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Intervjuguiden var ett verktyg som gav stöd till att utföra semistrukturerade intervjuer. 

Denna datainsamlingsmetod ansågs även vara lämplig då öppna frågor och följdfrågor gav en 

djupare förståelse kring fritidsgårdspersonalens upplevelse. Därmed fanns det utrymme till 

spontana och relevanta följdfrågor som ställdes allt eftersom vad informanterna belyste. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är upp till författaren om huruvida intervjuguiden 

ska följas noggrant eller används som ett stöd.  

Utformningen av teman och frågeställningar utgick från att besvara syftet och 

frågeställningarna. Däremot hade det varit relevant att utforma frågeställningar utifrån det 

teoretiska ramverket. Det vill säga att undersöka om arbetet är hanterbart, begripligt och 

meningsfullt. Det hade i sin tur kunnat lett till att frågeställningarna besvarades med 

ytterligare information om deras upplevelse kring hantering och behov. Det hade eventuellt 

kunnat stärka studiens resultat då datainsamlingen gällande kategorin meningsfullhet var 

svag. Av den orsaken att frågeställningar inte var formulerade för att ta reda på om de 

upplevde meningsfullhet.  

Som det tidigare nämndes utfördes en pilotintervju med intervjuguiden. Därefter redigerades 

intervjuguiden på grund av att några frågeställningar inte besvarade syftet och dess 

frågeställningar. Det hade varit framgångsrikt att testa intervjuguiden ytterligare en gång 

efter redigeringen. För att kontrollera att dessa frågeställningar var tillräckliga för att besvara 

syftet. Alla frågor under intervjuerna besvarades dock ansågs intervjufråga nio och tio (Bilaga 

B) vara upprepande på grund av en informant påpekade att hen besvarat den frågan i 

föregående intervjufråga. Det anses därför att dessa frågor hade kunnat formulerats om. 

Ordet kompetensutbildning användes även inom dessa frågor vilket kan anses ledande. Trots 

det ansågs inte frågornas utformning vara ledande eftersom informanterna besvarade 

frågorna olika. En ledande fråga hade kunnat påverkat trovärdigheten i resultatet då 

informanterna hade besvarat frågan utifrån vad författaren vill höra. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver dock att en ledande fråga inte alltid behöver uppfattas negativt då 

författaren samlar svarsreaktioner utifrån ett ämne. En bra intervju bygger på att behärska 

frågetekniken som samlar in kunskap om det specifika forskningsämnet. Däremot var 

följdfrågorna i dessa specifika intervjufrågor betydelsefulla då dessa frågor genererade ett ja 
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och nej svar. Som det tidigare nämndes om en pilotintervju hade genomförts med den nya 

intervjuguiden hade denna konsekvens undvikits.  

Intervjutiderna varierade mellan 25–45 minuter. Detta på grund av att författaren byggde 

upp mer erfarenheter kring intervjuernas tillvägagångsätt och insåg att sponta följdfrågor 

kunde hjälpa till att samla ytterligare relevant information från informanterna. Samtliga 

frågor besvarades under intervjuerna vilket kan vara positivt då en obesvarad fråga kan 

innebära att frågan utelämnas från analysen. Till följd kan det påverka resultatets kvalité. 

Däremot spelades inte den sista intervjun in på grund av fel på ljudupptagningen. Det fanns 

därmed inte möjlighet till att intervjua en annan individ då de behövde återgå till sitt arbete. 

Orsaken till att felet inte uppmärksammats tidigare kan ha varit på grund av brist på 

koncentration av författaren. Då det var den tredje intervjun som genomfördes den dagen 

samt att det var andra dagen som informanter intervjuvardes efter varandra. Hade det inte 

varit den sista intervjun hade författaren intervjuat resterande informanter en dag i taget för 

att undvika felet igen. Första dagen gick utmärkt. Men på grund av att intervjuerna 

genomfördes under informanternas arbetstid var det betydelsefullt att inte ta allt för mycket 

tid av dem. En lärdom som författaren har tagit med sig till eventuella framtida 

kandidatuppsatser är att intervjua en person i taget för att undvika sådana konsekvenser. 

6.1.4 Analysdiskussion. 

Föreliggande studie utgick från Granheim och Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys. 

Denna analysmetod ansågs lämplig då studien beaktar synliga texter, innehållsaspekter och 

utgår från att kategorisera datainsamlingen. Fördelen med den manifesta innehållsanalysen 

är att underliggande tolkningar inte beaktas vilket i sin tur kan minimera missförstånd. 

Föreliggande studie har därmed följt alla manifesta steg utifrån Graneheim och Lundman 

(2004), vilket underlätta kodningen för författaren. Skillnaden var dock att i denna studie 

utformades huvudkategorier först och sedan underkategorier. Anledning till detta var att alla 

koder som utformade en kategori ansågs tillhöra samma kontext. På grund av begränsade 

erfarenheter hos författaren utformades inte underkategorierna i förhållande till kodernas 

innehåll från början, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatets kvalité. Vid upprepad läsning 

av kategoritabellerna insåg författaren att det fanns skillnader som kunde utforma 

underkategorier i relevans till både huvudkategorierna och kodernas innehåll. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan genomförandet av analysprocessen ske både genom att 

huvudkategorier utformas först och därefter underkategorier eller tvärtom.  

Under analysprocessen framkom en kategori med benämningen meningsfullhet, som är ett 

så kallat bifynd som inte direkt besvarar studiens syfte och frågeställningar men som var ett 

fynd som alla informanter belyste. Denna kategori bestod av sju koder. Bifyndet ansågs vara 

relevant i relation till det teoretiska ramverket KASAM och av den orsaken inkluderades det i 

resultatet. När bifyndet identifierades fick författaren en djupare förståelse för kopplingen 

mellan det teoretiska ramverket och studiens resultat.  

Författaren antecknade även två informanters kroppsspråk och tonläge i några sammanhang. 

Detta för att två informanter använde sig av gester istället för ord. Däremot analyserades inte 

alla informanters kroppsspråk och tonläge tillräckligt eller noggrant för att innehållsanalysen 
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ska framstå som latent. Enligt Graneheim och Lundman (2004) beaktar en latent 

innehållsanalys kroppsspråket och tonläge vilket författaren gjorde endast vid behov för att 

underlätta transkriberingen.  

Transkriberingen genomfördes under tre dagar då intervjuerna utfördes efter varandra. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det framgångsrikt och transkribera intervjuerna direkt 

efter genomförd intervju för att lättare tolka och studera informanternas historia. Men på 

grund av att intervjuerna genomfördes så tät inpå varandra fanns det inte tid till att 

transkribera alla intervjuer direkt efter. Därav transkriberades intervjuerna under 

sammanlagt tre dagar. Det anses inte att detta har påverkat transkriberingen då författaren 

kontrollerade transkriberingen genom att lyssna på ljudupptagningen i förhållande till 

textens genomgång. Medan uttryck som speglar sig i kroppsspråk och tonläge till exempel 

ironi kan ha gått förlorat under transkriberingen på grund av tidsaspekten. Det vill säga att 

författarens minnesbild av intervjuerna kan ha påverkats för att de inte transkriberades 

direkt. Detta kan påverka resultatets trovärdighet och kvalité. På så sätt att data som hade 

kunnat tolkats gick förlorat. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är vanligt att 

ljudinspelade intervjuer förlorar data som kroppshållningen, gester och andning i 

transkriberingar i jämförelse med videoinspelningar.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För att öka trovärdigheten i föreliggande studie har en detaljerad beskrivning av metoden 

genomförts. Hur urvalet gick tillväga, hur analysprocessen valdes och kodades samt hur 

datainsamlingen genomfördes. Det finns även en exemplartabell om hur kategorier 

utformades. Bryman (2011) menar att trovärdigheten handlar om författarens förmåga att 

beskriva informanternas sociala verklighet. Resultatet anses representera 

fritidsgårdspersonalens upplevelser enligt författarens redogörelser och de tolkningar som 

gjorts. 

Studien hade två så kallade granskare. Detta för att både öka pålitligheten men också styrka 

och konfirmera resultatet. Studien omfattar en fullständig redogörelse om hur författaren har 

gått tillväga samt vilka hinder som har uppstått under processen gång. Handledaren har 

därmed tagit del av hela studiens process och granskat studien. Kurskamraten har tagit del av 

kodningen, analysmetoden och resultatet för att styrka och konfirmera resultatet. Detta för 

att säkerställa att författarens personliga värderingar och åsikter inte har påverkat utförandet 

av resultatet.  

En nackdel med att ha en kurskamrat som granskare kan vara personliga relationen mellan 

författare och granskare samt att båda har samma akademiska bakgrund. Det kan medföra 

frågor om hur övertygande det är att granskaren känner författaren och funderingar kring 

varför båda tolkade resultaten likadant. Det ansågs därför framgångsrikt och ha två 

granskare. Å andra sidan kan två granskare besitta olika kunskaper och erfarenheter som 

säger emot varandra. Alternativt kan det stärka pålitligheten genom att fler granskare anser 

att studien tar del av kvalitetskriterierna.  
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Föreliggande studie har en liten urvalsgrupp som kan påverka överförbarheten, vilket kan 

tyda på att resultatet inte är tillräckligt fylligt för att överföras till en annan kontext. Däremot 

inbegriper studien en fullständig redogörelse om processen tillvägagångsätt och 

genomförande. Därmed kan resultatet vara överförbart till fritidsgårdsverksamheter som 

upplever att barn och ungdomars psykisk ohälsa har ökat. Dessutom kan urvalet som studien 

omfattar ha en påverkan på överförbarheten. Eftersom ett bekvämlighetsurval i sig inte 

inbegriper överförbarhet. Det vill säga att information kring informanterna i ett 

bekvämlighetsurval är tunn för att studien ska kunna vara överförbart. Robinson (2013) 

menar att det går och använda ett bekvämlighetsurval och öka överförbarheten men endast 

utifrån en lokal nivå och inte en geografisk nivå. Det vill säga att resultatet endast kan 

överföras på en lokalnivå med samma kontext och problem, således en fritidsgårdverksamhet 

inom Västerås stad som anser att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar. Däremot ansåg 

författaren att den lilla urvalsgruppen i kombination med bekvämlighetsurvalet påverkar 

studien i den utsträckningen att det begränsar överförbarheten. Medan hade urvalsgruppen 

omfattat betydligt fler informanter hade studien kunnat vara överförbar på en lokalnivå. 

Denna studie kan dock påvisa för enhetschefen att dessa fritidsgårdar är i behov av 

fortbildning. 

6.1.6 Diskussion om forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna övervägdes under hela studiens gång. Urvalet valdes utifrån 

ett personalperspektiv istället för ett ungdomsperspektiv. Det önskades från början att 

föreliggande studie skulle undersöka ungdomar om deras mående men på grund av etiska 

skäl så togs det hänsyn till dessa principer genom att undersöka fritidsgårdspersonalen. 

Detta för att psykisk ohälsa kan vara ett känsligt ämne som kan få ungdomar att bli ledsna 

eller upprörda men även för att föräldrars samtycke behövs under 15 årsåldern. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) etiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning behövs föräldrars samtycke för barn under 15 år då deras förmåga att förstå risker 

och överblicka konsekvenser är begränsade.  

Med hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet fick samtliga informanter ett 

missivbrev utskickat. Missivbrevet innehöll information om studien syfte och upplägg, 

information om ljudupptagning, att det är frivilligt och delta samt att de får hoppa av om det 

önskas utan någon vidare orsak. Att de heller inte behövde besvara varje fråga utan fick själva 

bestämma över sin medverkan under intervjun och studien. Missivbrevet lästes även upp 

muntligt av författaren innan påbörjade intervjuer för att säkerställa att alla informanter har 

tagit del av den och de etiska principerna.  

Efter avklarade intervjuer fördes intervjuerna över till en lösenordsmapp i datorn. 

Transkriberingarna skickades ut till en av granskarna med avidentifierade koder. Anledning 

till att endast en av de fick ta del av transkriberingarna var för att det framkom information 

om det i missivbrevet. Som det tidigare nämndes bör inga obehöriga komma åt 

inspelningarna, anteckningarna och transkriberingarna. Därmed var det angeläget att 

kurskamraten inte tog del av transkriberingarna. Innan dokumenten skickades ut 

dubbelkolla författaren att ingen informant hade nämnt fritidsgårdsverksamhetens namn, 
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vilket någon hade. Därmed censurerade författaren fritidsgårdsnamnet med symboler ### 

för att inte överskrida konfidentialitetskravet. Vid godkänd och genomförd kandidatuppsats 

kommer därmed all insamlade data som inspelningar, transkriberingar samt kodningar att 

raderas.   

Det togs även hänsyn till nyttjandekravet genom att de data som samlats in i 

föreliggandestudie kommer enbart användas för studiens ändamål. Eftersom denna studie 

inte betraktas som forskning är det inte sannolikt att andra forskare kommer att ta del av 

resultatet och använda det i en analysforskning. Konfidentialitetskravet beaktades även i 

föreliggande studie genom att tillfråga samtycke i början av intervjun. Detta för att 

informanterna inte skulle behöva skriva på ett missivbrev med deras namnteckning. Därmed 

avidentifierades alla intervjuer med en kod (IP1-IP5) för att författaren skulle veta vem som 

var vem ifall någon informant beslutar att inte vilja vara med i studien.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att dessa etiska principer är betydelsefulla under hela 

forskningsprocessen. Forskaren har en betydande roll inom de etiska principerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under intervjuerna togs det hänsyn till de etiska principerna. När 

känsliga ämnen som till exempel om ungdomars mående eller deras kompetens uppstod togs 

etiska beslut genom att inte skada informanten på något sätt. Det valdes att inte upprepa 

följdfrågor när informanterna besvarade frågor med osäkerhet eller upplevdes obekväma. 

Författaren ville inte att informanterna skulle uppleva att deras kompetens ifrågasattes på ett 

negativt sätt. Det kan ha påverkat resultatets kvalité i och med att en djupare kunskap hade 

kunnat framkomma om följdfrågorna hade ställts. Å andra sidan om dessa följdfrågor hade 

ställts hade det kunnat påverka informanternas vilja att delta i studien. Det ansågs dock att 

den information som gavs av informanterna var tillräcklig för att tolka och analysera. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att forskarens roll även inkluderar överväganden mellan de 

etiska principerna och studiens kvalité. För att inte påverka studiens innehåll har hela 

processen utgått från genomskinlighet. Då studien genomfördes för 

fritidsgårdverksamheternas enhetschef ansågs det vara betydelsefullt att vara neutral under 

insamlingen av data men även under hela processens gång.   

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen redogör för diskussion kring resultatet samt bifyndet med koppling till 

det teoretiska ramverket KASAM. 

6.2.1 Svårigheter kring hantering av psykisk ohälsa bland ungdomar 

Samtliga upplevde att de arbetar med ungdomar som mår dåligt. De flesta upplevde även 

någon slags svårighet kring hantering av psykisk ohälsa bland ungdomar. Alla var eniga om 

att svårigheterna handla om hur de bör hantera ungdomar som mår dåligt. Det kan vara 

betydande för ungdomars hälsa att personalen vet hur olika tillstånd upptäcks samt hur de 

ska hanteras. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är diagnoser som depression och 

ångestsyndrom en bidragande faktor till att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. 
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Fritidsgårdspersonalen nämnde även att det kunde vara svårt ibland att nå ungdomar som 

mår dåligt. De ansåg att det bör finnas en handlingsplan, lathund eller riktlinjer om hur de 

ska gå tillväga när någon mår dåligt samt vilka de ska kontakta för att underlätta 

hanteringen. Det kan därmed vara betydelsefullt att utöka kognitiva resurser för 

fritidsgårdspersonalen genom till exempel utbildning för att de ska kunna hantera dessa 

situationer. Enligt Antonovsky (1989) handlar hanterbarhet om att det finns tillgängliga 

resurser för att hantera de omgivande stimuli. Det kan vara resurser som är under ens egna 

kontroll eller som kontrolleras av andra. Det kan tyda på att det saknas resurser för att 

fritidsgårdspersonalen ska kunna hantera psykisk ohälsa bland ungdomar. Samtidigt som det 

inte står i deras handlingsplan om psykisk ohälsa utan mer generellt om att 

fritidsgårdverksamheten ska vara en främjande arena som syftar till att ungdomar väljer en 

positiv livsstil. Däremot ingår det i deras uppdrag att socialt stöd ska erbjudas samt att de ska 

ha kännedom om barn och ungdomars mående och vid behov uppsöka de som lever i social 

utsatthet.  

Som det tidigare nämndes upplevde samtliga att det är svårt att hantera ungdomar som mår 

dåligt. Frågor som hur gör vi, vilka steg existera och hur inleder vi bra samtal med någon som 

mår dåligt framkom. Fritidsgårdspersonalen upplevde även att det var svårt att vägleda 

ungdomarna då de hade för lite kännedom om vilka professionella de bör kontakta för att 

ungdomen ska få rätt hjälp. Wright, Anthony, Jorm och Mackinnon (2011) menar att psykisk 

ohälsa är vanligt bland ungdomar men att många inte söker hjälp. Det kan därför vara 

framgångsrikt att respektive fritidsgård har information om vilka aktörer eller myndigheter 

de bör kontakta vid respektive ärende.  

6.2.2 Behov av fortbildning 

Samtliga informanter uttryckte att de är behov av fortbildning gällande psykisk ohälsa. Av 

den orsaken att det var länge sedan de hade en föreläsning kring psykisk hälsa och ohälsa. 

Samtidigt som de upplevde att deras kompetens motsvarar deras arbetsuppgifter. Det kan 

tyda på att de är i behov av fortbildning för att höja den kompetens de redan besitter. Medan 

deras upplevelse om vad en utbildning bör handla om var varierade. De flesta ansåg att de 

behövde mer kunskap om diagnoser, tillstånd och signaler för att upptäcka psykisk ohälsa 

och hantera de som mår dåligt. Maybery et al. (2016) menar att om medarbetarnas 

färdigheter förstärks så kan hanteringen av psykisk ohälsa förbättras.  Några andra nämnde 

även att de behövde utvecklas gällande sociala medier då de upplevde att det kunde vara 

orsaken till att ungdomar mår dåligt. Till följd ansåg de att en sådan kurs skulle kunna hjälpa 

de att belysa vad för konsekvenser sociala medier kan ha på ungdomars hälsa.  

Resultatet varierade kring vad en utbildning skulle kunna handla om. På grund av olika 

åsikter om vad utbildningen bör handla om kan det försvaga resultatet. Å andra sidan kan de 

varierande upplevelserna stärka resultatet då alla nämnde att de var i behov av kunskap 

gällande olika komponenter inom psykisk ohälsa. Om fortbildning erbjuds kan det vara 

framgångsrikt att den handlar generellt om psykisk ohälsa och hälsa så att de får en 

övergripande kunskap om ämnet samt hur det ska hanteras. Antonovsky (1989) menar att 
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hög känsla av begriplighet kan påverka individens förväntningar av de stimuli som de möter 

genom att de är förklarliga och logiska.  

Fortbildning ansågs ha en koppling till varför de upplever svårigheter kring hantering och 

bemötande av ungdomar som mår dåligt. Kunskap och lärande tros även kunna underlätta 

hanterbarheten och öka begripligheten hos fritidsledarna. Till följd kan det påverka 

fritidsgårdspersonalens hälsa genom att de upplever att de kan klara av dessa utmaningar 

med bättre förutsättningar från organisationen samt en utökad förståelse och kunskap kring 

ungdomars mående. Det kan eventuellt minska den ohälsosamma stressen och därmed öka 

deras vetenskap och självförtroende. Det kan även påverka personalens känsla av 

sammanhang, vilket i sin tur kan påverka ungdomars mående genom att de får rätt hjälp i 

tid. Svensson, Hansson och Stjernswärd (2015) utvärdering av utbildningen så kallad första 

hjälpen för psykisk ohälsa påvisade att medarbetarna upplevde en ökad vetskap och 

förståelse gällande hantering av psykisk ohälsa. Det kan tyda på att fortbildning är en 

framgångsrik faktor till att öka begripligheten gällande psykisk ohälsa. Till följd underlätta 

hanteringen av ungdomar som mår dåligt.  

Två aspekter som är särskilt värda att belysa utifrån studien är att fritidsgårdsverksamheter 

kan bidra till det förebyggande folkhälsoarbetet av barns och ungdomars psykiska ohälsa i 

samhället samt hur fortbildning kan påverka både fritidsgårdspersonalens hälsa men även 

arbetet. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv kan fortbildning vara en främjande faktor till 

fritidsgårdspersonalens välbefinnande. Då fritidsgårdspersonalen upplever att det 

förekommer psykisk ohälsa bland ungdomarna är det betydelsefullt för de att kunna hantera 

utmanande situationer som kan uppstå i arbetet. Dels för att förebygga den ohälsosamma 

stressen som kan uppstå vid utmanande situationer men även för att förebygga ohälsa och 

främja hälsa bland barn och ungdomar. Som tidigare nämndes är förebyggande av psykisk 

ohälsa inte fritidsgårdspersonalens primära arbetsuppgifter, men eftersom 

problemhanteringar gällande psykiska besvär kan uppstå i arbetet är det betydelsefullt att 

verksamhetens resurser utvecklas med de befintliga utmaningar som framkommit i studien.  

6.2.3 Meningsfullhet 

Som tidigare nämnts framkom ett bifynd med benämningen meningsfullhet. Anledningen till 

att resultatet inkluderades i studien var för att det ansågs relevant   i förhållande till det 

teoretiska ramverket som valts för studien. Då resultatet beskriver personalens upplevda 

känsla av meningsfullhet gällande ungdomars mående tyder det på att det finns ett 

engagemang och en vilja hos fritidsgårdspersonalen att arbeta förebyggande med ungdomars 

psykiska besvär, genom att hjälpa och vägleda dem fastän det inte är deras primära 

arbetsuppgifter. Resultatet kan även ge en samlad bild av fritidsgårdspersonalens sociala 

verklighet gällande ungdomarnas mående.   

Eftersom fritidsgårdsperonalen uttryckte sig med medkänsla, omtanke och engagemang 

ansågs denna kategori vara betydande och relevant till resultatet. Dessutom uttryckte 

fritidsgårdspersonalen starkt angående ungdomars mående genom sitt kroppsspråk och 

tonläge. Det kan tyda på att arbetet i sig är meningsfullt för att informanterna upplever en 

stark känsla gentemot ungdomars mående samt vikten av att hjälpa dem. Antonovsky (1989) 
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menar att meningsfullhet kan vara en motivationskomponent som innebär att individer kan 

handskas med utmanande situationer av den orsaken att de är betydande eller värdiga att 

engagera sig i.  

6.2.4 Teoretisk anknytning  

KASAM ansåg vara ett lämpligt ramverk som bekräftades med koppling till resultatet. 

Antonovsky (1989) menar att individer med en hög känsla av meningsfullhet men låg känsla 

av begriplighet och hanterbarhet förväntas vara djupt intresserad av att söka efter förståelse 

och resurser för att klara av stressorer eller utmaningar. Känslan av meningsfullhet kan 

därmed öka chanserna för att hantera och övervinna utmaningar under en långsiktig 

tidsperiod. I resultatet framkom en känsla av meningsfullhet hos personalen gällande 

ungdomars mående då samtliga uppgav att de inte gav upp vid svåra situationer för att de 

bryr sig. Men orsaker till att psykisk ohälsa inte ses som lika begripligt och hanterbart var för 

att de hade för lite kunskap kring ämnet samt att de saknade resurser till deras förfogande, 

exempelvis riktlinjer för hur de bör gå tillväga. Det kan tyda på att personalen har tillräckligt 

med engagemang för att försöka övervinna dessa svårigheter. Med bättre kunskap och 

resurser anses dessa utmaningar kunna hanteras på bästa möjliga sätt. Till följd kan det öka 

känslan av sammanhang för fritidsgårdspersonalen. Antonovsky (1989) menar att dessa tre 

komponenter är beroende av varandra samt att en framgångsrik problemhantering är 

beroende av alla tre komponenter i KASAM. 

7 SLUTSATS 

Studiens syfte var att undersöka om fritidsgårdspersonalen upplever svårigheter med att 

hantera ungdomar som mår dåligt samt om de har ett behov av fortbildning gällande psykisk 

ohälsa. 

• Fritidsgårdspersonalen upplever olika svårigheter kring hanteringen av ungdomar 

som mår dåligt eller som har psykiska besvär. Av den orsaken att det inte finns ett så 

kallat handlingsplan eller verktyg som kan styrka hur de ska gå tillväga och hantera 

dessa ungdomar. 

 

• Fritidsgårdspersonalen upplever att de är i behov av fortbildning kring psykisk ohälsa 

på grund av att de inte har tillräckligt med vetskap för att begripa olika diagnoser eller 

tillstånd samt vilka specifika aktörer de bör kontakta för att ge rätt hjälp och 

vägledning till ungdomarna. 

 

• Personalen belyste även en stark känsla av engagemang kring ungdomars mående. 

Det kan tyda på att de upplever en känsla av meningsfullhet i arbetet som kan öka 

motivationen för att klara av dessa svårigheter.  
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7.1 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

För att ytterligare belysa ämnet så skulle en kvantitativ metod kunna användas för att 

undersöka samtliga fritidsgårdsverksamheters upplevda behov av fortbildning gällande 

psykisk ohälsa. Om fritidsgårdspersonalen erbjuds fortbildning, skulle en framtida forskning 

kunna vara att studera om fritidsgårdspersonalen upplever att fortbildningen har givit 

verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Likaså kan det undersökas om personalen upplever en 

positiv utveckling kring ungdomars mående.  

Litteraturgenomgången som gjorts under studiens gång har visat att forskningen gällande 

fritidsgårdsverksamheter är begränsad. Framförallt saknas forskning om personal och deras 

upplevelser av psykisk ohälsa bland ungdomar. Studien kan därmed vara grund för att 

etablera mer forskning kring fritidsgårdsverksamheter i relation till psykisk ohälsa eller 

andra sociala faktorer som fritidsgårdsverksamheten arbetar med exempelvis arbetet med 

socialt stöd och hur det påverkar ungdomars hälsoutveckling.  

Denna studie kan i praktiken belysa vilka svårigheter som kan uppstå gällande psykisk ohälsa 

bland ungdomar och för medarbetare med pedagogiska yrkestitlar. Men även hur 

fortbildning kan behövas för att bland annat fritidsgårdspersonalen eller andra pedagoger 

ska kunna bidra till ungdomars välmående. Tydliga rutiner om vad som behöver göras, hur 

de ska hantera behov samt vilka specifika aktörer de bör kontakta för att hjälpa och vägleda 

ungdomar som mår dåligt kan vara en framgångsrik strategi. Både för att förebygga 

ungdomars psykisk ohälsa men även för att underlätta arbetet för personalen. Resultatet kan 

användas som underlag för chefer att motivera behovet av fortbildning. Resultatet kan även 

användas av andra kommunala fritidsgårdsverksamheter som upplever att psykisk ohälsa 

framkommer bland ungdomar.  

Utifrån ett samhällsperspektiv kan denna studie ge vägledning för olika kommunala 

organisationer som arbetar med barn och ungdomar att inspireras för att kartlägga hur de 

kan erbjuda samhälleliga förutsättningar för barn och ungdomars hälsoutveckling. På lång 

sikt kan det bidra till en förbättrad folkhälsa då flera kommunala organisationer som arbetar 

med barn och ungdomar strävar efter att nå ett och samma mål. Nämligen att bidra till att 

ungdomars välmående förbättras genom att utveckla kunskap och strategier för att hantera, 

hjälpa och vägleda ungdomar som mår dåligt så att de får rätt hjälp i tid.  
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BILAGA A - MISSIVBREV 

Hej,  

Jag läser folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola och förnärvarande genomför jag 

mitt examensarbete för fritidsgårdsenheten *********. Syftet med denna studie är att 

undersöka fritidsgårdspersonalens upplevda behov av fortbildning gällande psykisk ohälsa 

bland ungdomar. Jag kommer därmed använda mig av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer som beräknas att ta ungefär 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in via 

ljudupptagning och analyseras. Analysen kommer sedan att forma resultatet och besvara 

syftet. Under hela studiens gång kommer de etiska principerna att följas. Personuppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att utomstående inte kommer komma åt 

dessa uppgifter. Med det vill jag påpeka att det är jag och min handledare som kan komma åt 

personuppgifterna. Intervjuerna kommer att avidentifieras och kodas. När studien är 

genomförd och godkänd kommer materialet att raderas. Därmed kommer intervjuerna 

endast användas för studiens ändamål. Studien kommer sedan att publiceras på Mälardalens 

högskolas divaportal för studentuppsatser. Det är frivilligt att vara med i undersökningen och 

du kan när som helst avbryta din medverkan utan orsak eller välja att inte svara på någon 

fråga under intervjun.  

   
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta  
 

Sandra Thoumy 
Folkhälsoprogrammet 
Mälardalens Högskola 
*********@student.mdh.se 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

BILAGA B – INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide 

Börjar med att presentera mig och läsa upp missivbrevet. Sedan frågar jag om de samtycker 

att vara med i studien. 

Arbete och utbildning 

1. Hur länge har du arbetat som fritidsledare? 

2. Hur kommer det sig att du började arbeta som fritidsledare? 

3. Anser du att du har utvecklats i din yrkesroll under den tiden?  

Följdfråga: På vilket sätt? Om nej: Varför inte?  

4. Vad har du för utbildning? 

Följdfråga: När tog du examen? Fick du utbildningen via jobbet eller någon 

annanstans? 

5. Ingick det någon kurs om hälsa i utbildningen?  

Följdfråga: Om ja: Vad ingick i den kursen? Vad för typ av hälsa? 

Anser du att kursen gav dig tillräckligt med kunskap att använda i ditt jobb? 

 

Ungdomars hälsa 

6. Hur upplever du ungdomarnas hälsa? 

Följdfråga: Finns det någon skillnad i hur ungdomarna mår idag och när du började 

som fritidsledare?  

7. Arbetar du med ungdomar som du tror mår dåligt?  

Följdfråga: Hur upptäcker du att de mår dåligt? Hur hanterar du det?  

8. Finns det en handlingsplan/policy för psykisk ohälsa? 

Om ja: Hur ser den ut? Om nej: Har ni något annat verktyg att utgå från? Upplever du 

att ni borde ha en handlingsplan?  

9. Finns det ett behov av kompetensutbildning hos er? 

Om ja: På vilket sätt? Vad skulle en sådan kurs kunna innehålla och leda till?  

Om nej: varför tycker du inte det? 

10. Finns det behov av kompetensutbildning kring ungdomars mående? 

Om ja: På vilket sätt? Vad skulle en sådan kurs kunna innehålla och leda till?  

Om nej: varför tycker du inte det? 

11. Vilka utbildningsmöjligheter finns det på din arbetsplats? 

Följdfråga: Utbildningsmöjligheter kring ungdomarnas mående? 

 

Egna förmågan 

12. Anser du att din kompetens motsvarar dina arbetsuppgifter?  

Följdfråga: om ja: På vilket sätt?  Om nej: vad behöver du utveckla?  

13. Har du tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna bemöta 

ungdomar som mår dåligt?  

14. Vad är det lättaste när det gäller att jobba med ungdomar?  

 

 



 

 

 

15. Vad är det svåraste när det gäller att jobba med ungdomar?  

Följdfråga: Varför tror du att dessa situationer kan vara svåra att hantera?  

Följdfråga: Hur hanterar du det? 

16. Är det något du behöver lära dig mer om och bli bättre på i ditt arbete? 

Följdfråga: Hur kan du bli bättre på det? Vem kan hjälpa dig? Hur? På vilket sätt?  

17. Vilka svårigheter upplever du att det finns med att bemöta ungdomar som 

mår dåligt?   Följd fråga: Om ja: Vilka? Vad kan det bero på? Vilka är de vanligaste 

svårigheterna? Hur hanterar du de Om nej: Varför finns det inga svårigheter? Vad 

beror de på? 

18. Vilka styrkor upplever du att du har gällande att hantera ungdomars 

mående?  

19. När det kommer till ungdomarnas mående, vad skulle du kunna bli bättre 

på i bemötandet? 

 

Avslutning. 

Det var min sista fråga. Vill du tillägga något eller har du några funderingar?  

 

Tack för att du deltog i studien!  
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