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Ika Tillenius 

Vi bygger en framtid  

- En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom 

fritidsgårdars verksamhet. 

Årtal: 2019                                                                                                       Antal sidor: 22 

___________________________________________________________________________ 

Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är 

en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en 

utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den 

problematik som kan uppstå i och med detta. Syftet med denna studie är att skapa insikt och 

förståelse i det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården och vilka hinder och möjligheter 

som kan identifieras i detta arbete. En kvalitativ studie har genomförts genom semistrukturerade 

intervjuer med sex stycken fritidsledare. Resultatet har analyserats med hjälp av ramfaktorteorin 

vilken har hjälpt till att identifiera faktorer inom verksamheten vilka påverkar det 

brottsförebyggande arbetet. Resultatet visar att det jag valt att benämna som mjuka ramar: 

relationer, stabilitet och aktiviteter verkar som möjligheter och de yttre ramarna: lagstiftning, 

öppettider och lokalbrist verkar som hinder. Slutsatsen är att brottsförebyggande insatser inom 

fritidsgårdens verksamhet är högst aktuellt och kännedom av hinder och möjligheter inom detta 

arbete kan skapa förbättrade och hållbara insatser. Insatser från olika aktörer ur samhället, är 

nödvändigt för att arbetet skall kunna effektiviseras, då de flesta hinder som identifieras ligger 

utanför verksamhetens egna område. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Fritidsgård, fritidsledare, brottsförebyggande verksamhet, ramfaktorteori.
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1 Inledning  

Ungdomsåren är en utmanande tid för många och en stor del av tiden tillbringas utanför det 

egna hemmet. Det är en känslig ålder som präglas av självständighet och identitetsskapande. 

Sociala relationer inom kompiskretsar har en mer betydande inverkan än tidigare och så även 

inverkan av andra vuxna än föräldrar och nära anhöriga (Behtoui, 2019). 

I ett samhälle där brottslighet är ett ständigt återkommande problem blir brottsförebyggande 

insatser för unga ett relevant forskningsområde. Brottslighet blir allt vanligare bland landets 

ungdomar. I en rapport av Brottsförebyggande Rådet (Frenzel & Westerberg, 2018) uppger nära 

femtio procent av svenska elever i årskurs nio att de någon gång under det senaste året deltagit 

i någon form utav brottslig handling. Samma rapport visar att över femtio procent utav samma 

målgrupp blivit utsatta för någon typ av brottslighet under samma tidsperiod. Trots att en stor 

del av de som deltar i brottsliga aktiviteter under ungdomsåren inte gör det i vuxen ålder, kan 

livsstilen under ungdomsåren ge negativa konsekvenser i vuxenlivet vilka hade kunnat 

undvikas med insatser från samhällets olika instanser (Nilsson & Estrada, 2009). 

Under år 2018 satsades av regeringen 50 miljoner kronor på fritidsverksamhet för ungdomar 

där fritidsgårdar är den huvudsakliga instansen (Ekström, 2018). Samtidigt visar en rapport från 

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (Narby, Sundberg, Ekman & Lengheden, 

2016) att endast 15 procent av ungdomar i åldrarna 16 till 19 besöker fritidsgårdar regelbundet 

och 80 procent i samma åldersgrupp uppger att de aldrig gör det. Det vill säga att relativt få av 

landets ungdomar utnyttjar fritidsgårdens verksamhet. Fritidsgården bör anpassas för att bli en 

attraktiv mötesplats för ungdomar så att de resurser som finns att tillgå kan användas effektivt 

utefter samhällets behov, genom bland annat brottsförebyggande verksamhet. 

För att effektivt kunna arbeta förebyggande mot brottslighet bland ungdomar krävs insatser från 

flera av samhällets instanser. I Polislagen (2 § p.1) står att ”till Polismyndighetens uppgifter hör 

att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 

allmänna ordningen och säkerheten.” I sin verksamhet är polisen beroende av samverkan med 

andra organisationer och samarbetspartners (Simfo, 2019). Här kan fritidsgårdar spela en 

avgörande roll, dels i det uppsökande arbetet och också som en arena för kontakt och 

informationsspridning till samhällets ungdomar.  

Tonårstiden är den tid i livet då flest personer begår brott. För de flesta sker det vid enstaka 

tillfällen men för vissa få blir det en livsstil. Vissa faktorer pekas ut, vilka kan verka som 

indikatorer på vilka ungdomar som i högre grad tenderar att ansluta sig till en kriminell livsstil. 

Dessa är barndom- och familjefaktorer, umgänge och grupptillhörighet, skolanknytning, 

etnicitet och bostadsområde (Faten & Naghikhani, 2017). Detta kan med fördel verka som 

vägledning i utformningen av brottsförebyggande insatser inom det pedagogiska arbetet på 

fritidsgårdar. 

Riktade resurser på landets fritidsgårdar, baserade på forskning inom kriminalitet och 

brottsförebyggande insatser bland ungdomar, kan vara ett steg till att bryta trenden av ökad 

kriminalitet bland unga och förbättra miljön på fritidsgårdarna för både anställda och ungdomar. 
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Forskningen kan spela en avgörande roll inom det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar 

och är högst relevant inom skola och annan pedagogisk verksamhet, då stor del av ungdomars 

tid spenderas inom dessa områden. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att studera fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande 

arbetet på fritidsgården. Särskilt fokus läggs på de hinder och möjligheter de uppfattar finns 

inom verksamheten. Tre stycken forskningsfrågor har utformats med avsikt att bidra till en 

stabil utgångspunkt i arbetet med att uppnå studiens syfte. 

i. Hur ser fritidsledarna på fritidsgårdens brottsförebyggande betydelse? 

ii. Vilka hinder och möjligheter beskriver fritidsledarna finns i det brottsförebyggande 

arbetet på sin fritidsgård? 

iii. Hur kan fritidsledarnas beskrivningar av fritidsgårdens betydelse och hinder och 

möjligheter i det brottsförebyggande arbetet förstås med stöd av ramfaktorteorin? 

 

2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras har hämtats från databaser på Mälardalens högskolas 

bibliotek. Databasen som använts under sökningsarbetet är Diva och SwePub. Endast svenska 

studier har inkluderats för att koncentrera den tidigare forskningen runt studiens 

forskningsområde och syfte. Då fritidsgården som organisation och verksamhet är ett svenskt 

fenomen skulle paralleller till forskning gällande andra länders motsvarigheter, exempelvis 

youth centers, bidra till missvisande resultat och därmed riskerar att sänka studiens kvalité. De 

sökord som använts är: fritidsgård, ungdomsgård, ungdomsbrottslighet, ungdomskriminalitet 

och ramfaktorteorin. 

2.1 Fritidsgårdars verksamhet och betydelse 
I sin studie visar Behtoui (2019) att kulturen på svenska fritidsgårdar i dag inte nödvändigtvis 

har en positiv inverkan på ungdomars attityder, främst gällande studier och studieresultat. 

Denna kvantitativa studie är gjord bland svenska ungdomar och visar, förutom familjens 

socioekonomiska standard som är den mest avgörande faktorn, att de ungdomar som ägnar sig 

åt mer strukturerade fritidssysselsättningar tenderar att prestera bättre i skolan och uppvisar 

högre motivation och siktar på högre studieresultat. Detta tros bero på attityden hos de 

ungdomar som befinner sig på fritidsgården och den kultur som infinner sig bland besökarna. 

En kultur som inte uppmuntrar studier och bra resultat i skolan, utan snarare sätter kompisar 

och andra fritidssysselsättningar i första rummet. Studien visar dock på fritidsgårdens positiva 

inverkan jämfört med de som inte ägnade sig åt någon organiserad fritidsaktivitet 

överhuvudtaget. Detta visar att det pedagogiska arbetet på fritidsgårdar har en inverkan på 

ungdomars attityder och sätt att förhålla sig till skola och utbildning. Studiens resultat tyder på 

att en mer strukturerad verksamhet på fritidsgårdar, förslagsvis med inriktningar på olika 

sporter eller kulturella aktiviteter skulle kunna verka positivt för elevers utveckling. Då studien 

tyder på att aktiviteter har inverkan på ungdomars attityder, kan fritidsgården mycket väl 

utnyttjas som en arena för brottsförebyggande insatser. 

 

Ytterligare en studie som berör fritidsgårdens betydelse har gjorts av Andersson, Dunerholm, 

Laine, Nilsson och Åström (2006) där ungdomar som besöker en svensk fritidsgård har 
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intervjuats. De beskriver fritidsgården som ett betydelsefullt tillhåll i deras vardag där dom 

känner sig trygga och välkomna. De flesta ungdomarna i studien växer upp i ekonomiskt utsatta 

områden i familjer med dålig ekonomi. Fritidsgården beskrivs som det ända stället att vara på 

där man kan umgås utan att behöva stå ute att frysa. Även nämns kontakten med personalen 

som betydelsefull då de unga inte kan prata med deras föräldrar om allt. Studien visar på 

fritidsgårdens roll i samhället och hur viktig fritidsgården kan vara för ungdomar som inte har 

någon annan stans att ta vägen. Att känna trygghet och samhörighet är det som lockar 

ungdomarna till gården. Fritidsgårdar som den i studien är för många ungdomar den mest stabila 

punkten i vardagen där fritidsledare tar över en fostrande och vägledande roll som hos många 

saknas hemifrån. Brottsförebyggande insatser inom verksamheten har därmed goda 

förutsättningar att tas emot och göra skillnad hos ungdomarna. 

2.2 Brottslighet och dess konsekvenser 
En studie från 2009 (Nilsson & Estrada) visar på hur betydelsefulla brottsförebyggande åtgärder 

för unga kan vara. Studien undersöker långsiktiga konsekvenser hos personer som under 

ungdomsåren ägnat sig åt brottslig verksamhet. Trots att de flesta, i vuxen ålder, slutat med 

brottslig verksamhet, visar studien att de som ägnat sig åt kriminalitet under ungdomen, lever 

under sämre socioekonomisk standard än de som inte gjort det. Studien visar att de ungdomar 

som levt under svårare uppväxtförhållanden, med sämre resurser och stöd ifrån samhälleliga 

instanser i större utsträckning ägnar sig åt brottslighet i vuxen ålder än de som växt upp under 

tryggare förhållanden med större socialt stöd. Positiva korrelationer syns även inom arbete och 

studier, där de som ägnat sig åt brottslighet under ungdomsåren i mindre utsträckning tenderar 

att arbeta och skaffa sig en högre utbildning efter gymnasietiden. Om resurser i det 

brottsförebyggande arbetet effektiviseras kan fler ungdomar välja en väg som ger positiva 

konsekvenser i det vuxna livet. 

Ytterligare en studie inom samma område av Faten och Naghikhani (2018) visar på riskfaktorer 

som tenderar att öka risken för att ungdomar hamnar inom kriminella umgängeskretsar och 

ägnar sig åt ungdomskriminalitet. Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på narrativa 

intervjuer med kriminella unga killar vilka fått berätta om deras barndom, ungdomsåren, 

kriminalitet och framtidsplaner. Riskfaktorer som utvinns i studien är barndom- och 

familjefaktorer, umgänge och grupptillhörighet, skolanknytning, etnicitet och bostadsområde. 

Det framkommer att avsaknad av trygga relationer med vuxna upplevs som en stor bidragande 

faktor bland ungdomarna. Detta är ett område där personalen på fritidsgården kan bidra till 

stabilitet och verka som ett komplement till det egna hemmet. Fritidsgårdens verksamhet kan 

med dessa faktorer som underlag rikta sina insatser i det brottsförebyggande arbetet och verka 

stödjande både inom familjerelationer och skolanknytning så väl som målinriktat gällande 

umgänge och grupptillhörighet.   

2.3 Hinder och möjligheter inom lärande verksamheter 
En studie av Alanen och Lindvall (2014) visar hur omgivande faktorer kan påverka 

lärandeprocessen och hur dessa faktorer kan verka som både hinder och möjligheter till lärande. 

Intervjuer har gjorts med musiklärare om vilka faktorer som påverkar undervisningen och 

lärandesituationen med eleverna. De räknar upp faktorer som tid, gruppstorlek och lokal där 

dessa beroende på situation kan verka som både hinder och möjligheter. Att se fritidsgården 

som en verksamhet för lärande är relativt oetablerat, men aktuellt i ett samhälle där belastningen 

på skolan ökar. Att studera ramfaktorer inom pedagogiska verksamheter kan bidra till 

utveckling av hållbara undervisningssituationer. Detta kan med fördel användas även inom 
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kartläggning av fritidsgårdens arbete, även om den pedagogiska verksamheten antar en mer 

fostrande karaktär än inom skolan. Speciellt då målinriktade insatser skall inkluderas så som de 

inom ett brottsförebyggande arbete. 

Ännu en studie inom samma område visar på vilka hinder och möjligheter som kan urskiljas i 

samarbetet mellan olika pedagogiska instanser (Andersson, 2014). I studien har personal från 

fritidsverksamhet och skola intervjuats för att få insikt i hur samarbete mellan de olika 

instanserna fungerar och även att utreda vilka hinder och möjligheter som uppkommer för detta 

samarbete. Faktorer som kommunikation, avstånd, tid och resurser kommer upp som hinder 

medans personalens kompetens ses som en möjlighet. Studien visar att det inte enbart är själva 

lärandeprocessen som påverkas av omgivande faktorer utan även relevanta aktioner i lärandets 

närhet. Detta, som i detta fall utgörs av samarbete inverkar i högsta grad på barnets lärande och 

utvecklig och blir centrala även inom den pedagogiska processen. Förutom att påvisa hur 

faktorer i omgivningen kan te sig som hinder eller möjligheter inom en lärande verksamhet, 

visar studien hur relevant samarbete kan vara mellan olika instanser. Deltagarna redovisar för 

hur barnets utveckling och lärande gynnas genom detta samarbete då en helhetsbild av barnets 

situation och behov framkommer. Detta fenomen kan absolut användas i ett brottsförebyggande 

arbete inom fritidsgårdens verksamhet där kontakt med relevanta instanser så som skola, 

polisväsende och socialtjänst kan effektivisera riktade insatser mot ungdomsbrottslighet. 

3 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teori som verkar som utgångspunkt i analysen av studiens 

resultat. Syftet är att skapa insikt i det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården genom att 

utreda hinder och möjligheter till detta. Baserat på tidigare forskning och studiens syfte lämpar 

sig en teori där omgivande faktorer står i centrum. Därför har ramfaktorteorin valts som 

teoretisk utgångspunkt i denna studie. 

3.1 Ramfaktorteorin 
Grunden för teorin om ramfaktorteoretiskt tänkande utvecklades i mitten av 1900-talet av Urban 

Dahllöf som i boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1976) redovisade för 

samband mellan något han benämnde pedagogiska ramar och studieresultat (Dahllöf, 1999). 

Studien visade på klara samband mellan elevgruppers sammansättning och de studieresultat 

eleverna åstadkom och lade grunden för ramfaktorteorin. Teorin har haft stor betydelse inom 

den svenska skoldebatten och spelat en stor roll inom pedagogisk forskning. Inte bara inom den 

svenska arenan utan även på en internationell nivå som the frame factor theory inom den 

amerikanska utbildningsforskningen (Broady, 1999). 

Teorin fokuserar på lärandeprocessen som sådan och inriktar sig specifikt på de omgivande 

faktorer eller komponenter, vilka ligger utanför lärarens kontroll, som inverkar på 

lärandeprocessen. Den har genom fortsatt forskning utvecklats av bland andra Ulf Lundgren, 

som i dag, tillsammans med Dahllöf, ses som grundare till teorin (Broady, 1999). Till en början 

var det en smal teori och verkade främst som ett verktyg för att hantera avgränsande problematik 

gällande studieuppbyggnad och resultat, men har genom åren utvecklats till en allt bredare 

teoretisk utgångspunkt med anknytning i närliggande områden så som strukturalism, 

språkfilosofi och systemteori. Till stor del har breddningen av teorin skapats av misstolkningar 

av begreppet ramfaktorer, men har senare antagits som en del i teorins utveckling och framfart 

(Broady, 1999). Ramfaktorteorin har kommit att verka som en bro mellan pedagogiken och 

övriga samhällsvetenskaper och i dag ryms ett allt bredare tänk gällande vad som räknas in 
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under ramfaktorer där de centrala frågeställningarna kretsar kring frågor som – Varför just 

dessa ramar i detta tillfälle? Hur ser historik och utveckling ut? Vilken tradition bär upp de 

aktuella ramarna? Och vilken del spelar samhället och omgivningen? (Dahllöf, 1999). 

I dag liknas teorins tänkande till ett ramverk snarare än en specifik faktor, där problemlösning 

kan liknas vid ett pussel av olika faktorer som bör ses över och utredas (Dahllöf, 1999). Till en 

början fokuserades ramfaktorteorins intresse till den problematik som inverkade på 

undervisningssituationer. I dag har teorin utvecklats till att inkludera faktorer av både 

hämmande och hjälpande karaktär (Broady, 1999)  

I sin artikel förespråkar Lindblad och Sahlström (1999) ett mer flexibelt förhållningssätt inom 

ett ramfaktorteoretiskt tänkande. De menar att samhällsutvecklingen som skett sedan teorin 

grundades, ställer krav på teorins utförande. Detta förhållningssätt breddar teorins 

användningsområde och möjliggör effektiva analyser inom andra pedagogiska verksamheter, 

där exempelvis fritidsgårdar kan räknas in. Författarna till artikeln talar också om ett bredare 

spektrum gällande ramar och öppnar upp för att faktorer, som påverkar den pedagogiska 

processen, även kan identifieras i interaktionen mellan personal och ungdom (Lindblad & 

Sahlström, 1999). 

3.2 Centrala begrepp  
Inom fritidsgårdens verkningsområde gällande brottsförebyggande arbete kan, ur ett 

ramfaktorteoretiskt tänkande, omgivande faktorer urskiljas vilka påverkar arbetet med 

ungdomarna. Dahllöf (1999) förtydligarar att miljöfaktorer i allmän mening så väl som 

karaktäristiska faktorer hos både pedagoger och ungdomar, mycket väl kan ses som ramfaktorer 

som av största relevans kan kopplas till den pedagogiska läroprocessen. I denna studie används 

de ramfaktorer Pettersen (2008) förespråkar, för att ge en omfattande bild av fritidsgårdens 

verksamhet och förutsättningar. 

3.2.1 Yttre- och inre ramar 

Genom att skilja mellan yttre- och inre ramfaktorer påvisas vilken nivå den faktiska ramen 

befinner sig i. När man talar om yttre ramfaktorer syftar man på strukturella förhållanden vilka 

befinner sig utanför aktörens handlingsutrymme och kontroll. När man istället pratar om inre 

ramfaktorer syftar man på de förhållanden vilka befinner sig inom aktörens kontroll (Pettersen, 

2008). De inre ramarna kan tyckas mer flexibla i sitt utförande då de, med åtgärder av aktören, 

kan ändra karaktär, från begränsande till gynnande. Medans de yttre ramarna till största del är 

konstanta och om inte omöjliga, betydligt svårare att påverka.  

De kategorier av ramfaktorer som följer, förtydligar faktorernas kvalité och verkningsområde i 

högre utsträckning än att enbart tala om vilken nivå den befinner sig på. Dessa används i studien 

för att underlätta för läsaren och bidra till ökad förståelse av analysen. 

3.2.2 Personramar 

Personramar syftar till egenskaper hos de som deltar i lärandesituationen. Det syftar dels till de 

som leder verksamheten men även de som deltar i den. I denna studie är det fritidsledarnas så 

väl som ungdomarnas attityder, kompetenser, kunskaper och så vidare som räknas in under 

denna kategori (Pettersen, 2008). När man talar om personramar hos ungdomarna definieras de 

till största del som yttre ramfaktorer och det hos fritidsledarna kategoriseras som inre. 

3.2.3 Organisatoriska ramar 

Organisatoriska ramar syftar till de ramar som befinner sig inom organisationens 

sammansättning och uppbyggnad. Det kan exempelvis vara storlek på verksamheten, 
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gruppstorlek, organisering av personalgruppen, sammansättning och så vidare. Dessa ramar 

befinner sig utanför fritidsledarens kontroll och definieras därav som yttre ramfaktorer 

(Pettersen, 2008). 

3.2.4 Tidsramar 

Tidsramar inkluderar de faktorer som är relaterade till tid inom verksamheten. Detta kan 

exempelvis vara öppettider, tid med ungdomar, tid för samtal inom personalgruppen och 

fördelning av tid mellan olika aktiviteter, dessa faktorer kan verka som både inre och yttre 

ramfaktorer beroende på karaktär och utförande (Pettersen, 2008). 

3.2.5 Fysiska ramar 

Fysiska ramar syftar till faktorer i den fysiska miljö som verksamheten befinner sig i. Det kan 

vara lokaler, möblemang, rumsutformning och material som används inom verksamheten. 

Dessa ramar kan befinna sig både innanför och utanför aktörens kontroll och kan därav verka 

som både inre och yttre ramfaktorer (Pettersen, 2008).  

3.2.6 Ekonomiska resurser 

De ekonomiska resurser som påverkar verksamheten kan vara dels hur många kronor som 

tilldelas verksamheten men även hur dessa skall disponeras inom verksamhetens organisation. 

De ekonomiska resurserna påverkar i stor utsträckning de andra ramfaktorerna och är därav ofta 

en relevant ramfaktor att ta hänsyn till (Pettersen, 2008). 

4 Metod 

4.1 Den kvalitativa forskningstraditionen 
I denna studie antas en kvalitativ forskningsdesign med en allmän tolkande ansats. Genom att 

skapa insikt i fritidsledares yrkesroll och få en förståelse för deras upplevelser och erfarenheter 

av verksamheten kan förhoppningsvis studien bidra till en fördjupad förståelse för olika hinder, 

utmaningar och möjligheter i fritidsgårdarnas brottsförebyggande arbete. Den kvalitativa 

forskningstraditionen söker skapa insikt i fenomen och företeelser. Det centrala inom 

traditionen är att tolka så väl som utforska mening och innebörd och få en djupare förståelse för 

hur och varför saker ter sig som de gör (Widerberg, 2002). Inom den kvalitativa forskningen 

står språket i fokus och orden som utbyts mellan intervjuare och deltagare är materialet som 

ligger till grund för analys och resultat (Bryman, 2008).  

4.2 Genomförande 
Studiens upplägg och utförande följer de sju stadier i en intervjuundersökning vilka Kvale och 

Brinkmann (2009) redogör för. Dessa följer tematisering, då utformning av studiens 

problemområde och frågeställning genomfördes. Problemområde valdes utifrån aktuell 

samhällsbild och dess utveckling, för att öka studiens relevans. Planering, då själva utförandet 

av studien förbereds. Ett schema för när olika moment ska vara klara utformades för att få en 

helhetsbild av arbetet, detta underlättade upplägg och disponering av de olika momenten. 

Intervjuer, då studiens data insamlades genom samtal med informanter och spelades in. Utskrift, 

då den insamlade datan transkriberades, skrevs ner på papper, och förbereddes inför nästa steg. 

Analys då den insamlade datan analyserades med utgångspunkt inom vald teori, ramfaktorteorin 

och tidigare forskning. Verifiering då studiens kvalitet sågs över och säkerställdes. Studiens 

resultat och slutats stämdes av med deltagare i studien för att upptäcka missvisande påståenden. 

och rapportering där resultatet av studien presenterades. 
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4.3 Datainsamling  
Datan till denna studie insamlades genom enskilda kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Att enskilda intervjuer valdes som insamlingsmetod till studien beror på att 

alla deltagare i så stor utsträckning som möjligt skall få ventilera sin ståndpunkt och åsikt. En 

semistrukturerad design av intervjuerna antogs, med specifika förutbestämda teman, baserade 

på studiens teoretiska utgångspunkt, som berörts under intervjun för att hålla intervjuerna 

kretsande kring det relevanta ämnet och underlätta analys av den insamlade datan (Bilaga 2). 

Innan intervjun startade informerades deltagaren om studiens syfte och utförande (Bilaga 1). 

Utrymme gavs för eventuella frågor och funderingar. Frågorna under intervjun var korta och 

lätta att förstå för att undvika misstolkningar och diffusa och svårtolkade svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades, med deltagarens medgivande in, för att från komma 

intervjuarens antecknande som ett störande moment under intervjusituationen. De inledande 

frågorna fokuserade på deltagarens yrkesroll för att under intervjuns gång rikta in sig på 

studiens syfte och problemområde. De förutbestämda temana i intervjuguiden gav 

respondenterna möjlighet att berätta fritt inom området och intervjuaren gavs då möjlighet till 

följdfrågor för att fånga upp åsikter och ståndpunkter under intervjuns gång (Bryman, 2008). 

Ett objektivt förhållningssätt till det studerade ämnet eftersträvades av intervjuaren under 

intervjusituationen, men förförståelse av ämnet går ej att helt bortse ifrån (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuerna genomfördes på överenskommet ställe med deltagarna, vilket var på deras 

arbetsplats i ett avskilt personalrum i avslappnad atmosfär. Detta för att undvika störande 

omgivande faktorer. Intervjuerna planerades så att transkribering utfördes efter varje intervju 

för att på så sätt öka förståelse och insikt inom det studerade ämnet. På detta sätt kan kvalitén 

på upplägg, formulering och intervjusituation förbättras under studiens gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

4.4 Urval 
Val av deltagare till studien utfördes genom målinriktat urval där deltagarna valdes ut baserat 

på relevans till studiens syfte (Bryman, 2008). Sex fritidsledare har intervjuvats, dessa ifrån två 

olika fritidsgårdar i samma kommun. 

4.5 Bearbetning 
Då transkriberingen genomförts på den insamlade datan, lästes intervjuerna igenom flertalet 

gånger. Detta för att få en helhetsbild av vad som sagts och för att lättare kunna orientera sig 

genom texterna. Genom markering av värdefull information utfördes senare en tematisering av 

materialet där specifika återkommande teman utvanns ur texten, formade av vad deltagarna sagt 

under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). När dessa teman tagit form lästes intervjuerna 

igenom, återigen i sökandet på information som överensstämde med de utformade temana. 

Dessa teman utgjorde grunden för resultatet av studien. 

4.6 Studiens kvalité 
Inom den kvalitativa forskningstraditionen talar man om studiens kvalité, som motsvarighet till 

den kvantitativa forskningens validitet och reliabilitet (Bryman, 2008). Validitetsbegreppet 

grundar sig i mätning av den insamlade datan vilket i en kvalitativ studie inte är aktuellt. 

Validitet avser om mätningen avser det man menar att mäta. Trots att det debatteras om 

betydelsen av validitet kan anpassas till den kvalitativa forskningen, kan begreppet skapa 

missförstånd och otydlighet. Reliabilitet avser studiens replikerbarhet vilket även det i en 

kvalitativ studie ej är aktuellt att mäta då man söker skapa förståelse och insikt i individuella 

upplevelser (Bryman, 2008).  
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Ett par begrepp nämner Bryman (2008) som kan verka som motsvarighet till den kvantitativa 

forskningens validitet och reliabilitet. Pålitlighet är en av dessa som redogör för den kvalitativa 

motsvarigheten och avser en redogörelse av alla steg inom den utförda studien. Allt från 

problemformulering, val av deltagare och intervjuarbete, till arbetet med analys och bearbetning 

av materialet.  Detta har genomsyrat arbetet med denna studie där varje steg som genomförts 

redovisas för i metodkapitlet.  

Trovärdighet är ett annat begrepp som tas upp av Bryman (2008) vilket avser den verklighet 

som är aktuell för deltagaren i studiens verkningsområde. Det innebär att man stämmer av 

resultatet av studien med deltagare för att säkerställa samstämmighet, men även att man följer 

de regler som finns (Bryman, 2008). Det sammanställda resultatet, efter slutförd tematisering 

och analys har stämts av med deltagare i studien, för att säkerställa studiens pålitlighet. Detta 

genom kontakt med fritidsledare från de två fritidsgårdarna. Deltagarna fick läsa igenom det 

som skrivits och lämna synpunkter och åsikter om texten. Ingenting ansågs behöva ändras. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Ett genomgripande etiskt tänkande har genomsyrat arbetet med studiens planering och upplägg 

för att undvika att studien på något sätt skall åstadkomma negativa konsekvenser för 

respondenterna eller andra berörda personer. Frågor som antas kan verka kränkande och 

stötande har undvikits och ämnen som kan upplevas känsliga och obehagliga har utelämnats ur 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet är snarare att väcka eftertanke och reflektion 

hos de deltagande som kan verka positivt för individen eller den berörda verksamheten. Studien 

utförs enligt god forskningssed och följer de forskningsetiska riktlinjerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). En kort 

information och genomgång av studiens syfte presenteras i det missivbrev som skickas ut till 

studiens respondenter innan intervjuerna genomförs (Bilaga 1). Det förtydligas i brevet att 

deltagandet i studien är frivilligt och att deltagaren när som helst under studiens genomförande 

kan avbryta sin medverkan. Respondenterna informeras även om att de personuppgifter som 

framkommer under studiens genomförande behandlas under konfidentialitet och ej kommer 

delas till obehöriga, även att den insamlade informationen ej kommer delas eller skickas vidare 

utanför studiens ändamål.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det material som framkommit under intervjuerna som genomförts 

med de sex fritidsledarna. Alla deltagare i studien är utbildade fritidsledare och har arbetat inom 

fritidsgårdens verksamhet i flertalet år. Resultatet är indelat i två kategorier; Fritidsgården och 

brottsförebyggande arbete. Den förstnämnda är menad skapa förståelse för fritidsgårdens 

verksamhet och organisation. Den sistnämnda för att skapa insikt kring de möjligheter och 

hinder som deltagarna redogör för i det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården. Deltagarna 

i studien har tilldelats påhittade namn för att underlätta läsning och samtidigt bevara deras 

anonymitet. 

5.1 Fritidsgården 
I följande kategori presenteras fritidsledarnas uppfattningar om fritidsgårdens verksamhet och 

roll. Detta delas upp i delarna; socialisation och stabilitet och ett andra hem.  
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5.1.1 Socialisation och stabilitet 

Fritidsledarna var överens om att fritidsgården har en betydande roll i samhället. De beskriver 

fritidsgårdens som en plats för ungdomar att vara på, under uppsikt av vuxna. Anders förklarar 

det som ”någonstans dit ungdomarna kan gå, där det finns positiva, trygga, vuxna förebilder”. 

Olle förklarar fritidsgården som den plats där alla ungdomar är välkomna utan några krav på 

prestationer, vilket ofta förekommer inom andra fritidsaktiviteter. Maria beskriver fritidsgården 

som en verksamhet i samhället för dom som inte har något annat och tar liksom Olle upp 

kravlöshet som en viktig del.  Karin anser att fritidsgården är en av de instanser i samhället som 

ska hjälpa till att forma ungdomarna till vuxna samhällsmedborgare och uttrycker det som att 

”Fritidsgården har en mer indirekt form av lärande än skolan, vi fostrar ungdomarna mer än lär 

ut fakta. Vi har en otroligt viktig roll i samhället.”(Karin). 

5.1.2 Ett andra hem 

Deltagarna beskriver fritidsgården som ett komplement till det egna hemmet på olika sätt. 

Flertalet förklarar verksamheten som ett andra hem för ungdomarna. Anna förklarar det som att 

alla ungdomar besöker gården av en anledning vilken kan vara allt ifrån stöd och hjälp till social 

kontakt och värme. Karin berättar att många av besökarna på gården har många syskon och de 

därför har det väldigt trångt hemma. Fritidsgården blir då det ställe där de kan få lite lugn och 

ro och utrymme att andas. Vidare förklarar Maria att ”Många av våra ungdomar saknar stabila 

vuxna i deras liv. Här finns det ju alltid stabila vuxna som är till bara för dom, att ge kärlek och 

stabilitet.”. Personalen jobbar för att miljön på fritidsgården ska vara inbjudande och 

välkomnande för ungdomarna, så att det bjuder in till en trevlig verksamhet. ”Vi vill att dom 

ska känna sig som hemma och kunna umgås i en avslappnad miljö.”(Karin). 

5.2 Brottsförebyggande arbete 
I följande avsnitt presenteras fritidsledarnas upplevelser av brottsförebyggande arbete inom 

verksamheten. Insatserna tycks inkluderade i den dagliga verksamheten och gestaltas som ett 

tanke- och förhållningssätt snarare än planerade handlingar. Avsnittet är uppdelat i kategorier 

som visar på de insatser som i deltagarna redovisade för. 

5.2.1 Struktur och tydlighet 

Deltagarna uppger verksamhetens tydlighet och struktur som en viktig del i deras arbete. Många 

utav ungdomarna som besöker gården saknar stabilitet hemifrån och är därför i behov av detta 

från annat håll. ”Ungdomarna behöver struktur för att välja rätt väg.”(Kalle) Maria berättar att 

många av deras besökare har en närmre relation till personalen på fritidsgården än föräldrarna 

i det egna hemmet. Det är ofta stora familjer där individen försvinner i mängden. Anna förklarar 

att det på fritidsgården jobbas för att alla ska synas och individens behov är jätteviktiga 

vägledare i deras yrke.  

5.2.2 Erfarenhet och fingertoppskänsla 

Deltagarna i studien har arbetat som fritidsledare i flertalet år. De är utbildade fritidsledare men 

menar att erfarenhet är det viktigaste i deras arbete. ”Den kompetens som man fått efter flera år 

som fritidsledare går inte att läsa sig till.”(Anders) Det som syftas till är en förmåga av att kunna 

umgås med ungdomar, på ungdomars vis. Att lära sig vara en i ungdomsgruppen fast man är en 

vuxen och samtidigt kunna vara en bra förebild och ledare. Maria berättar att det är en jättestor 

del av arbetet att känna av situationer och se vart behovet finns. Hon menar att det är något man 

lär sig genom åren. ”Man får inte vara för på, men heller inte för passiv”(Maria). Exempelvis 

förklarar hon vidare att vissa ungdomar är som en öppen bok om deras problem medans andra 

inte säger någonting. Olle förklarar det som att ”Fingertoppskänsla är fritidsledarens bästa 

redskap, det finns liksom inget facit, man får gå på magkänslan.”(Olle) 
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5.2.3 Goda relationer och tid 

Att fritidsledarnas relationer med ungdomarna uppfattas som nyckeln till ett 

brottsförebyggande arbete framgår tydligt. Eftersom fritidsgården på dagarna bedriver klubb 

för yngre barn, har många av de ungdomar som besöker gården varit besökare sedan de var 10 

år. ”Vi har haft dom gråtandes i knät, tröstat, lyssnat och stöttat sedan dom var 10 år. Det gör 

att vi kan nå dom här ungdomarna på ett sätt som exempelvis polisen inte kan”(Maria). Också 

Karin förklarar att relationen mellan personal och ungdom är en otroligt central del i arbetet. 

Hon berättar att som fritidsledare är man en kombination av kompis, förälder och kurator. Kalle 

poängterar att den tid de har tillsammans med ungdomarna är otroligt betydelsefull och 

förklarar vidare att det är deras yrke att vara med ungdomarna och umgås och ha roligt 

tillsammans ”Den tiden som vi har tillsammans med ungdomarna är ju tid som föräldrarna 

aldrig eller väldigt sällan har.”(Kalle)  

5.2.4 Meningsfulla aktiviteter 

På fritidsgården erbjuds ostrukturerade aktiviteter så som pingis, biljard och tv-spel. Även mer 

strukturerade aktiviteter som utflykter, turneringar och temakvällar anordnas. Olle förklarar 

aktiviteter av alla slag som en möjlighet, dels för att locka ungdomar till gården istället för att 

driva omkring på stan men också som ett verktyg att nå fram till vissa ungdomar som har svårt 

att öppna sig och prata. ”Det är lättare att prata problem och känslor medans man spelar ett parti 

vänd tia än om man bara sitter å glor på varandra.”(Olle) Att ha kul tillsammans är det 

verksamheten kretsar runt, förklarar Anna. Hon berättar att det oftast är ungdomarna som 

kommer med förslag om vad de ska göra och att de aldrig tvingar någon att vara med om dem 

inte vill. Olle menar att aktiviteterna de anordnar ska vara okomplicerade så att alla kan vara 

med. ”De ska locka hit ungdomarna, inte skrämma iväg dom.”(Olle) Anna förklarar att de på 

gården försöker ta tillvara på ungdomarnas intressen och önskemål. ”Att lära av varandra gör 

att ungdomarna kommer närmre varann och stämningen blir bättre.” (Anna) 

5.2.5 Samarbete och kommunikation 

Anders beskriver samarbete med samhällets olika instanser om en möjlighet inom 

brottsförebyggande arbete då iakttagelser och information kan utbytas mellan polis, 

socialtjänst, familjecentrum och fritidsgård för att i ett tidigt stadium kunna sätta in relevanta 

insatser. ”Fritidsgården blir lite som medlare mellan de olika instanserna och ögon och öron 

bland ungdomarna.”(Anders) Ytterligare förklarar Maria detta som ett skyddsnät för 

ungdomarna. Hon menar att de kanske inte förstår det själva men att alla berörda instanser 

jobbar för ungdomarnas bästa ”Strukturen är viktig, vi medlar mellan olika instanser som 

socialtjänst, familjecenter och polisen, men vårt uppdrag är att arbeta med friska ungdomar. när 

det går över till brottslighet får rättsväsendet ta över.”(Maria) Karin nämner även samarbete 

med anhöriga som en möjlighet men tillägger att det inte alltid är möjligt. I många fall är 

föräldrarna inte så mottagliga för fritidsledarnas information men om den kommunikationen 

fungerar bra kan detta samarbete vara väldigt effektivt. ”Vi kan ha koll på ungdomarna utanför 

hemmet och föräldrarna när ungdomarna är hemma.”(Karin) 

5.2.6 Vägledning och information 

Kalle förklarar hur viktig den informativa delen av det brottsförebyggande arbetet är. ”Vi 

förklarar vad som är rätt och fel och tar hjälp av polisen och andra för att informera ungdomarna 

om samhället, lagar och regler.”(Kalle) Hur insatsen ser ut förklaras som helt individuell, 

beroende av vilket behov som finns. Anna poängterar vikten av att visa på bättre alternativ än 

ett kriminellt val av livsstil. Hon förklarar att många av ungdomarna behöver en knuff i rätt 

riktning för att inte hamna snett. I många av ungdomarnas familjer är kriminalitet en del av 

vardagen, då behövs det stöd och vägledning för att de inte ska följa efter i samma spår. ”Det 
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kan vara självklart för dig och mig, men att betala för godispåsen istället för att bara ta den är 

inte logiskt för alla.”(Anna) 

5.3 Hinder i det brottsförebyggande arbetet 
Inom denna kategori redovisas de faktorer inom fritidsgårdens miljö och verksamhet som, av 

studiens deltagare, upplevs som hinder inom det brottsförebyggande arbetet. 

5.3.1 Lagstiftning och begränsad kontroll 

En faktor som alla deltagarna tar upp som ett hinder för det brottsförebyggande arbetet på 

fritidsgården är lagstiftningen. Det nämns på olika sätt men upplevs av alla deltagare. Anders 

syftar till att fritidsledarna rent lagligt inte får legitimera besökarna på fritidsgården och det 

därför kan komma in okända ungdomar på gården vilket gör att brottsförebyggande arbete 

försvåras. Anders tar upp lagstiftning ur perspektivet att de straff som skall avskräcka ungdomar 

från att begå brott är för låga. ”Det är svårt för oss att motivera varför ungdomarna inte ska leva 

ett kriminellt liv när straffen är så mesiga som de är.”(Anders) 

5.3.2 Tidsbegränsning 

Fritidsgårdens öppettider är en faktor som tas upp av flera deltagare vilken utgör ett hinder i det 

brottsförebyggande arbetet. Gården har öppet till 21.30 på vardagar och till 23.00 på fredagar 

och lördagar. Maria menar att det vore naivt att tro att ungdomarna endast behöver hjälp och 

stöd under dessa tider. ”Många är ute hela nätterna, vad dom gör då har vi ingen kontroll över 

alls.”(Maria) Även fast fritidsledarna är på plats även under dagtid kan dom under dagarna inte 

finnas där för ungdomarna, då de yngre barnen befinner sig på gården fram till kl 17. Detta 

skapar frustration hos personalen då många ungdomar söker kontakt och vill prata även under 

dagtid. ”Vi skulle behöva ha personal avsedd endast för ungdomarna, även under 

dagarna”(Anna) 

5.3.3 Resursbrist 

Brist på resurser inom fritidsgårdens verksamhet kommer upp som ett hinder inom det 

brottsförebyggande arbetet. Det som syftas till är främst kopplat till miljön och utrymmen att 

bedriva verksamhet på. Flera av deltagarna upplever att de skulle behöva mer utrymme för 

aktiviteter som skulle kunna locka flera ungdomar till gårdens verksamhet. ”Tänk att kunna 

erbjuda dans, fotboll, teater, matlagning och sånt, det skulle göra underverk.”(Maria) Under 

denna kategori nämns även personal som en resursbrist. Anna förklarar att de vissa kvällar kan 

vara väldigt mycket ungdomar på gården och att personalen då har svårt att hålla koll på allt 

som händer på fritidsgården.  

5.3.4 Kompetensbrist 

Brist på kompetens räknas upp som ett hinder bland fritidsledarna. Att det ska behövas upplevs 

som tragiskt men ändå ett faktum. Anna upplever att det blir mer och mer nödvändigt att 

fritidsledare skall utbildas inom området. ”Vi är inte utbildade att möta brottslighet på det sättet 

som vi gör i dag.”(Anna) Hon berättar att olika kurser och utbildningar finns men att det inte är 

något som alla får gå, utan i så fall bara en eller två per arbetsplats. Även Anders nämner 

problematiken med kompetensbrist och förklarar att verksamheten inte hänger med samhällets 

utveckling ”När jag började som fritidsledare behövdes ingen utbildning inom det här, men det 

skulle verkligen behövas i dag.” (Anders) Det Anders syftar till är kurser och utbildning inom 

brottsförebyggande arbete, vilket han inte upplever finns tillgängligt. 

5.3.5 Ungdomsgruppens sammansättning 

Deltagarna är överens om att ungdomsgruppens karaktär absolut påverkar det 

brottsförebyggande arbetet på fritidsgården. Exempelvis kan gruppen ibland vara väldigt skild 

i ålder och det kan funka jättebra, ibland kan samma åldersskillnad skapa stora problem. Samma 
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fenomen nämns gällande gruppstorlek. Ibland kan det fungera jättebra med en stor grupp då 

ungdomarna hjälper varandra, men ibland fungerar det inte alls. ”Det skiljer sig så mycket, det 

beror helt på vilka ungdomar vi har.” (Anna) Exempel på vilka problem som kan uppstå 

förklarar Anders med att de äldre ungdomarna drar med de yngre på dumheter. ”Det har hänt 

att äldre, kriminella, ungdomar kommer till gården för att rekrytera yngre för att göra deras 

skitgöra.”  

5.4 Sammanfattning av resultat 
Det framkommer i intervjuerna att fritidsgården uppfattas som ett andra hem för många utav 

ungdomarna som besöker verksamheten. Centralt för verksamheten är struktur, trygghet och 

stabilitet. Fritidsgårdens verksamhet är öppen för alla ungdomar och igen exkluderas ur 

gemenskapen. Fritidsledarna förklarar deras roll som ett komplement till det egna hemmet där 

den fostrande delen blir inkörsporten till ett brottsförebyggande arbete. Att brottsförebyggande 

arbete bedrivs inom deras yrke är de alla överens om och anser vara en allt mer betydelsefull 

roll i arbetet på grund av ökad brottslighet bland ungdomar.  

 

De möjligheter som kan identifieras i deltagarnas upplevelser kan komprimeras till sex stycken 

begrepp vilka följer relationen med ungdomarna, atmosfären på fritidsgården vilket innebär ett 

tydligt förhållningssätt mot brottslighet och kriminalitet, personalens erfarenhet, aktiviteter 

inom verksamheten, kommunikation med vårdnadshavare och övriga instanser och slutligen 

den tid vilken fritidsledarna har tillsammans med ungdomarna. De hinder som kan identifieras 

i deltagarnas upplevelser kan komprimeras till fem stycken begrepp vilka följer begränsande 

lagstiftning, fritidsgårdens öppettider, resursbrist, kultur inom ungdomsgruppen och 

kompetensbrist inom brottsförebyggande arbete. 

6 Analys  

Med stöd av ramfaktorteorin skall fritidsledarnas erfarenheter och upplevelser analyseras med 

förhoppning om fördjupad förståelse och insikt inom studiens problemområde. Det resultat som 

sammanställts utifrån de genomförda intervjuerna har kategoriserats med hjälp av de 

förutbestämda ramarna utifrån vald teori (Pettersen, 2008). De ramfaktorer som kunnat 

identifieras förtydligas först under varje kategori, för att sedan analyseras med hjälp av- och i 

förhållande till tidigare forskning.  

6.1 Ekonomiska resurser 
Som tidigare nämnts påverkar de ekonomiska resurserna i stor utsträckning de andra ramarna. 

Detta genom exempelvis möjlighet till inköp av material till verksamheten, lokaler, öppettider, 

antal personal inom verksamheten och möjlighet till olika aktiviteter. De ekonomiska 

resurserna verkar som en nyckelfaktor som påverkar och kontrollerar de övriga ramfaktorerna 

och är i högsta grad relevant i utformningen av den brottsförebyggande verksamheten. De 

ekonomiska resursernas relevans är inget som framkommer under intervjuerna med deltagarna 

men ändå en ramfaktor att ta hänsyn till i ett analys- och utredningsarbete.  

6.2 Personramar 
Personramar är de ramfaktorer som syftar till egenskaper hos de individer som deltar i 

lärandesituationen. Denna kategori av ramar framkommer mest i alla intervjuer med deltagarna. 

Egenskaper hos både ungdomar och personal kommer upp som faktorer som i högsta grad 

påverkar det brottsförebyggande arbetet.  
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Under intervjuerna framkommer professionalism hos personalen vilket gynnar den inriktade 

verksamheten. Olle talar här om en fingertoppskänsla för vilka insatser som behövs och var de 

behöver sättas in. Maria talar om erfarenheten som byggs upp under tiden som fritidsledare, 

vilken inte går att läsa sig till genom utbildning. Kalle tar upp den informativa och vägledande 

rollen som ingår i deras yrke, vilken är en viktig faktor i det brottsförebyggande arbetet på 

fritidsgården. Fritidsledarna berättar om hur ungdomarnas personlighet och intressen tas tillvara 

på i utformandet av aktiviteter, vilka är ett verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Genom att 

utnyttja ungdomarnas färdigheter kan meningsfulla aktiviteter utformas där fritidsgården blir 

en attraktiv mötesplats för ungdomarna. Anna poängterar här hur kulturen inom 

ungdomsgruppen inverkar på verksamhetens utförande. Anders förtydligar detta fenomen 

genom ett exempel där kriminella ungdomar introducerar denna livsstil för andra på gården. 

Problematik i ungdomsgruppen skapar problem på fritidsgården och den miljö där 

verksamheten bedrivs.  

I sin studie visar Andersson et al. (2006) hur betydelsefull kontakten med fritidsledarna är för 

ungdomarna. Fritidsledarna skapar trygghet och stabilitet för ungdomarna, vilket i enighet med 

tidigare forskning (Andersson et al. 2006)  är det som ungdomarna främst uppskattar och anser 

sig behöva. Personalens kan genom erfarenhet och fingertoppskänsla anpassa insatser efter 

rådande behov och är genom denna färdighet redo att möta den kultur som verkar inom 

ungdomsgruppen likväl som individens attityder och problematik. Andersson (2014) pekar på 

hur viktig personalens kompetens är inom lärande verksamheter. Inte bara i själva 

lärandesituationen utan även i omgivande arbetssituationer vilket även framkommer i 

intervjuerna med fritidsledarna. Nilsson och Estrada (2009) påvisar hur stor betydelse socialt 

stöd under uppväxten har, vilket även fritidsledarna tar upp som en viktig del i deras arbete. 

Även om de flesta som ägnar sig åt kriminella aktiviteter under ungdomen inte gör det i vuxen 

ålder så resulterar tryggare uppväxtförhållanden och stabilitet under ungdomsåren i bättre 

förutsättningar till exempelvis utbildning och arbete i det vuxna livet (Nilsson & Estrada, 2009).  

Studien av Behtoui (2019) påvisar hur stor betydelse gruppens kultur och attityder har på 

individens varande och identitetsskapande, vilket bidrar till en utmaning i fritidsledarnas 

verksamhet. På gården strävar man efter en kultur som tar avstånd från brottslighet och 

kriminalitet. Men av de ungdomar som besöker fritidsgårdens verksamhet kommer många från 

oroliga hemförhållanden och uppfyller flera av de riskfaktorer som framhålls i studien av Faten 

och Naghikhani (2018). Kulturen i ungdomsgruppen påverkas av ungdomarnas bakgrund och 

uppväxt och grupptillhörighet och umgängeskrets har stor inverkan på ungdomars livsstil. Detta 

är en utav riskfaktorerna som räknas upp i studien. Detta utgör i allra högsta grad ett hinder i 

det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdens verksamhet 

6.3 Organisatoriska ramar 
Organisatoriska ramar är ramfaktorer inom organisationens sammansättning och uppbyggnad. 

Alla ramfaktorer inom denna kategori är yttre ramfaktorer, då de ligger utanför individens 

kontroll.  

Deltagarna i studien upplever att fritidsledare i dag inte erbjuds relevant utbildning för att utföra 

brottsförebyggande arbete. Anna identifierar ett behov av detta som inte tidigare funnits, vilket 

även Anders nämner som ett problem inom deras yrket. Ungdomsgruppens storlek och 

sammansättning uppkommer som en betydelsefull faktor i det brottsförebyggande arbetet. 

Fritidsgården är en öppen verksamhet vilket medför att storleken på gruppen så väl som vilka 

som ansluter ligger utanför personalens kontroll. Anna poängterar hur avgörande mentaliteten 

hos ungdomarna är för hur kvalitén på verksamheten blir. Även personalgruppen kommer upp 
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som en organisatorisk faktor. Exempelvis uppstår problematiken då ungdomsgruppen bli för 

stor och personalen inte tycks räcka till åt alla. 

Den bristfälliga utbildningen som deltagarna upplever att de har, medför bekymmer för 

personalen på fritidsgården. Speciellt då en stor del av de ungdomar som besöker gården lever 

under otrygga hemförhållanden och annan bakomliggande problematik. Det är dessa ungdomar, 

vilka i enlighet med tidigare forskning (Faten & Naghikhani, 2018) löper störst risk att ansluta 

sig till kriminella aktiviteter. Att fritidsledarna inte har utbildning i att bemöta kriminella 

ungdomar utgör därav ett stort problem i ett förebyggande arbete. Studien av Faten och 

Naghikhani (2018) så väl som studien av Behtoui (2019) visar på hur gruppens attityder och 

kultur inverkar på individens varande. Sammansättningen i ungdomsgruppen på fritidsgården 

anses avgörande för kvalitén på verksamheten.  I en stor ungdomsgrupp blir kontrasten mot en 

liten arbetsgrupp för stor. Kontrollen över gruppen går då förlorad och den stabilitet som i 

studien av Anderson et al. (2006) framkommer som mycket viktig för ungdomarna, går då 

förlorad. Det ungdomarna i studien uppskattar med fritidsgården är kontakten med personalen 

och det stöd dom känner i relationen till fritidsledarna. Om denna kvalité går förlorad, mister 

verksamheten en av de gynnande faktorerna i det brottsförebyggande arbetet. 

6.4 Tidsramar 
Tidsramar inkluderar de faktorer som är relaterade till tid inom fritidsgårdens verksamhet. 

Tiden tillsammans med ungdomarna förklarar Kalle som en viktig del i det brottsförebyggande 

arbetet. Deras arbetsdag består till största del av tid med ungdomarna, vilket bidrar till gott om 

utrymme för insatser. Tiden disponeras av fritidsledarna mellan olika aktiviteter och 

stödinsatser. Gårdens öppettider tas upp som ett hinder i det brottsförebyggande arbetet då 

fritidsledarna menar att ungdomarna behöver stöd även under den tiden då gården har stängt. 

Många av ungdomarna lever trångt i det egna hemmet, och är i stort sett inte hemma, mer än 

för att sova. Därav skulle gårdens verksamhet behöva utöka sin tillgänglighet för ungdomarna 

genom längre öppettider på gården. 

I sin studie visar Andersson et al. (2006) att ungdomarna förklarar fritidsgården som ett andra 

hem som tillåter socialt umgänge inomhus istället för att stryka omkring ute om kvällarna. De 

aktiviteter som fritidsgården erbjuder kan hålla ungdomarna borta från en kriminell livsstil, men 

endast om det står som ett tillgängligt alternativ. Är gården inte öppen när ungdomarna är i 

behov av det, är det svårt att bedriva en förebyggande verksamhet. Den tiden som fritidsledarna 

ser som ett verktyg i deras arbete påverkas då öppettiderna är begränsade. Andersson (2014) 

visar att tidsbrist är ett återkommande hinder inom lärande verksamheter. Många 

arbetsuppgifter skall pressas in under begränsad tid vilket påverkar kvalitén på verksamheten. 

6.5 Fysiska ramar 
Fysiska ramar är de ramfaktorer som verkar i den fysiska miljö som verksamheten befinner sig 

i. Att strukturerade aktiviteter är ett viktigt verktyg i arbetet med ungdomar framkommer i 

samtalen med deltagarna. Dels som ett medel för att få kontakt med ungdomarna och dels för 

att göra gården till ett attraktivt tillhåll för ungdomarna. Ytterligare en inre ramfaktor som 

deltagarna tar upp är miljön och utformningen av fritidsgårdens lokaler. Karin förklarar att de 

på gården strävar efter att skapa en välkomnande och avslappnad atmosfär, detta för att miljön 

ska bjuda in till samvaro och socialisation. På fritidsgården används mycket material i 

utformningen av aktiviteter. Personalen använder sig av pingisbord, biljardbord och andra 

verktyg för att bygga relationer och skapa en atmosfär där de når fram till ungdomarna. Denna 

ram tycks central för det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården. Lokalen på fritidsgården 

är de flesta deltagarna överens om att den begränsar deras verksamhet. De upplever att 
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utrymmet är för litet för att kunna utföra många aktiviteter de skulle önska. Då aktiviteter är det 

som drar ungdomarna till fritidsgården och på så sätt håller dom ifrån kriminella aktiviteter blir 

detta ett hinder i det brottsförebyggande arbetet.  

Aktiviteter är central del i arbetet på fritidsgården och även i det brottsförebyggande arbetet. 

Enligt tidigare forskning (Behtoui, 2019) har aktiviteter en betydelsefull del i arbetet med 

ungdomar, där materiella ramar som bjuder in till detta är till stor hjälp. Mer organiserade 

aktiviteter som olika sporter, evenemang, och kulturella aktiviteter tar fritidsledarna upp som 

en önskvärd kvalité att kunna erbjuda på fritidsgården, vilken i dagens läge inte är möjligt. 

Fritidsledarna förklarar att de med hjälp av ungdomarna arrangerar aktiviteter i den mån det är 

möjligt. De arbetar med de lokaler och det materialet de har tillgängligt och försöker göra 

lokalerna så inbjudande som möjligt. Andersson et al. (2006) visar i sin studie på hur viktigt 

det är för ungdomarna att de känner sig välkomna och nämner den avslappnade miljön på 

fritidsgården som oerhört viktig för att de ska ansluta till fritidsgårdens aktiviteter. 

6.6 Mjuka ramar 
I studien har ytterst relevanta faktorer framkommit som inte passar in under de tidigare nämnda 

kategorierna. Dessa faktorer har nämnts av alla deltagare och är allt för centrala i deltagarnas 

upplevelser för att kunna exkluderas. Faktorerna som uppkommit är mellanmänskliga och 

verkar mellan berörda individer inom verksamheten. Denna kategori verkar som ett 

komplement till de tidigare nämnda kategorierna och benämns som mjuka ramar då de existerar 

i interaktionen mellan fritidsledare och berörda individer och aktörer. Faktorer av denna 

karaktär nämns i rapporten av Lindblad och Sahlström (1999) och tycks högst aktuell inom 

fritidsgårdens arbete.  

Fritidsledarna talar om deras relationer med ungdomarna som den avgörande faktorn i det 

brottförebyggande arbetet. Det är genom dessa relationer som insatser av detta slag på 

fritidsgården anses kunna göra skillnad och ett arbete, värt att investera i. Maria förklarar att de 

genom dessa relationer har möjlighet att nå fram till ungdomarna vilket andra instanser inte har. 

Relationer till ungdomarna blir därför en avgörande ramfaktor i det brottsförebyggande arbetet 

på fritidsgården. Ytterligare en mjuk ramfaktor som framkommer är kommunikation. Karin tar 

upp kommunikationen med vårdnadshavare och andra relevanta instanser och förklarar hur 

viktig den är. Detta anses högst betydelsefullt i det brottsförebyggande arbetet för att anpassade 

insatser ska kunna sättas in i ett tidigt stadium och underlätta verksamheten. 

Dessa mjuka ramars relevans syns i den tidigare forskning (Andersson et al. 2006) där 

ungdomarna själva beskriver relationen med fritidsledarna som otroligt viktig. För 

ungdomarna, vilka många saknar trygghet och stabilitet hemifrån betyder relationen till 

fritidsledarna enormt mycket.  Hur betydelsefulla dessa relationer är kan även tydas genom 

vilka faktorer som utgör en risk för ungdomar att hamna inom kriminella kretsar (Faten och 

Naghikhani, 2018). Familje- och uppväxtförhållanden är en av de avgörande faktorerna och här 

kan fritidsgården verka som komplement till det egna hemmet. Andersson (2014) visar hur 

mjuka ramar som samarbete och kommunikation är viktiga faktorer för både personal och 

ungdomar. Personalen gynnas genom att arbetet med ungdomarna underlättas, och rätt insatser 

kan sättas in och ungdomarna genom att de faktiskt får den hjälp och det stöd de är i behov av.  

 
Hur de olika ramarna verkar avgörs i stor utsträckning av situation och person vilket även 

nämns av Alanen och Lindvall (2014) som visar på att samma ram beroende av situation kan 

verka som både hinder och möjlighet inom pedagogisk verksamhet, likt det som bedrivs på 

fritidsgårdar. Ett genomgripande fenomen tycks vara att de yttre ramarna till stor del tenderar 
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att utgöra hinder i det brottsförebyggande arbetet medans de inre ramarna i stor utsträckning 

verkar som möjligheter. 

7 Diskussion 

Diskussion kapitlet är uppdelat i två avsnitt, resultatdiskussion och metoddiskussion. I det 

förstnämnda diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och relevans. I 

metoddiskussionen diskuteras den valda metoden för studien och så även utförande och 

tillvägagångssätt. 

7.1 Resultatdiskussion 
Utifrån analys med hjälp av ramfaktorteorin har de mest relevanta ramarna kunnat urskiljas ur 

resultatet och på ett effektivt sätt kunnat kategoriserats. Genom detta har materialet blivit 

överskådligt och lättare att tolka. En tydlig tendens som framkommer i studiens resultat är att 

de yttre ramarna i stor utsträckning verkar som hinder för de inre ramarna. Dessa som i sin tur 

tenderar att verka som möjligheter i det brottsförebyggande arbetet. Exempelvis bidrar gårdens 

begränsade öppettider till minskad tid med ungdomarna. Bristfällig utbildning hos personalen 

begränsar fritidsledarnas kompetens inom brottsförebyggande arbete. För stor ungdomsgrupp 

påverkar relationer mellan fritidsledare och ungdomar och begränsade tillgångar till material 

försvårar utformningen av aktiviteter. Genom att identifiera dessa ramar och skapa förståelse 

hur dessa ramar verkar tillsammans kan ett hållbart brottsförebyggande arbetet utformas där 

omgivande faktorer blir en del av uppbyggnaden av insatserna.   

Att brottsförebyggande insatser är en aktuell del inom fritidsgårdens verksamhet framkommer 

tydligt av studiens resultat.  I ett samhälle där brottslighet bland ungdomar ökar, vilket 

presenteras i tidigare nämnd statistik (Frenzel & Westerberg, 2018) behöver förebyggande 

åtgärder inom relevanta instanser ses över. Fritidsgården är i allra högsta grad en sådan. Trots 

att en relativt liten andel av landets ungdomar besöker fritidsgårdens verksamhet (Narby et al. 

2016) är det dem som gör det som i störst utsträckning behöver stöd och hjälp, vilket dels 

framkommer i intervjuerna men även visas i tidigare forskning (Andersson et al. 2006). Detta 

gör att riktade insatser på fritidsgårdar når ut till önskad målgrupp. 

Fritidsgårdens pedagogiska verksamhet koncentrerar sig på en fostrande roll i ungdomars 

vardag och verkar som ett komplement till det egna hemmet. Att inkludera brottsförebyggande 

åtgärder i denna verksamhet är en insats som gynnar individer så väl som samhälle. Detta visar 

Nilsson och Estrada (2009) i sin studie där konsekvenser av kriminalitet under ungdomsåren 

presenteras. Utifrån deltagarnas förklaringar av verksamheten kan själva fritidsgården som 

sådan ses som en brottsförebyggande insats ur samhällets perspektiv. Fritidsgården är menad 

som ett organiserat alternativ till att ungdomar umgås ute, utan uppsikt av vuxna. Denna 

verksamhet är därför värd att investera i då minskad brottslighet i samhället är en vinst ur alla 

perspektiv. Trots att insatser av de flesta slag innebär att samhället behöver öka de ekonomiska 

satsningarna på verksamheten, visar statistiken att behovet uppenbarligen finns (Frenzel & 

Westerberg, 2018). Effekterna av det brottsförebyggande arbetet, skulle förhoppningsvis i 

slutändan utgöra en vinst, även en ekonomisk sådan, då kriminalitet genom straff och 

straffrelaterade åtgärder utgör en stor kostnad för samhället. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Att studien skulle anta en kvalitativ design vad med hänsyn till syftet en självklarhet. 

Semistrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod då det ger individen utrymme 
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för egen reflektion och eftertanke. Att intervjuerna spelades in medförde att intervjuledaren 

kunde fokusera på deltagarens berättelse och ställa relevanta följdfrågor vilket gjorde intervjuns 

utförande mer likt ett samtal än intervjusituation. Nackdelen med detta var att samtalet lätt 

svävade iväg från de förutbestämda teman som utformats och fick ledas tillbaka av 

intervjuledaren ett antal gånger under intervjun. Då varje intervju transkriberades innan nästa 

intervju genomfördes kunde kvalitén på utförande ständigt förbättras vilket underlättade arbetet 

med transkribering och sammanställning.  

Kontakten med de två fritidsgårdarna fungerade bra. Möten för intervjuer skedde inom 

verksamhetens lokaler, vilket valdes av deltagarna. Miljön var lugn och avslappnad på de båda 

fritidsgårdarna, vilket bjöd in till en avslappnad intervjusituation. Personalen från en utav 

fritidsgårdarna är bekanta med studiens utförare då dennes son besöker verksamhetens 

klubbverksamhet för yngre barn. Detta kan tänkas ha påverkat deltagarnas svar under 

intervjuerna. Upplevelsen är dock att detta endast bidragit till en mer avslappnad atmosfär under 

intervjusituationen. Att studien är genomförd av endast en person har koncentrerat 

tillvägagångsätt och underlättat ett helhetskoncept genom arbete och genomförande. Antalet 

deltagare upplevs som tillräckligt för att kunna uppnå studiens syfte. Deltagarnas berättelser 

gav en fullgod bild av studien problemområde och bidrog till en klar insikt i fritidsgårdens 

arbete med brottsförebyggande insatser. Alla fritidsledare var i stort sätt överens om vilka 

hinder och möjligheter som verkar inom området. Därför kan det antas att det resultat som 

framkommit ur samtalen med dessa fritidsledare kan till viss del överföras på deltagare från 

andra fritidsgårdar. Detta i sig är inte en relevant fråga inom en kvalitativ studie, men kan vara 

intressant ur en samhällelig synvinkel i utformande av åtgärder och insatser. 

Valet av ramfaktorteorin som utgångspunkt för analys, har bidragit med fördjupad förståelse 

för vilka faktorer som påverkar det brottförebyggande arbetet på fritidsgårdar, vilket var syftet 

med detta metodval.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Till fortsatt forskning inom detta område skulle observationer inom fritidsgårdens verksamhet 

kunna bidra till information som ej framkommer under intervjuerna i denna studie. Det kan 

exempelvis vara invanda rutiner och faktorer som personalen inte själva reflekterar över. Detta 

kan öka insikten i det brottförebyggande arbetet på fritidsgården. För att ytterligare effektivisera 

de brottsförebyggande insatserna på fritidsgården, kan intervjuer med personal från andra 

berörda instanser, så som polis och socialtjänst, kunna bidra med insikt i rådande behov. På 

detta sätt kan insatser och behov av brottsförebyggande insatser jämföras och skillnader kan 

eventuellt åtgärdas. 

8 Slutsats 

Baserat på fritidsledarnas uppfattningar och erfarenheter kan konstateras att fritidsgården 

inkluderar brottsförebyggande insatser i verksamheten de bedriver. Det är ett upplevt ansvar 

hos personal inom en instans som verkar för ungdomars välbefinnande och sunda utveckling. 

Inom verksamheten kan hinder och möjligheter identifieras som påverkar det 

brottsförebyggande arbetet. Med kännedom om dessa kan en hållbar verksamhet utformas där 

fokuserade insatser mot kriminalitet och brottslighet blir en naturlig del av verksamheten, att 

detta är aktuellt i dagens samhälle är tragiskt men, tyvärr, nödvändigt. De faktorer som 

fritidsledarna upplever som möjligheter i det brottsförebyggande arbetet ligger inom 

fritidsgårdens verksamhet och påverkas till största del av personalen själva. En stor del av dessa 

tas i studien upp som mjuka ramfaktorer vilka ligger i relationen mellan ungdomar och personal. 



18 

 

Dessa uppfattas som oerhört centrala för det brottsförebyggande arbetet på fritidsgården och 

vilka som tycks avgörande för att fritidsgården är en arena att satsa på inom denna typ av 

verksamhet. De hinder som kan identifieras så som öppettider, utbildning, lagstiftning, resurser 

och ungdomsgruppens storlek och sammansättning, ligger alla utanför personalens kontroll. 

Detta bidrar till att åtgärder inom dessa ramar är beroende av andra aktörer än dem inom den 

berörda verksamheten. Inom fritidsgården är alla medvetna om behovet av brottsförebyggande 

insatser och relevansen av satsningar inom området. Denna insikt behöver överföras till andra 

instanser så att de ramar vilka i dag utgör hinder i det brottsförebyggande arbetet, kan ses över 

och förhoppningsvis anpassas till ett hållbart och gynnande ramverk för fritidsgården och den 

verksamhet de bedriver. 
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Bilaga 1 

   

 

   

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Ika Tillenius och ska denna termin kandidera i Pedagogik vid Mälardalens Högskola. 

Jag genomför en studie gällande brottsförebyggande arbete på fritidsgårdar, med fokus på 

hinder och möjligheter inom fritidsgårdens verksamhet inom detta område. Denna studie 

kommer ligga som grund för mitt kandidatexamensarbete och det vore jättekul om du vill 

deltaga i studien.  

Syftet med denna studie är att skapa en inblick i fritidspedagogers tankar kring 

brottsförebyggande åtgärder inom deras verksamhet. 

Studien bygger på intervjuer med deltagarna vilka kommer utföras på överenskommen plats 

och spelas in för att materialet skall kunna analyseras. Det inspelade materialet kommer sedan 

att raderas. Alla uppgifter som framkommer under studien kommer att behandlas konfidentiellt 

och ej användas utanför studiens ändamål.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och det är tillåtet att när som helst under studiens gång 

avsluta sin medverkan.  

 

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig 

Ika Tillenius 

Mail: its16001@student.mdh.se 

Tel: 0700724496 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

 

Inledande 

(Ålder, utbildning, anställning, arbetsuppgifter) 

 

Brottslighet 

(Utveckling, ålder, typ av kriminalitet) 

 

Fritidsgårdens roll 

(uppgift, ansvar) 

 

Hinder 

(kompetens, tid, resurser, personalgrupp, ungdomsgrupp, aktiviteter) 

 

Möjligheter 

(kompetens, tid, resurser, personalgrupp, ungdomsgrupp, aktiviteter) 

 

Vision/verklighet 

(I den bästa av världar, skillnader, realistiska förändringar) 

 

Tillägg 

 

Tack för din medverkan! 


