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Sammanfattning 
Denna studie handlar om vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar som 

besöker denna verksamhet. I studien har vi intervjuat tio olika ungdomar som är minst 15 år, 

för att ta del av deras berättelser angående betydelsen Mälardalens fritidsgård har för dem. 

För att ta reda på syftet i denna studie har vi använt oss utav en kvalitativ hermeneutisk 

metodansats, som innebär att man tar sig an individens erfarenheter och upplevelser för att 

spegla dem utåt. Utifrån den empirin vi fått, har vi använt oss utav olika teorier och begrepp 

såsom symbolisk interaktionism, sociala band och socialt kapital, kulturellt kapital och 

ekonomiskt kapital för att kunna ge en förståelse. Vi har även använt oss utav tidigare 

forskning som varit till stor nytta under hela denna uppsats. Den tidigare forskningen som har 

presenterats i denna studie kan sättas i relation till vår undersökning. Resultatet av denna 

studie har visat sig att ungdomar har gemensamma faktorer till varför de besöker 

verksamheten. Dessa faktorer har förekommit i olika former, men det kan omfattas i 

benämningen betydelsen av trygghet. Dock syftar vi inte på att man skall generalisera dessa 

intervjupersoners berättelser. Vi vill starkt poängtera att varje berättelse är unik. Samtidigt 

kan den fördjupade förståelsen för ungdomar som besöker Mälardalens fritidsgård bidra till 

att öka kunskapen om betydelsen av fritidsgårdar. Avslutningsvis har vi diskuterat resultatet i 

relation till dem olika centrala delarna i studien.  

 

Nyckelord: Mälardalens fritidsgård, betydelse, relationer, gemenskap, trygghet, ungdomar 
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1 Inledning  

Studien handlar om att undersöka Mälardalens fritidsgård i relation till de ungdomar som 

besöker den. Tanken är att vi skall ta del av ungdomars upplevelse av verksamheten. Grunden 

till denna studie föreligger i vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar. Vi 

båda som gör denna studie har en god erfarenhet av arbetet med barn och ungdomar. Idag 

jobbar vi som timanställda på just Mälardalens fritidsgård och vill med denna undersökning 

ha kunskap om det existerar ytterligare faktorer utanför vår syn angående betydelsen 

Mälardalens fritidsgård har för dess ungdomar. Utifrån vår erfarenhet kan vi hävda att 

fritidsgården är en plattform där ungdomar får möjligheten till att samspela med andra 

ungdomar eller den personal som arbetar där. Samspelet som sker mellan ungdomar 

sinsemellan eller mellan ungdomar och de anställda, innebär att det ständigt sker 

interaktioner i verksamheten. Det innebär att samspelet som sker mellan dem, gör att dem tar 

del av varandras erfarenheter, kulturer samt identiteter. 

 

En stor fråga är, varför ungdomar besöker Mälardalens fritidsgård trots att tillgången till 

tekniska prylar finns hemma för att inte behöva komma dit. Det kan exempelvis vara en 

dator, mobil, tv eller konsol. Trots denna tillgång till teknik, vill vi ta redo på om ett behov att 

söka kontakt med andra människor ändå finns för ungdomar. Ungdomar som bor i området 

Pettersberg verkar trots detta utbud av teknik att ändå söka sig till Mälardalens fritidsgård. I 

en artikel av Passini (2013, s.370) står det att människan lever i ett konsumtionssamhälle där 

just detta samhälle har påverkat människan till att leva efter en viss livsstil. Denna livsstil 

uppmuntrar egentligen till självupptagenhet i kombination med tillfälliga njutningar och 

nöjen. Men de ungdomar som besöker Mälardalens fritidsgård verkar söka något mer än de 

som detta samhälle uppmuntrar till. Det vill säga något mer än självupptagenhet och tillfälliga 

njutningar och nöjen. Till denna studie behöver vi använda oss av ett socialpsykologiskt 

perspektiv för att förstå fritidsgårdens betydelse för ungdomar, med ett fokus på de sociala 

band som skapas där. Därmed kommer vi att välja ett hermeneutiskt angreppssätt för att nå 

den djupare betydelsen som fritidsgården kan ha för ungdomar.  

 

Enligt en nyhetsartikel av SVT (SVT, 2014, 7 november) finns det en oro bland ungdomar 

när fritidsgårdar ska läggas ned. En stor anledning till att fritidsgårdar läggs ned grundar sig 

på den ekonomiska faktorn att det inte finns tillräckliga medel för att driva de 

verksamheterna. Trenden med att fritidsgårdar läggs ned grundar sig även på att det är svårt 

att objektivt mäta deras värde. Men den subjektiva betydelsen av fritidsgårdarna kan vara stor 

för ungdomar. Vi vill med denna studie ta reda på varför ungdomar besöker just Mälardalens 

fritidsgård, det vill säga vilka faktorer det är som gör att ungdomar besöker verksamheten 

samt vilken betydelse verksamheten har för ungdomar. Studien har som mål att bidra med 

förståelse angående betydelsen just Mälardalens fritidsgård har för ungdomar, samtidigt som 

den kan bidra med att ge en bättre förståelse för fritidsgårdar runt om i landet samt ge en 

inblick i ungdomars upplevelse som befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden såsom 

Pettersberg.  

1.1 Bakgrund 

Frågan om social oro i utsatta områden har varit mycket uppmärksammad den senaste 

perioden. Det har i många fall förts diskussioner att fritidsgårdar skulle kunna förebygga 

problem i utsatta områden. Detta medför att fritidsgårdar har fått en viktig roll i samhället, 

dock är frågan vilken form av fritidsgårdar som behövs. De anställda inom 

fritidsgårdsverksamheter har som i syfte att jobba relationsskapande då det medför att man 
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skapar relation med ungdomar. Själva syftet med den arbetsuppgiften var att fritidsledare 

skulle kunna förebygga oroliga situationer, där ungdomar upplever en tillräckligt god relation 

med fritidsledare som generar i att ungdomar lyssnar på dem. I fritidsverksamheter som 

befinner sig i de utsatta bostadsområdena är det nödvändigt att anställa personal som 

verkligen brinner för denna typ av arbete. Det kan vara förebilder som kommer ifrån samma 

bostadsområden, och just detta för att minska risken till att fritidsgården skall utsättas för 

skadegörelse (Westerström, 2017/12–17). 

 

Fritidsgårdar grundades först i Sverige på 1970-talet och man fick grunden från kyrkan som 

tidigare hade en plattform som kallades för ungdomshem. Syftet var på den tiden att man som 

fritidsledare, det vill säga anställd, skulle arbeta ute på fält. Med det menades att man skulle 

vara de personer som kunde knyta en god kontakt till ungdomar för att kunna förebygga 

oroligheter. Man kom under följd med att denna verksamhet gynnade samhället genom att 

fritidsgårdar jobbade i förebyggande syfte. Detta resulterade i att kommuner runt om i landet 

tog sig an denna idé för att etablera den i sina städer. Med åren har även utformningen av 

fritidsgårdar utvecklats. Under 1970-talet var det mycket fokus på fältarbete då ungdomar 

ofta höll sig utomhus. Idag har verksamheter mer fokus på arbetet inne i själva fritidsgården 

och anledningen till det är, att man istället vill ha fokuset på arbetet som sker i själva 

verksamheten och man har som mål att skapa relation till de som besöker verksamheterna 

(Westerström, 2017/12–27).  

 

År 1972 bildades den första fritidsgårdsverksamheten i Västerås, i stadsdelen Hammarby. 

Strax efter utvecklades ytterligare fritidsgårdar runt om i staden. I Västerås finns det idag 16 

fritidsgårdar. Det är verksamheter som är kommunala. Det finns dock även privata 

fritidsgårdar runt om i landet och deras gemensamma uppgift är att inkludera ungdomar i 

olika aktiviteter, det kan exempelvis handla om gruppaktiviteter i form av resor, utflykter 

eller tävlingar. Ytterligare ett gemensamt mål fritidsgårdar i Västerås har är att de i alla 

avseenden jobbar med olika värderingsövningar där man lyfter diskussioner om respekt, 

kärlek, jämställdhet, machokultur med mera. De har även som mål att ungdomar ska prova 

olika aktiviteter för att berika deras vardag. Syftet med dessa olika aktiviteter är att de skall 

bidra med att utveckla dessa ungdomar.  

 

Fritidsgård ligger central i området Pettersberg och verkar som en plattform där ungdomar 

kan hänga, ingå i olika aktiviteter och skapa vänner.  Verksamheten har en åldersgräns mellan 

13–18 år och dess öppettider är från sen eftermiddag till klockan 21.00 måndag-torsdag och 

omkring midnatt på fredagar. Verksamheten har 13 anställda varav 5 är fastanställd och 8 är 

timanställda. Utav de anställda är 5 personer kvinnor och 8 personer män. Bland ungdomar 

som besöker verksamheten är majoriteten killar. Verksamheten har en könsfördelning på 80 

procent killar och 20 procent tjejer. Antal besökare under vardagar ligger mellan 10–40 

ungdomar medan helger är mellan 50–110 ungdomar. Mälardalens fritidsgård erbjuder olika 

aktiviteter till dess ungdomar såsom att spela pingis, biljard, tv-spel, brädspel, olika sporter, 

dans, matlagning och musikproduktion.  

 

Majoriteten av dessa ungdomar bor i området Pettersberg i Västerås vilket ses som ett utsatt 

område. De har stora familjer och dess klass i samhället är under medelklassen. Det innebär 

att tillgången för en god ekonomi inte existerar i deras livsvärld som gör att de inte kan ingå i 

aktiviteter på sin fritid, det kan exempelvis vara att ingå i ett föreningsliv. Eftersom 

ungdomar som besöker denna verksamhet har stora familjer tas förutsättningen bort från 

deras liv att exempelvis ha ett eget rum, det vill säga tillgången till en privat sfär som finns 

till för dem när dem själva vill ha det. När det kommer till deras familj, uppfattar vi att dessa 
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ungdomar inte blir stimulerade hemma på så sätt att de inte blir sedda, hörda eller att de 

tillsätts en roll där de fungerar som den ansvarsfulla då de hjälper till med språk, betala 

räkningar eller att dem blir som extra föräldrar för deras syskon. Detta inkluderar även att 

dessa ungdomar vid denna ålder går om sina föräldrar i sitt föräldraskap där det blir att 

ungdomarna är de som uppfostrar föräldrarna i hur man skall leva i Sverige.  

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera Mälardalens fritidsgård eftersom det ligger i ett 

socioekonomiskt utsatt område, för att ta reda på dess betydelse för ungdomar som besöker 

denna verksamhet, men även att studera deras upplevelse av verksamheten. Syftet är inte att 

mäta hur viktig gården är, utan att nå en djupare förståelse. Denna uppsats är en hermeneutisk 

studie som handlar om att nå djupare förståelse, snarare än att mäta eller att utvärdera 

fritidsgården. Fördelen är att vi då kan nå kunskap om gårdens betydelse som kan vara mer 

subtil än mätbara effekter, såsom dess betydelse för identitetsskapande.  

Frågeställning: Vilken betydelse har Mälardalens fritidsgård för ungdomar som besöker den? 

3 Tidigare forskning 

I vårt sökande utav tidigare forskning har databaserna Swepub och Google Schoolar använts. 

De sökord som använts har varit, fritidsgårdar, utanförskap, utsatta områden, ungdomar och 

identitet, kriminalitet bland ungdomar, after-school activities, marginalized areas med mycket 

flera. Det som snabbt upptäcktes när vi letade efter relevanta forskningar till vår studie var att 

det fanns många studier som var gjorda med ett fokus på ungdomar i relation till aktiviteter 

efter skoltid samt ungdomar i relation till deras bakgrund. Ett problem som uppstod när vi 

sökte efter relevanta studier till vårt studerande ämne var att det inte fanns studier som hade 

samma inriktning som vi har, det var enbart ett fåtal studier som hade det. Målet har varit att 

finna studier som är relevanta och genom dem hitta samband i de tidigare studierna. Nedan 

kommer teman att presenteras som varit mest förekommande och relevanta för att ta reda på 

vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar. Som avslut till detta avsnitt 

presenteras en sammanfattning av de olika teman samt en diskussion angående det bidrag vår 

studie kan framställa i relation till den tidigare forskningen.  

3.1 Barn och ungdomar i utsatta områden 

Studier som har gjorts för att undersöka barn och ungdomar som bor i utsatta områden lyfter 

upp aspekten “den ekonomiska aspekten” som påverkar ungdomars upplevelser i att leva i ett 

utsatt område.  

 

David Ekholm har utfört en rapport angående “ungas utanförskap i utsatta stadsdelar”. Syftet 

med rapporten var att beskriva, sammanställa och analysera nationell forskning om ungas 

utanförskap i utsatta stadsdelar med en inriktning på områdesspecifika sociala villkor såsom 

skola, utbildning, familjeförhållanden, arbetslivsförankring, fritidssysselsättning inklusive 

boendeformer. Syftet var även, mot bakgrund av denna kunskapsöversikt att den skulle rikta 

sig på att hitta potentiella strategier för att möta dilemman med ungas utanförskap i utsatta 

stadsdelar (Ekholm, 2018, s.2). Metoden som användes till denna rapport var en kombination 

av tre olika. Forskaren gjorde sökningar i databaserna Libris och Scopus. Forskaren har även 

använt sig utav litteraturer genom ett kvalitativt urval där han utnyttjat sin överblick av fältet 

för att beskriva central forskning. Avslutningsvis har forskaren inkluderat litteratur som har 
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baserats på kvalitativa bedömningar i relation till rapportens syfte och frågeställningar 

(Ekholm, 2018, s.3). Det som framkom i rapporten var att ojämlikhet i Sverige har kommit 

till uttryck i segregerade stadsdelar, där människor i en hög utsträckning kännetecknas av 

utsatthet, resursbrist och social exkludering rent fysiskt eller psykiskt. Själva rapporten har 

även bidragit till att redovisa hur social exkludering kommer till uttryck i relation till 

arbetsliv, ekonomi, utbildning, skola, deltagande i politik och civilsamhälle samt hur den 

sociala exkluderingen påvisas rent rumsligt och geografiskt (Ekholm, 2018, s.33). Med fokus 

på fritidsgårds verksamheter, kom rapporten fram till att sådana verksamheter har ett stort 

värde för ungdomar som bor i utsatta områden. Värdet kommer i form av att verksamheten 

siktar på ett långsiktigt och förebyggande arbete. De anställdas kompetens var även av stor 

vikt för verksamheten i form av att de kan bygga positiva aspekter hos ungdomar som 

besöker verksamheten. Då riktas fokus på att bidra med självkänsla och egenmakt till 

ungdomarna. Verksamheten fungerar då som en arena för ungdomar att skapa relationer med 

varandra, förvaltning, myndigheter samt föreningsliv. Avslutningsvis påvisas det i denna 

rapport att fritidsgårdsverksamheter har en stor betydelse för att arbeta långsiktigt och 

strategiskt som kan hantera många mångkulturella och snabba förändringar som sker i 

samhället (Ekholm, 2018, s.27).  

 

Resultatet som Ekholm presenterar i sin rapport kan sättas i relation till Fernqvists artikel som 

handlar om “barns strategier och ekonomisk utsatthet” som har i syfte att undersöka hur barn 

och ungdomar tolkar sina vardagliga liv utifrån ekonomiska resurser. De vill säga hur barn 

och ungdomar hanterar att leva sina liv utifrån den ekonomiska utsatthet dem befinner sig i. 

Ytterligare ett syfte med artikeln är att kunna synliggöra hur barn i fattiga familjer förhandlar 

kring sina och föräldrarnas roller i familjen utifrån den ekonomin de besitter (Fernqvist, 

2012, s.173). Till denna artikel har man använt sig av en reflexiv intervjumetod där forskaren 

har inkluderat 17 stycken ungdomar i åldrarna 6–18 år som tillhör familjer som befinner sig i 

ett existensminimum, således att de tidigare har tagit emot ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten. En reflexiv intervjumetod syftar till att göra informanten så pass delaktig som 

möjligt, och det sker genom att man som forskare erbjuder återföringsintervjuer som ett 

tillfälle för självreflektion. Intervjuerna i artikeln var semistrukturerade och forskaren 

använde sig utav en intervjuguide som var uppbyggd utifrån vissa teman. Intervjuerna skedde 

även hemma hos informanterna utan föräldrarnas närvaro (Fernqvist, 2012, s.177–178). 

Utifrån datainsamlingen framkom det att familjernas ekonomiska otillräcklighet utgör en 

viktig aspekt till varför barn och ungdomar befinner sig i en ekonomisk utsatthet. Ytterligare 

ett resultat som kan påvisas är att barnen lyfter att de känner sig oroliga över föräldrarna och 

familjens situation i form av psykisk välmående samt ekonomiska aspekt, samt att barnen i 

sådana familjer inte vill visa sitt psykiska välmående till föräldrarna då de inte vill att 

föräldrarna skall må ännu sämre än vad de gör (Fernqvist, 2012, s.185).  

 

Björn Gustafsson, Katarina Katz och Torun Österberg har liksom Fernqvist studerat 

ungdomar i utsatta områden, men har i kontrast till Fernqvist studerat ungdomarnas 

utbildningsval kvantitativt. Fokuset i studien är att titta på de olika skälen till varför 

ungdomar som växer upp i socialt utsatta områden inte slutför gymnasiet. Metoden till denna 

studie är kvantitativ, där forskarna använt sig av databasen SCB:s registerdatabas LISA som 

innehåller information från befolknings och utbildningsregistren samt inkomstuppgifter från 

skatteverket, försäkringskassa och andra myndigheter. Datan som använts till studien är på 

människor födda år 1985 som någon gång under 2001 bodde i någon av tre 

storstadsregionerna av Stockholm, Göteborg och Malmö samt var folkbokförda i Sverige 

2006, vilket landade på totalt 30 000 personer. Forskarna tittade på information för varje 

individ utifrån det grannskap de bodde i 2001, det vill säga när individerna var 16 år för att 
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undersöka sambandet mellan uppväxtförhållandena och fullgjord gymnasieutbildning det år 

individerna fyllde 21 år (Gustafsson, Katz & Österberg, 2017, s.20–21). Ur forskaren 

framkom det att bland personer som är födda 1985 och som växte upp i något av Sveriges tre 

storstäder, hade 17 procent av männen och 14 procent av kvinnorna inte gått ut gymnasiet vid 

21 års ålder. Genom studien lyckades man även påvisa vilka dessa faktorer var som gjorde att 

ungdomar inte lyckades att gå ut gymnasiet. En av faktorerna grundade sig i att vissa 

personer hade en annan etnisk bakgrund än svenskar, där ungdomars föräldrar själva inte 

hade någon form av hög utbildning. De ungdomar som hade föräldrar med en högre 

utbildning samt bättre ekonomi hade en större chans att lyckas klara gymnasiet, till skillnad 

från de ungdomar som hade föräldrar som inte hade en högre utbildning. Ytterligare en faktor 

till det resultatet som framkom, grundade sig i att ungdomar som kom från familjer som 

bodde i områden med en högre arbetslöshet hade även det svårare att gå ut gymnasiet. 

Avslutningsvis påvisade studien att ungdomar som har en annan etnisk bakgrund upplever 

känslan av stigmatisering ute på arbetsmarknaden gentemot ungdomar som har en etnisk 

svensk bakgrund oavsett vad de skaffar sig för utbildning (Gustafsson, Katz & Österberg, 

2017, s.26–27).  

 

Till skillnad från Gustafsson, Katz och Österbergs (2017) studie har Vanja Lozic (2016) 

utfört studien “Normalisering av ungdomar i problem genom styrning av föräldrar”. Syftet 

med denna studie var att redogöra orsakerna till att ungdomar utvecklar ett problematiskt 

beteende utifrån olika organisationers syn på ett problematiskt beteende. Dessa organisationer 

var polis, socialtjänst, skola och frivilliga organisationer. Samtidigt var studiens syfte att hitta 

lösningar till beteendeproblem som uppkommer hos ungdomar. Studien använder sig av en 

kvalitativ metod med hjälp av intervjuer. Deltagare som har inkluderats i studien är olika 

representanter från de olika organisationerna. Materialet som forskaren tagit del av genom 

intervjuerna har även kompletterats med stöd av deltagande observationer utifrån olika 

samverkansprocesser som vissa av de analyserade verksamheterna ingår i (Lozic, 2016, 

s.152–153). Det som framkom ur studien var att ungdomsproblem var relaterad till den 

invandrartäta miljon de växer upp i. Detta sammanhang enligt studien syftar till den 

ekonomiska, bostadsmässiga segregation, dåliga skolor samt kriminalitet. En ytterligare orsak 

till ungdomars problem i dessa områden grundar sig i deras hem och familjeförhållanden, till 

exempel skilsmässor, missbruk, föräldrars psykosociala problem samt föräldrars bristande 

engagemang och ansvarstagande. De orsaker som sätts i relation till närmiljön, 

hemförhållanden och familjen kopplas även till invandrarskap. Forskaren nämner att när 

deltagarna lyfter invandrarskapet så handlar det om att familjerna från dessa områden har 

känslan av att de lever i ett utanförskap, att de har bristande språkkunskaper samt att de har 

svårt att sätta gränser på ett rätt sätt. Lösningarna som framkom i resultatet var att fostran i 

familjen till sina barn anses vara den viktigaste lösningen till ungdomarnas problem. Och 

detta sker genom att föräldrarna först och främst tar del av kunskaper samt normer i det 

samhälle de lever i samt att de skall ta ett större ansvar, vara delaktiga och aktiva i deras 

fostran (Lozic, 2016, s.170).  

3.2 Aktiviteter efter skoltid 

Det finns många positiva effekter med att ungdomar deltar i ett föreningsliv utav sportslig, 

kulturmässig eller politisk genre enligt den tidigare forskningen, där ungdomars 

skolprestation förbättras jämfört med de ungdomar som inte ingår i ett föreningsliv. 

 

Artikeln “Swedish young people´s after school extra curricular activities” är skriven av 

Alireza Behtoui. Studiesyftet är att undersöka faktorer som kan påverka unga svenskars 
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deltagande i aktiviteter såsom att gå i en förening som fotboll, schack eller andra aktiviteter, 

samt till vilken utsträckning dess deltagande påverkar deras prestation i utbildningen inom 

skolan. Majoriteten av studier som haft samma inriktning som denna studie har enbart gjorts 

på vita medelklassungdomar i amerikanska kontexter, ett resultat av detta har varit att 

generaliserbarheten har begränsats i sökandet av andra studier (Behtoui, 2019, s.341). Till 

skillnad från andra studier som haft liknande fokus, har istället denna studie använt sig utav 

en mängd ungdomar från olika socioekonomiska bakgrunder. Urvalet var ungdomar som 

läste sitt sista år på högstadiet. Studien inkluderade 42 högstadieskolor runt om i Sverige och 

var kvantitativ gjord där forskaren hade ordnat en enkät för ungdomar att besvara. Forskaren 

hade inriktat studien på tre olika kategorier av skolor som var, skolor med den bästa 

genomsnittliga betygen, skolor med de genomsnittliga sämsta betygen i Sveriges storstäder 

såsom Stockholm, Malmö och Göteborg samt skolor med de genomsnittliga sämsta betygen i 

mindre orter (Behtoui, 2019, s.345).  

 

Det som framkom i denna studie var att skillnader mellan ungdomars skolprestation 

existerade utifrån den samhällsklassen de tillhörde. Ungdomar som gick i skolorna från den 

första kategorin visade sig ha ett aktivt liv utanför skolans värld, där de ingick sportsligt, 

kulturellt och politiskt i ett föreningsliv. Ungdomar som ingick i den andra kategorin visade 

sig först och främst gå i skolor som var socialt och etniskt segregerade. Det framgick även att 

ungdomar som hade föräldrar med en universitetsutbildning och som gick i de bättre skolorna 

visade sig ha en bättre prestation i skolan gentemot de ungdomar som inte hade det. Ett 

resultat av detta var att ungdomar som hade en bättre skolprestation utmärkte sig genom att 

de hade en högre delaktighet i olika atletiska och kulturella aktiviteter gentemot de ungdomar 

som det inte gick lika bra för i skolan. Alltså, ungdomars prestation i skolan är starkt relaterad 

till ungdomarnas bakgrund i form av klasstillhörighet, kulturellt kapital, ekonomisk tillgång 

och möjlighet till sportsliga aktiviteter på så sätt, att de ungdomar som har ett aktivt liv 

utanför skolan genom att ingå i olika aktiviteter presterar bättre i skolan (Behtoui, 2019, 

s.346–347).  

 

Behtouis studie kan sättas i relation till Fredricks och Eccles (2008) studie där syftet med 

studien var att titta närmare på effekterna av att delta i organiserade aktiviteter i ungdomars 

tidiga år på ett ekonomiskt sätt. Till studien hade forskarna ett mångfaldigt urval av 

afroamerikanska och europeisk amerikanska ungdomar. Man ville även studera interaktiva 

effekter av aktivitetsdeltagande i form av att gå i sporter eller i andra kulturella eller politiska 

föreningar efter kön, ras samt familjens socioekonomiska status. Till denna studie 

inkluderades 1047 ungdomar, varav 51 procent var tjejer och resterande 49 procent var killar. 

Utav dessa ungdomar var 67 procent afroamerikanska samt 33 procent europeiska 

amerikaner. Forskarna använde sig av en variation av tekniker för att studera relationen 

mellan deltagandet i 8:e klass skolföreningar såsom sportföreningar, och aktiviteter utanför 

skolan. Deltagarna till denna studie är egentligen en del av en större studie där man inkluderat 

alla ungdomar från 23 högstadieskolor i delstaten Maryland i Amerika (Fredricks & Eccles, 

2008, s.1029–1031).  

 

Det som framkom ur studien var att ungdomar som gick i 8:e samt 11:e klass, som var 

delaktiga i föreningar, hade bättre skolresultat. Ungdomar som gick i 8:e klass och som var 

med i skolklubbar hade ett lägre skolvärden gentemot de ungdomar som inte var sportsligt 

aktiva. Ungdomar från 8:e klass som gick i skolklubbar hade även ett högre beteendeproblem 

gentemot de ungdomar som inte gick i skolklubbar. Resultatet i relation till familjer utifrån 

socioekonomisk status påvisade att ungdomar som var från en lägre samhällsklass påverkades 

allt positivare när de deltog i sporter. Samtidigt som det är de ungdomar som tjänar mest på 
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det eftersom de får lära sig disciplin och strukturer, så är även risken för just dessa ungdomar 

högre att dem kan påverkas negativt i relation till deras utvecklingsstadier. Forskarna kom 

även fram till att ungdomar som deltog i sporter upplevde en lägre form av depression 

(Fredricks & Eccles, 2008, s.1039–1041).  

 

Fredricks och Eccles studie kan kopplas till Posner och Vandell (1994) som gjorde studien 

“Low income childrens´s after-school care: are there beneficial effects of after-school 

programs?”. Studien har i syfte att ta reda på ifall det finns några effekter på barn och 

ungdomar som kommer ifrån lågavlönade familjer, som besöker fritidsverksamheter efter 

skoltid. Det tyds på utifrån studien att barn och ungdomar som bor i låginkomstområden i 

vissa fall kan påvisa olika typer av symptom såsom sömnsvårigheter, aggressivt beteende och 

posttraumatiskt stressyndrom. Urvalet till denna studie var 216 barn som kom från 

lågavlönade familjer från 3:e klass från 9 olika skolor. Forskarna skickade ut 

informationsblad till föräldrarna så att de kunde godkänna deras barns deltagande. Föräldrar 

var även inkluderade i studien på så sätt att de blev efterfrågade att fylla i en enkät angående 

deras familjer samt deras barns aktiviteter efter skoltid så att forskarna kunde få lite 

bakgrundsinformation angående familjernas situation (Posner & Vandell, 1994, s.442–444). 

Resultatet som framkom ur studien var för det första att familjer som hade en vit bakgrund 

oftare förlitade på sig själva när det kom till barnuppfostran, familjer med en svart bakgrund 

förlitade sig mer på fritidsverksamhetens uppsyn av sina barn. Barn som kom från bättre 

familjer rent ekonomiskt hade inte ett lika högt deltagande i fritidsaktiviteter efter skoltid 

såsom barn som kommer från familjer med en sämre ekonomi. Det som ytterligare framkom 

ur studien var att de ungdomar som gick i de mer formella programmen såsom kultur eller 

politiska föreningar efter skoltid, hade bättre skolresultat än de ungdomar som gick i mer 

vanliga program (fritidsverksamhet mer mera) efter skoltid. Det var även barn som kom från 

rikare familjer som gick i de mer formella programmen (Posner & Vandell, 1994, s.446–

447). I det stora hela påvisade studien att effekterna av att gå i fritidsaktiviteter efter skoltid 

för barn som kom från lågavlönade familjer, var positivt för dem. De positiva effekterna var 

att barn presterar bättre i skolan samt att de utvecklar bättre kamratrelationer med varandra 

(Posner & Vandell, 1994, s.454).  

3.3 Fritidsverksamhetens arbete 

Enligt tidigare forskning kring fritidsverksamheter, så har verksamhetens arbete på lång sikt 

en positiv inverkan på ungdomar som besöker verksamheterna. En nyckel för framgång i 

arbetet som en fritidsledare är enligt den tidigare forskningen att skapa djupa och goda 

relationer med ungdomar.   

 

Robert Nilsson Mohammadi har skrivit en rapport angående praktiker i den öppna 

fritidsverksamheten. Syftet med denna rapport var att kunna förklara fritidsledares tysta 

kunskap samt identifiera deras kompetenser och bidrag. Målet med denna rapport var att 

kunna bidra fritidsledarna med verktyg som skulle fördjupa deras reflektioner angående sitt 

arbete. Ytterligare mål med denna rapport var att ta del av fritidsledarnas kompetens, som 

skulle resultera i att nya forskningsfrågor uppkom samt kunna synliggöra områden för 

utvecklingsarbeten i framtiden (Mohammadi, 2017, s.2). Metoden som användes till denna 

rapport kallas för minnesarbete där forskaren använde sig utav intervjuer i form av 

forskningscirklar. Forskningscirklar blir ett verktyg för forskaren för att undersöka vissa 

praktiker i samband med dess utövare. Minnesarbete handlar om att deltagarna skall ingå i en 

cirkel för att göra berättelser utav det de minns för att de sedan skall behandla dessa 

berättelser i grupp. Metoden grundar sig på olika begrepp, såsom minne, arbete och 
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berättelse. I denna rapport gjordes tre forskningscirklar i olika län. Det var i Jönköpings, 

Kronobergs och Kalmars län. Deltagarna i rapporten valdes av kommunala chefer i 

administration och landstings administration (Mohammadi, 2017, s.4). Det man kom fram till 

i denna rapport var att fritidsledarnas arbete utmärks av djupa relationer till ungdomar som 

byggs upp under lång tid. Arbetet som personalen gör och har gjort, har i efterhand 

framställts som en tillbakablick över händelser i centrum eller över en god relation på en 

detaljerad förklaring av de gånger då fritidsledarna lyckats gripa tag om just de ögonblick 

som har fördjupat relationer i verksamheten. Forskaren till denna rapport kom även fram till 

att fritidsledarna är människor som har narrativa och kurativa kompetenser, och att utövandet 

av dessa kompetenser är av stor vikt för deras ledarskap (Mohammadi, 2017, s.37–38).  

 

I likhet med Mohammadi (2017) har Anders Kassman och Åsa Kneck intresserat sig för 

ledarskap i ungdomsverksamheter, i deras studie “Ledarnas betydelse för hälsa och sociala 

relationer bland organiserade ungdomar”. Syftet med studien var att den skulle kunna 

generera en förbättrad hälsa bland deltagarna i olika ungdomsorganisationer genom att 

balansera stöd, kontroll och delaktighet på ett bra sätt (Kassman & Kneck, 2018 s.517). Till 

denna studie använde sig forskarna av publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter i en 

nationell databas som kallas för Socindex. Artiklarna de använde sig av var en variation av 

både kvalitativa samt kvantitativa undersökningar. Det man gjorde med dessa studier var att 

man tog deras resultat och jämförde dem med andra forskningar för att påvisa samband och 

skillnader (Kassman & Kneck, 2018, s.520). Det man kom fram till i denna studie var att det 

fanns en känslig balansgång: det var viktigt att stödja ungdomar lagom mycket och att nå rätt 

personer. Tanken med det var att man skulle kunna reglera sig själv som en vuxen person 

gentemot ungdomar då man vill motverka dåliga vanor samtidigt som man skall uppmuntra 

positiva handlingar. Man kan inte som en vuxen person som arbetar med ungdomar gå in för 

hårt när det kommer till att uppmuntra samt motverka de behoven ungdomarna har. Man skall 

som en vuxen person satsa på att skapa en god relation med ungdomar för att på lång sikt 

kunna skapa socialt stöd för ungdomar. Försöker man allt för mycket kan det leda till man 

exkluderar ungdomar som själva inte är medvetna om de behoven de har. Det som även 

framkom i denna studie var att deltagandet i form av egen vilja från ungdomars perspektiv, 

bidrar till en tillfredsställelse hos individen. Detta medför att ungdomar själva vill inkluderas 

i organisationer för att känna en delaktighet i en större gemenskap (Kassman & Kneck, 2018, 

s.525).  

 

Till skillnad från Kassman och Kneck (2018) har forskaren Elin Almér undersökt fenomenet 

ungdomar och språk. Syftet med denna studie var att belysa språkets betydelse i ungdomars 

identitetsskapande när de befinner sig i ett socialt umgänge. Det sociala umgänget kan sättas i 

relation till olika sociala kontexter såsom fritidsgårdverksamheter. I fritidsverksamheter sker 

interaktioner ständigt vilket gör att ungdomar som besöker verksamheten befinner sig i en 

kontext där de har möjlighet till att skapa deras identitet med hjälp av språket. Almér menar 

på att en människas identitet först synliggörs enligt hur individen presenterar sig själv för 

andra människor. Och detta kan ske genom hur man pratar, beter sig samt hur individen klär 

sig. Almér hävdar att det är genom språket som individen framställer sig själv, det vill säga 

genom vad man säger samt på vilket sätt man väljer att uttrycka sig på. Det är först då som 

individen kan framställa ett eget jag. Till denna studie har forskaren använt sig utav en 

kvalitativ metod där hon utfört intervjuer med fyra olika killar som studerar i gymnasiet. Det 

som framkom ur datamaterialet var att det fanns en fara som ungdom med att vara 

övervänlig. På så sätt att om en ungdom visar sig vara övervänlig kan det leda till att 

individens egen identitet blir lidande i sociala kontexter där de integrerar sig med andra 

människor. Som gymnasieungdom finns risken att man avfärdas av ens vänner som anser att 
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man är mesig och en del av vuxenvärlden, snarare än att man ses som en ungdom. Det kan 

även leda till att man distanserar sin relation till kollektivet av ungdomar.  

  

Almér kom fram till en slutsats i denna studie, vilket är att språket är en grundaspekt av 

individens meningsskapande. Individen använder även språket som hjälp till att integrera sig 

med andra människor i olika sociala kontexter, men det som även händer i sociala kontexter 

är att individen identifierar sig själv genom interaktionen som sker med hjälp av språket. 

Ungdomar som exempelvis går i gymnasiet befinner sig i en miljö där dem samspelar med 

andra ungdomar, samspelet som sker mellan ungdomar framställs genom språket vilket 

möjliggör för dem att förstå sig själva samt förstå de andra de integrerar med. Detta innebär 

enligt forskaren att språket är en viktig del i individens identitet eftersom språket möjliggörs 

som ett verktyg för individen att kunna uttrycka sig själv på det sätt den vill så att attribut kan 

tillsättas till denna individ enligt sig själv och enligt andra (Almér, 2006, s.109–110).  

3.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen som inkluderats i vår studie lyfter aspekter som kan påverka 

ungdomar som bor i ett utsatt område. Dessa faktorer kan bestå av ekonomiska 

förutsättningar, familjeförhållanden, familjebakgrund, utanförskap, delaktighet i föreningsliv 

och identitet. Den tidigare forskningen beskriver hur ekonomiska förutsättningar kan påverka 

ungdomars skolgång i en positiv mening. Familjer som har en god förutsättning till att sätta 

sitt barn i ett föreningsliv lyckas prestera bättre i skolan än de ungdomar som inte har den 

möjligheten. Alltså: ungdomar som är delaktiga i ett föreningsliv går det bättre för när det 

kommer till skolresultat. Vart ungdomar kommer ifrån och vart de bor är också en aspekt som 

påverkar dem. Ungdomar som har en annan etnisk bakgrund till skillnad från ungdomar som 

har en etnisk svensk bakgrund upplever stigmatisering i samhället. Familjens 

socioekonomiska bakgrund samt dess förhållande är ytterligare en aspekt som påverkar 

ungdomar i livet. Ungdomar som har föräldrar som inte jobbar och har det svårt ekonomisk 

påverkas psykiskt, men även de ungdomar som har föräldrar som inte har en god kompetens 

när det kommer till det svenska språket. Det gör att föräldrar inte kan engagera sig och och 

saknar resurser för att stödja sina barn till social mobilitet.  

 

Den tidigare forskningen har visat flera olika anledningar till att ungdomar som bor i utsatta 

områden har det allt svårare att exempelvis bli en del av samhället. Psykisk ohälsa verkar 

enligt den tidigare forskningen ha ett starkt samband med varför ungdomar som bor i ett 

utsatt område har olika beteendeproblem i olika sammanhang såsom skola, föreningsliv, 

fritidsgård mer mera.  

3.5 Vårt bidrag till fältet 

Studien riktar sig mot att ge en förståelse till vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för 

ungdomar som besöker den. En stor del av forskning har gjorts på ungdomar i olika 

sammanhang, dock inte med samma inriktning som vi har till denna studie. Vår studies 

inriktning skiljer sig mot andra studier genom att vi enbart fokuserar på en verksamhet, det 

vill säga Mälardalens fritidsgård, samt att man inte gjort en liknande studie i staden Västerås 

på ett utsatt område. Fördelen med att studera en enda fritidsgård intensivt är att det blir 

möjligt att visa de olika betydelser en och samma verksamhet kan ha för olika personer. Detta 

står i kontrast till idéer om att det skulle vara möjligt att på ett enkelt sätt mäta fritidsgårdars 

värde för ungdomar. Denna studie kommer kunna bidra med en förståelse till ungdomar som 

besöker fritidsgårdar som befinner sig i utsatta områden. Eftersom Pettersbergfritidsgård är 
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en verksamhet som ägs av Västerås stad, kan alltså kommunen ta del av detta arbete för få en 

bättre insikt angående verksamheten, vad det betyder för ungdomar och vad det verkligen 

genererar för ungdomar som besöker dessa typer av verksamheter.  

4 Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta avsnitt kommer vår teoretiska och begreppsliga referensram att presenteras, där vi har 

valt ut begrepp som är relevanta för vår studie som vi kan använda oss av när vi skall 

analysera vårt empiriska material. Vi kommer att kombinera teoretiker från tre olika 

traditioner, vilket är symbolisk interaktionism, sociala band och Bourdieus kapitalbegrepp för 

att öka förståelsen kring vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar. Dessa 

teorier och begrepp kommer att hjälpa oss till att kunna besvara vår frågeställning “vilken 

betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar”. Dessa teorier och begrepp trycker 

mycket på vikten av interaktioner som sker mellan människor och hur det påverkar dem, samt 

hur olika former av kapital påverkar individers livssituation.  

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en allmän term för de synsätt som har sitt fokus på att studera 

social interaktion med en inriktning på språk och symboler. Symboliska interaktionister 

hävdar att sociala strukturer saknar betydelse om det inte finns ett socialt samspel mellan 

människor, eftersom det sociala samspelet som sker mellan människor möjliggör att sociala 

strukturer eller sociala system finns eller skapas på riktigt. Den symboliska interaktionismen 

riktar sig mot hur meningar framställs och överförs i samspel på mikronivå. När människor 

använder ord eller gester som har liknande betydelse för dem själva som de har för andra så 

använder de sig av signifikanta symboler. Enligt Mead baseras interaktioner mellan 

människor på utbyte av signifikanta symboler. Ett resultat av detta är att interaktioner kräver 

att människor deltar i en komplex tolkningsprocess. När två människor deltar i en 

konversation måste de känna till varandras ord, beteenden och reflektera över frågor såsom 

vad meningen är med den situationen de befinner sig på, vad personerna vill ha från varandra 

eller hur personerna kan agera mot varandra. Mead noterar att signifikanta symboler är 

viktiga av flera skäl. För det första tillåter de oss att utbyta delade meningar med varandra 

och kommunicera effektivt med dem. För det andra ger de oss möjlighet att förutse hur andra 

sannolikt kommer att agera i en situation och att samordna handlingar med dem. Mead menar 

även på att det enskilda jaget egentligen är ett socialt jag som skapas under 

interaktionsprocesser och inte är något som man har biologiskt. Den allmänna definitionen av 

symbol är något som representerar eller står för något. Det kan exempelvis vara ord som 

gester eller objekt som utnyttjas för att förmedla mening under ett samspel. Detta innebär att 

den mänskliga interaktionen bygger på att människan använder sig av symboler i sitt 

meningsskapande. Interaktionen är inte något som sker per automatik, det vill säga 

beteendemässiga handlingar utan återigen, det är symboler som människor använder i sitt 

meningsskapande (Sandstrom, Lively, Martin & Fine, 2014, s.6). Sandstorm (2014, s.21) 

beskriver begreppet rollövertagande som även ingår i den symboliska interaktionismen, som 

en process där individen uppfattar sig själv som ett föremål ur andras positioner, vilket gör att 

vi utifrån det samordnar våra handlingar med andra. Jonas Lindblom (2011, s.35) påvisar 

även att begreppet rollövertagande handlar om att människan ser på den andre människan 

som ett subjekt och inte som ett objekt. Rollövertagandet enligt den symboliska 

interaktionismen är att människan har förmågan att se kontexter utifrån den andres 

perspektiv, detta är en central punkt hos denna teori för att kunna förstå individen som en 

samhällsvarelse. Att vara medlem i ett samhälle innebär att man som en individ i en tidig fas 
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tar sig an roller från sin omgivning, det kan exempelvis vara ens föräldrar, syskon eller andra 

signifikanta individer. I ett senare stadie utvecklar individen kompetens för att generalisera 

samt för att förstå innebörden av lagar och normer för att upprätthålla ordningen i sociala 

situationer. Det som även händer är att individen efter det tidigare stadiet ständigt befinner 

sig i ett rollövertagande då kunskaper om samhället utökas genom nya erfarenheter. Enligt 

Lindblom (2011) handlar rollövertagandet om att individen besitter många olika jag, vilket 

innefattar att individen i regel ingår i flera grupper och integrerar sig i varje situation. 

Grundtanken med detta är att de olika former av tillhörigheterna bidrar till att ge upphov till 

olika tolkningar och perspektiv av verkligheten, som individen utnyttjar för att kunna 

orientera sig (Lindblom, 2011, s.36). Forskaren Hedvig Ekerwald (2010, s.7) lyfter även att 

rollövertagandet används för att förstå, samtala, argumentera, bli vänner eller bli fiender. Det 

kan även användas i situationer där man skall påvisa empati, då man vill förstå den andre 

individens känslor. Rollövertagandet uppkommer i vanliga samtal där en av parterna i 

samtalet ständigt reglerar det den säger utifrån det den tidigare sagt, detta är även något som 

sker spontant. I ett samtal påverkar den ena individen den andra individen för att få någon 

respons, trots att ett samtal egentligen är något som flyter på av sig själv. Själva begreppet är 

något som inkluderas till sociala situationer där individen tar sig an olika sociala roller. 

Rollövertagande skapar också sociala förväntningar där individen förväntas bete sig på olika 

sätt i olika sammanhang, vilket lär individen egentligen lär sig genom rollövertagande. På 

detta vis upprätthålls den sociala ordningen. Begreppet rollövertagande kan även relateras till 

begreppet social ordning som handlar om att individen bör vara medveten angående hur den 

skall bete sig i sociala kontexter. Social ordning handlar om den verkligheten en individ 

befinner sig på, finns det en social ordning som sätter ramar för hur just den individen bör 

bete sig (Kumlin, 2011, s.169). Rollövertagandet och den sociala ordningen är något som går 

hand i hand, då sociala ordningen sätter ramar för hur en individ skall uppföra sig samt vilken 

roll individen skall ta på sig utifrån den sociala kontexten den befinner sig på.    l 

4.2 Sociala band 

Symbolisk interaktionism går även att sätta i relation till Thomas Scheffs teori om sociala 

band samt utbyten av symboler och detta sker genom interaktionen som sker mellan 

människor. Varför vi inkluderar Scheffs teori om det sociala bandet är för att vi är 

intresserade av hur sociala band skapar och bibehålls tack vare en emotionell dimension. 

Författaren presenterar begreppet sociala band som syftar till upprätthållandet och formandet 

av sociala band, vilket är ett grundläggande mänskligt behov samt att det är individens 

yttersta strävan. Scheff påpekar ytterligare att människan igenkänns av att söka och uppleva 

både emotionella och intellektuella interaktioner med andra människor. Människan söker 

efter sociala band eftersom individen utvecklas i samspel med andra människor (Scheff, 

1990, s.174–179). Själva begreppet sociala band refererar till något som existerar mellan 

människor samt till att sammanfatta människor och grupper med varandra. Författaren Scheff 

hävdar att begreppet sociala band inte refererar till något statiskt förhållande i det sociala 

livet, utan att banden ständigt skall testas utav de som ingår i ett socialt samspel. Det sociala 

måste även testas eftersom det får olika status samt karaktär vid varje unikt tillfälle, Scheff 

menar vidare att det sociala bandet kan utsättas för hot eller att det kan skadas vilket gör att 

det ständigt måste byggas och repareras för att upprätthållas. Scheff syftar på att sociala 

relationer medför en risk, den risken är att man aldrig vet om ens sociala band kommer att 

vara stabila eller instabila. Det stabila sociala bandet handlar om det band som finns mellan 

de individer som är delaktiga i varandras liv och att de kan identifiera sig samt skapa en 

förståelse för varandra (Scheff 1990, s.76).  
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En aspekt angående teorin sociala band som författaren Scheff även nämner är begreppen 

skam och stolthet. Scheff syftar på att skam och stolthet ingår i människans grundkänslor 

samt att det har en relation till det sociala bandet eftersom det kan uppfattas som sociala 

emotioner. Scheff förklarar att de sociala emotionerna är något som hela tiden pågår samt att 

det sitter i relation till värderingar som resulterar till skam och stolthetskänslor. Skam och 

stolthet är känslor som uppkommer genom aningslösa signaler till oss själva. Scheff förklarar 

att skam är något som beskrivs negativt medan stolthet är något som beskrivs positivt. De 

banden som är stadiga uttrycks via stolthet medan de banden som är mindre dugliga uttrycks 

genom skam. Till känslan av skam uppkommer social exkludering, där skam egentligen 

handlar om en rädsla för social exkludering. Känslan av skam uppkommer i relation till 

sociala situationer där självet värderas i den andres verkliga eller föreställda ögon. Detta 

innebär att känslan av både skam och stolthet är något som individen ständigt relaterar till 

andra människor i verkliga situationer eller i fantasin, och detta relaterande åtföljs av 

emotionella reaktioner (Scheff, 1997, s.15).  

4.3 Bourdieus kapitalformer 

Socialt kapital är ett generellt begrepp där Bourdieu hävdar att människans sociala kapital 

grundar sig av institutionaliserade kontaktnät som exempelvis klass, familj, klan, politiskt 

parti med mera. Det kan även grunda sig på kontaktnät som förhåller sig via de utbyten som 

sker mellan deltagare utav materiell eller kulturell art. Individens kapacitet av socialt kapital 

regleras utifrån storleken på ens nätverk av relationer som individen aktivt kan samla, samt 

den kapacitet utav kapital som kan vara ekonomisk, kulturell eller symbolisk som varje 

individ i ett nätverk förfogar över. För att individen ska bygga ett kontaktnät, krävs det att 

individen besitter kunskapen till att skapa relationer. Det sociala kapitalet definieras alltså 

genom nätverk av relationer som förhåller sig samman genom att individen utbyter symboler 

av emotionell, kulturell eller materiell art (Bourdieu, 1991, s.41–42).  

 

Bourdieu tillägger även att socialt kapital beskrivs som en förening bland vänner, familj och 

bekanta. Han menar att alla individer har möjligheten till ett socialt kapital samt att man skall 

kunna dra nytta av olika sociala tillgångar för att expandera sitt sociala kapital (Bourdieu, 

1999, s.40–41). Det sociala kapitalet är enligt Bourdieu (1999) det som bidrar till att skapa en 

trygghet hos individen vilket resulterar i att individen får en motivation för att kunna klara av 

saker och ting ensam. Avslutningsvis nämner Bourdieu (1999, s.96–98) att det sociala 

kapitalet i flertalet fall fungerar som ett hjälp-verktyg för de individer som är i behov av stöd 

eller hjälp av personer som kan motivera eller hjälpa individen i olika avseenden i dennes liv. 

Detta genererar i att individen kan bilda eller sätta igång en förändring i sitt liv (Bourdieu, 

1999, s.268–270).  

 

Ekonomiskt kapital handlar om materiella tillgångar samt kännedom om ekonomins 

spelregler. Detta är även något som går hand i hand till det sociala och kulturella kapitalet. 

Något som Bourdieu menar ständigt uppkommer är motsättningen mellan kulturellt och 

ekonomiskt kapital (Broady, 1998, s.14–16). De ingår i varandra som en horisontell axel 

utifrån det sociala rummet och fördelningen av livsstilar och smak. Bourdieu menar att 

individer i en grupp på sitt håll intager positioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt 

kapital och knyter kontakter, vilket tillsammans utgör en specifik tillgång, vilket är det 

sociala kapitalet. Det sociala kapitalet är något som även kan konverteras till det ekonomiska 

kapitalet, och omvänt (Broady, 1998, s.14–16). Det ekonomiska kapitalet handlar således om 

den aspekt i individens liv att leva på ett visst sätt med vissa förutsättningar. Dessa 
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förutsättningar kan kopplas till individens livsstil, det vill säga hur individen lever sitt liv. Det 

går att exemplifiera med hur olika individer i ett samhälle har för levnadsstandard.  

 

Kulturellt kapital enligt Bourdieu är en term som står för förmågan att uttrycka sig kultiverat 

både i tal och skrift. Människors sätt att använda språket förblir det som representerar det 

kulturella kapitalet. Det som utgör det kulturella kapitalet är symboliska tillgångar hos de 

grupper i samhället som ses som mer värda (Broady, 1998, s.6–7). Individen kan ha ett högt 

kulturellt kapital trots att den inte besitter ekonomiska tillgångar. Ett praktexempel som 

Bourdieu lyfter är att individen i Frankrike äger sin utbildning, det vill säga att den besitter ett 

kultiverat språk. Trots individen inte har ekonomiska tillgångar, kan den ändå besitta ett 

kulturellt kapital. Detta innebär att det kulturella kapitalet står i relation till individens 

kunskaper och färdigheter och inte till ekonomiska tillgångar. I Sverige kan även det 

kulturella kapitalet räknas genom individens förankring i folkrörelser eller i 

fackföreningsrörelsen. Det kulturella kapitalet kan även lagras genom titlar, examina, lagar 

och förordningar, skriftliga dokument etcetera. Det kulturella kapitalet enligt Bourdieu 

handlar alltså om att individer är välinformerade rent generellt i livet, men även är väl 

bekanta med och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet 

och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder (Broady, 1998, s.6–7). Det kulturella 

kapitalet är något som individen får genom ett eget driv men även att det kan tillkomma 

genom ens föräldrar som exempel.  

 

Bourdieus kapitalformer kan sättas i relation till Scheff´s teori om sociala band. Till det 

sociala bandet inkluderas känslan av skam. Känslan av skam är något som kan tillkomma då 

man exempelvis riskerar att förlora sitt sociala kapital. När en individ har ett socialt kapital 

finns alltid risken till att förlora det. Det är då känslan av skam kan uppkomma. Känslan av 

skam är något som uppkommer genom ens känslor i relation till de värderingar som finns i en 

social grupp. Om en individ exempelvis inte passar gruppens värderingar finns då även 

chansen till att utsättas för skam. Om en ungdom inte anpassar sin klädstil utifrån den 

klädstilen som uppges vara relevant kan den även få känslan av skam. Det skulle även kunna 

ses som att det ekonomiska kapitalet kan sättas i relation till Scheff´s teori.  

 

Rollövertagandet kan sättas i relation till det sociala kapitalet. Rollövertagandet handlar om 

en process där individen uppfattar sig själv som ett mål ur andras positioner, vilket gör att 

individen utifrån det samordnar sina handlingar med andra. Det sociala kapitalet handlar om 

människans kontaktnät som grundas ur familj, klass, klan, politiskt parti med mera. 

Relationen mellan dessa begrepp kan vara hur makt påverkar individen till att ta sig an vissa 

roller. Utan kapitalformer kan inte makt uppkomma, det förblir även det som skapar att 

individen tar sig an olika sociala roller.  

5 Metod  

I detta avsnitt kommer metoden hermeneutik att presenteras som vi använt oss av. En av 

hermeneutikens grundantagande är att människan kan förstå och tolka sin egen samt andras 

livsvärldar (Ödman, 2017, s.25). För att ta reda på vår frågeställning “vilken betydelse 

Mälardalens fritidsgård har för ungdomar som besöker den” anser vi att just denna metod 

lämpar oss bäst eftersom vi vill in och studera ungdomars livsvärldar och få en förståelse för 

det. Hermeneutik är en lära om förståelse och ger oss som metod rätt förutsättningar så att vi 

kan tolka och förstå deltagarnas upplevelser. I denna del kommer metodens grundantagande, 

val av urval, vår förförståelse, datainsamling, analys och etiska principer att redovisas.  
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5.1 Förståelse och tolkning  

Enligt Ödman (2017:13) har hermeneutiken sitt fokus på att tolka och förstå verkligheten. 

Ödman (2017: 24) föreslår att förståelse liknas med att stå framför något. Det är först då vi 

tydligare ser vad vi skådar och kan genom vår förståelse lyckas nå fram till den eller det vi 

skådar, vilket betyder att en förändring har skett hos oss. Detta särskiljs från att begripa eller 

greppa som är något motoriskt, vilket innebär att något nytt läggs till det gamla. Enligt 

Heidegger är förståelse inte något man är i besittning av, utan förståelsen är istället 

konstituerande för vårt-vara i världen. Förståelsen är grunden för vårt tolkande, men att en 

samverkan ständigt sker mellan dessa två pelare. Heidegger menar vidare att förståelsen 

hänger ihop med vår faktiska situation, och att den ytterligare verkar inom en helhet av redan 

tolkande relationer. Denna helhet kan förklaras som vår värld, vilket är ett av de centralaste 

begreppen hos Heidegger (Ödman, 2017, s.24–25). Tolkning enligt Heidegger syftar på det 

sätt att orientera dagen utifrån hur vi har förstått den, det vill säga att individen lever sin dag 

utifrån hur den har förstått den. Tolkning är inte ett verktyg i förståelsens tjänst – som 

tidigare nämnts befinner tolkning och förståelse sig i en ständig samverkan och det sker 

genom språket. Människan uttrycker ofta sina tolkningar i språk, men vi förstår samtidigt 

genom de tankekategorier språket omfattar. Språket i sig är alltså tolkning men även ett sätt 

att förstå. Det som dock skiljer mellan tolkning och förståelse är att tolkning handlar om att 

begripa, greppa samt något som är mer motoriskt vilket betyder att ny kunskap tilläggs utan 

att någon förändring sker. Förståelsen innefattar däremot förnyelse och omskapande (Ödman, 

2017, 24–26). 

 

Att tolka handlar egentligen om att förstå symboler och när vi har brister i vår förförståelse 

kan vi inte förstå symboler och dess betydelse, således för att kunna tolka innebörden av 

symboler krävs det att man förstår innebörden (Ödman, 2017, s.58). För att vi som forskare 

skall uppnå en ny förståelse krävs det att vi förhåller oss öppna samt ifrågasättande av vår 

egen förförståelse. Via våra antaganden får vi utrymme att begripa betydelsen av något en 

god tid innan vi i själva verket har förstått det till fullo. Människans uppfattning av 

omvärlden påverkas utifrån den miljön den befinner sig i såsom människans historia, kultur 

och personliga traditioner, och det är genom detta som människan förstår nuet och framtiden. 

Enligt Gadamer innebär detta att länken mellan tolkarens historia och nutid är det som gör att 

en förståelse och meningsskapande tillkommer, och det sker genom att tolkaren rör sig 

mellan delarna och helheten (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.76–78). Tolkandet har 

tre funktioner vilka är att uttrycka, klargöra och översätta för att kunna generera en förståelse 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.66).  

 

Tolkningsprocessen inom hermeneutiken är alltså en grundpelare i en undersökning. 

Förförståelse är något som uppkommer via en tolkning. Denna tolkningsprocess inom 

hermeneutiken förklaras som en samverkan mellan olika delar och helheten. Det brukar även 

kallas för den hermeneutiska cirkeln. I en mening kan specifika ord påverka en hel menings 

omfattning, och det är först när helheten tar form som den i sin tur kan påverka de specifika 

ordens betydelse och tolkning (Wedin & Sandell, 2004, s.16). Tolkningsprocessen som finns 

i hermeneutiken är relevant till vår studie eftersom vår studie grundar sig på att få en djupare 

förståelse hur intervjudeltagarna upplever Mälardalens fritidsgård. Och för att vi ska utveckla 

den förståelse vi får av intervjudeltagarna krävs det av oss att utföra tolkningar för att först 

och främst utmana vår förförståelse men även för att djupet av ungdomarnas situation ur 

deras perspektiv. Detta är även ett förhållningssätt som vi kommer att ha i urvalet, i 

intervjuerna samt i tolkningen av datamaterialet.  
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5.2 Urval 

Inom urvalsfasen finns det olika urvalsmetoder man kan använda sig utav som en forskare. 

Syftet och tanken med att ha ett urval i en studie är att den skall bidra med så pass mycket 

information till studien. Patton lyfter ett konkret exempel i sin artikel, det är en studie görs, 

som har i syfte att studera utsatta socioekonomiska områden vilket gör att man då helst vill 

använda sig utav just den gruppen av människor som är mest utsatta för att det styrker själva 

studien. Hade man använt sig av människor som inte är de mest utsatta, hade man troligtvis 

inte fått samma information (Patton, 2002, s.230). Vi använde oss utav ändamålsurvalet med 

fokus på intensitetsurvalet. Ändamålsurval grundar sig på att forskaren skall få den bästa 

informationen genom att själva välja vilka som skall inkluderas utifrån deras egenskaper. 

Detta sker genom att man medvetet väljer ut deltagare utifrån deras relevans för 

forskningssyftet. I vårt fall har vi valt att använda oss utav är socioekonomiska samt 

demografiska faktorer för att få en bred variation trots urvalets storlek. I hermeneutik ska 

man använda sig av sin förförståelse aktivt, för att föra en dialog med den intervjuade. 

Däremot kan man välja olika intervjupersoner och skapa spridning i materialet för att utmana 

förförståelsen och försöka få tag på nya perspektiv på det fenomen man är intresserad av 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.177). Och detta förblir ett resultat av att man har ett 

varierande urval. Kriterierna för urvalet är att ungdomar skall vara minst 15 år gamla 

eftersom de besitter erfarenheter och upplever samt att de är bättre på att sätta ord på det de 

vill säga gentemot ungdomar som är yngre. De skall bott på området Pettersberg samt att 

ungdomarna skall ha gått i verksamheten i minst två-tre år. I studiens urval kommer det att 

inkluderas en variation av de båda könen och just det för att kunna spegla verksamhetens 

population, samt att de skall ha en invandrarbakgrund. Varför de som inkluderas till studien 

skall ha en invandrarbakgrund är för att de ungdomar som besöker verksamheten enbart är 

ungdomar som har en invandrarbakgrund. I vår studie hade vi svårt med få tillgång till etniskt 

svenska ungdomar då ungdomar med den bakgrunden inte besöker Mälardalens fritidsgård. 

För att få tag i ungdomarna, har vi gått till verksamheten eftersom vi båda jobbar där och 

kallat in de ungdomarna för att presentera möjligheten till att ingå i undersökningen. En 

positiv aspekt är att vi jobbar på Mälardalens fritidsgård, vilket gör att vi har en god 

tillgänglighet till att få tag i ungdomar som ska inkluderas i studien. Ytterligare en positiv 

aspekt med det är att i intervjuerna så kunde ungdomarna vara totalt ärliga i dialogen mellan 

oss eftersom en god relation redan existerar mellan oss och dem. Dock kan en nackdel förbli 

att de ungdomar som har inkluderats i studien säger de vi vill höra för att styrka studiens 

syfte.  

 

Intensitetsurvalet har sitt fokus på att vi som forskare kan välja vilken form av information 

som vi anser berikar vår studie till det fullaste. Det vill säga att vi som forskare väljer ut vilka 

som skall ingå i studien så att det kan berika vårt datamaterial till vår studie. När man 

använder sig utav intensitetsurvalet betyder det att man strävar efter rik information som står i 

relation till forskningens syfte. Till vår studie har vi valt att intervjua tio ungdomar varav åtta 

var killar och två var tjejer, och just det för att majoriteten av besökarna är killar. Vi ville 

alltså kunna representera könsfördelningen i verksamheten. Hade vi intervjuat fem killar och 

fem tjejer, hade vi inte speglat den korrekta populationen i verksamheten vilket vi ansåg inte 

skulle passa oss bra. Varför detta urval väljs av oss är för att kunna få en form av intensitet i 

informationen som vi har i syfte att få. Detta bidrar till att studien innehåller rik information, 

som i sin tur starkt sätts i relation till det studerande fenomenet (Patton, 2002, s.234). Som 

forskare med detta urval i fokus, vill vi kunna berika uppsatsen till fullaste grad. Detta gör att 

vi medvetet tänker ut vilka ungdomar vi vill intervjua, då vi tror det är just dem som kommer 

att ge oss den typ av information som är starkast relaterad till studiens syfte. För att ta reda på 
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studiens frågeställning anser vi att detta urval passar oss bra eftersom det är ett urval som gör 

att vi kan välja ut vilka som skall bli intervjuade för att studien skall bli så pass 

informationsrik som möjligt.  

5.3 Förförståelsen 

Förförståelsen vi har angående vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar 

som besöker den, är att verksamheten fungerar som en plattform för ungdomar där de känner 

en trygghet samt att de får tillhöra en gemenskap. Det är något som både grundar sig ur våra 

erfarenheter men även ur den tidigare forskningen, som även menar på att ungdomar som 

kommer i från tuffare områden och generellt sett har det sämre hemma påverkar i större 

utsträckning mer negativt än ungdomar som inte kommer från liknande förhållanden. Denna 

gemenskap grundar sig i att ungdomar som besöker denna verksamhet har liknande 

bakgrunder, vilket medför att de skapar en tillhörighet mellan varandra och känner sig 

inkluderade i en social grupp i verksamheten. Majoriteten av ungdomar som besöker denna 

verksamhet har en utländsk bakgrund och bor i området Pettersberg. Vi ser verksamheten 

som en tillgång för dessa ungdomar där de kan uttrycka sig själva och de behov de har. Dessa 

behov kan vara rent socialt, där ungdomar kommer till verksamheten för att skapa kontakt 

med varandra eller att skapa relation med de anställda. Relationen med de anställda fungerar 

för dessa ungdomar mer som en möjlighet till att knyta kontakt med en vuxen person 

samtidigt som de anställda vare sig de vill eller inte även blir förebilder för ungdomarna. Det 

kan även handla om att ungdomar som kommer dit får möjligheten till att skapa 

kärleksrelationer då den möjligheten inte finns hemma på grund av kulturella skäl. 

5.4 Datainsamling 

Binding och Tapp (2008) lyfter den genuina konversationen som även kallas för den öppna 

dialogen. Det dessa två författare syftar på, är att deltagare som skall ingå i en konversation 

inte vet vad som kommer att hända eller hur det kommer att sluta. Det finns dock olika 

tillvägagångssätt för hur ett samtal kan komma att gestalta sig, antingen att forskaren låter 

den intervjuade personen någonstans reglera samtalet då det är den personen som vet vad den 

vill säga, samtidigt som det finns mer av en guidad konversation där forskaren ständigt 

reglerar samtalet. (Binding & Tapp, 2008, s.24). Ytterligare en viktig aspekt utav den genuina 

konversationen är betydelsen av frågor. I en genuin konversation skall forskaren förhålla sig 

på ett objektivt sätt, vilket i sin tur gör att det kan leda till att forskaren kan fråga följdfrågor 

på svar den får av intervjupersonen. Varje följdfråga innefattar nya möjligheter till att 

deltagarna ska kunna prata fritt och känna sig genuina (Binding & Tapp, 2008, s.25). Här är 

det viktigt för oss som forskare att intervjuerna ska fungera så pass bra som möjligt för att 

öka helhetsförståelsen av de specifika intervjuerna. Själva intervjuerna kommer att fungera 

som den hermeneutiska spiralen, där vi börjar med allmänna frågor och sedan väger nya svar 

mot den hela tiden ökande helhetsförståelsen av intervjun.    

Såsom tidigare nämnts lyfter Binding och Tapp (2008) vikten av den genuina konversationen 

mellan exempelvis forskare och de som blir intervjuade. I mötet mellan oss utgick vi från just 

den punkten de nämner eftersom det ledde till att de som blev intervjuade pratade mer fritt 

och där de faktiskt fick möjlighet till att uttrycka det de verkligen ville. När detta förhållande 

existerar mellan en forskare och dess deltagare tror vi transparensen bidrar till att deltagarnas 

utsaga blir friare i sitt sätt att uttrycka sig. Eftersom vårt syfte och frågeställning var att ta 

reda på vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har för ungdomar som besöker den, var det 

viktigt att vi inte styrde samtalet. Hade vi styrt samtalet kunde det leda till att vi inte fick 
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deras upplevelser av verksamheten, samt vilken betydelse det har för dem. Detta innebär att 

vi använde oss av öppna intervjufrågor. I det riktiga mötet mellan oss som forskare och 

ungdomarna som inkluderades i studien, ställde vi till en början lite mjuka frågor om dem och 

deras bakgrund där vi hade gjort en intervjuguide som berörde vissa teman. Dessa teman var 

angående deras hem, skola, område och fritidsgården. Utifrån det svar vi fick från de 

intervjuade ställde vi följdfrågor. I intervjun med deltagarna hade vi inte som avsikt att styra 

deras tankar och vad de ville förmedla, just därför passade denna form av intervju bäst enligt 

vår åsikt. När intervjuerna utfördes efter samtycke av respondenterna så spelade vi in 

samtalen med våra mobiltelefoner för att kunna transkribera det. Det vi gjorde var att vi 

frågade om det var okej att spela in samtalet som skulle ske, och när vi fick godkännandet så 

la vi mobiltelefonerna på ett bord mellan oss. Detta underlättade tolkningsprocessen av 

datainsamlingen. Intervjuerna utfördes i ett samtalsrum i verksamheten, som vi ansåg vara en 

lämplig plats att intervjua deltagarna. Intervjuerna tog mellan 35–45 minuter.  

5.5 Analys 

Inom den hermeneutiska metodansatsen finns det en stor aspekt som kallas för den 

hermeneutiska cirkeln, som handlar om att vi forskare ska försöka etablera en uppfattning 

utav mindre helheter som tillsammans skapar en större helhetsbild. Ett tydligt exempel som 

lyfts ur Ödman är angående pusselbitar. När en människa pusslar använder hen sig utav olika 

bitar för att komma fram till hur de skall placeras så att de kan generera en större helhet. Det 

som sker då är att man utgår från en helhet till en del samt vice versa. Utan helheten kan vi 

inte förstå delarnas innebörd samtidigt utan delarna kan vi inte skapa förståelse om helheten. 

För att detta ska ske krävs det en ständig pendling mellan delarna och helheten, detta 

resulterar till en förståelse. Enligt hermeneutiken sker denna process ständigt där man 

kontextualiserar och de-kontextualiserar (Ödman, 2017, s.98–101). För att nå en högre 

abstraktionsnivå krävs det att ett mer utförligt tolkningsarbete skall ske utav det studerade 

ämnet. Ett skifte som tillkommer i detta skede är att man går från en cirkulär 

förståelseprocess till en spiral eftersom kunskapen om det studerade ämnet blir allt mer 

djupgående samtidigt som tolkning inte kan ses som något slutgiltigt (Ödman, 2017, s.103–

105). Tolkningar i analysprocessen som befinner sig på mindre eller större nivåer har som 

syfte att bygga på varandra, detta kallas för totalisering vilket betyder att den innefattar att 

den nya tolkningen omfattar den tidigare perspektivet samt att den inbegriper en större del av 

verkligheten (Ödman, 2017, s.66–67). Tolkningsakten består av två aspekter, att frilägga 

mening och att tilldela mening. Dessa två aspekter knyts i ett dialektiskt förhållande och 

grundar sig på samspelet mellan de betydelser man subjektivt har tolkat fram och de tolkades 

intersubjektiva betydelse. Den friläggande aspekten handlar om skapandet av det gamla med 

syfte att förstå. Detta hör till den inledande tolkningen. Den tilldelade aspekten har sin 

utgångspunkt i nuet och riktar sig mot framtiden i syfte att frigöra samt tilldela mening 

inklusive att skapa en ny förståelse. Detta hör till den fördjupade tolkningen. 

Huvudtolkningen existerar på en mer generell nivå (Ödman, 2017, s.59).  

5.6 Inledande tolkning 

Den inledande tolkningen befinner sig på en lägre plan i den hermeneutiska spiralen, vilket 

innebar att vi läste igenom datamaterialet ett antal gånger. Detta görs i syfte för att vi skall få 

en abstrakt förståelse av vårt datamaterial samt göra en helhetstolkning för att kunna övergå 

till nästkommande steg vilket är den fördjupade tolkningen. Denna fas genererade i att vi 

antecknade våra reflektioner vilket i sin tur resulterade i att vi lyckas påvisa mönster och 

gemensamma drag utifrån datamaterialet. Och allt detta ledde till att vi lyckats skapa sju 
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teman, aktiviteter i fritidsgården, relation med de anställda, lärande, regler, glädje, trygg 

miljö och resurser. Vi tog även hjälp av teorierna som nämnts i vår undersökning i den 

fördjupade tolkningen som befinner sig på en mer generell nivå, för att hjälpa oss att fokusera 

på sociala relationer och utbyten av symboler. Men dessa tidiga inledande teman är alltså 

relativt konkreta och ligger nära de ord som intervjupersonerna själva använde i sina 

redogörelser.  

5.7 Fördjupad tolkning 

Den fördjupade tolkningen gick ut på att vi som forskare skulle läsa mellan raderna i 

datamaterialet som vi redan i den inledande tolkningen hade skapat teman. Vi gjorde detta för 

att söka efter underliggande meningar som vi inte lyckades påvisa i den inledande stadiet. Till 

denna fas tog vi del av teorierna som vi inkluderat i studien för att kunna ge tolkningarna en 

betydelse samt skapa en ny förståelse på en allt högre nivå, och detta gjordes för att 

sammanställa de tidigare tolkningarna samt relatera till teorierna vi har. Dahlberg (2007, 

s.282) syftar på att detta är en viktig del för att vi skall kunna göra rimliga tolkningar i 

datamaterialet. Resultatet av att vi jämförde temana i den inledande tolkningar blev att vi 

lyckades redogör fyra teman i den fördjupade tolkningen. Teorierna bidrog även att temana 

kunde fördjupa sig inträngande samt modifieras. Totaliseringsbegreppet handlar om att den 

nya tolkningen skall omfatta den tidigare samt att den skall innefatta en mer abstrakt bild av 

verkligheten. Detta leder till att den hermeneutiska cirkeln i tolkningsprocessen går över till 

spiralen då vi som forskare får en djupare förståelse samt kunskap om vårt fenomen. 

Eftersom cirkeln i tolkningsprocessen är oändlig så har den inte en början eller slut (Ödman, 

2017, s.101). 

5.8 Huvudtolkning 

Huvudtolkningen förklarar betydelsen i datamaterialet och de tidigare tolkningar som har 

gjorts. I denna fas sker tolkningar i allt högre nivåer av den hermeneutiska spiralen som ofta 

är mer produktiv att använda till teoretiska verktyg. Detta innebär att huvudtolkningen 

fungerar som en röd tråd där de tidigare tolkningarna samt datamaterialet skall tillsammans 

binda teman utifrån den inledande och fördjupande tolkningen. Huvudtolkningen skall bidra 

med en djupare förståelse som förklarar innebörden av datamaterialet och de tidigare 

tolkningarna. För att vi skulle kunna generera en huvudtolkning som svarar på vår studies 

frågeställning så jämförde vi de tidigare tolkningarna som utfördes i den fördjupade 

tolkningen för att upptäcka olika mönster i det fenomenet som vi har studerat. Vi ser 

huvudtolkningen som ett sätt att sammanställa en helhetsbild för denna studie (Dahlberg, 

2007, s.281). 

5.9 Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått från fyra etiska krav som vi har följt, det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet riktar sig 

mot vem som får utföra forskningen, det vill säga att förmedla vad själva syftet med studien 

är. Det är nödvändigt att informationen ska förmedlas till deltagaren som är inkluderad i 

studien. Det är av stor vikt inom detta krav att eventuella risker för obehag och skada skall 

presenteras. Inom detta krav är det även nödvändigt att vara tydlig med att deltagandet är 

frivilligt inklusive att de uppgifter som tas in inte kommer att användas i något annat syfte än 

i forskning. Samtyckeskravet handlar om att deltagarnas samtycke i alla lägen skall inhämtas. 

Detta innebär att deltagarna själva får bestämma om det skall vara med i studien. De har dock 
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alltid möjligheten till att avsluta sin medverkan i studien när de vill. Konfidentialitetskravet 

står för att alla berörda i en studie inte skall kunna gå att identifiera. Man gör detta på grund 

av att alltid säkerställa deltagarnas säkerhet. Till sist har vi nyttjandekravet, vilket innebär att 

insamlade uppgifter enbart får användas i forskningens ändamål. Man får enligt detta krav 

inte på något sätt använda det i ett affärsyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7–14). Som forskare 

finns alltid risken till att kunna hamna i etiska problem under studiens gång. Det som vi har 

haft i åtagande har varit att hela tiden lägga fram möjligheten för respondenterna att avbryta 

sin medverkan i studien om de skulle vilja. Under alla intervjuer som fördes så var det ingen 

deltagare som avbröt sin medverkan i studien, utan alla fullgjorde sin medverkan. Vi har även 

inte nämnt något om deras identiteter i form av namn, personnummer eller andra detaljer som 

kan användas för att identifiera enskilda individer i vår undersökning. Vi har även tänkt på att 

inte lyfta för direkta citat i resultatdelen så att en identifikation på respondenterna kan utgöras 

(Nygren, 2012, s.34).  

6 Resultat 

I denna del kommer studiens resultat att presenteras i tre steg. Till en början kommer vi att 

presentera den inledande tolkningen som handlar om att presentera en helhetsbild av 

materialet. Därefter kommer vi att presentera den fördjupade tolkningen där vi kommer att 

inkludera olika citat från intervjudeltagarna, och tolkningar av dessa kommer att fördjupas 

via studiens teoretiska och begreppsliga ramverk. Intervjudeltagarna skiljs åt genom att vi har 

ändrat respondenternas riktiga namn till pseudonymer. Namnen som kommer att tillskrivas 

vid olika citat är Adam, Jamal, Ali, Hassan, Mohammed, Hussien, Malik, Mustafa, Monira 

och Samira. Den sista delen vilket är huvudtolkningen existerar på en högre abstraktionsnivå, 

och det är här vi kommer att knyta ihop studiens resultat genom att presentera en tolkning via 

alla tidigare tolkningarna samt koppla dem till studiens teoretiska och begreppsliga ram.  

6.1 Inledande tolkning 

I denna del kommer vi att redogöra den inledande tolkningen som skedde genom att vi läste 

intervjutranskriptionerna flertalet gånger. Detta resulterade i sju teman som representerar en 

övergripande bild av resultatet. 

6.1.1 Aktiviteter i fritidsgården 

Samtliga ungdomar menar att en stor anledning till att de kommer till fritidsgården är för att 

de har möjligheten till att göra aktiviteter. Aktiviteterna kan vara olika, såsom att spela 

fotboll, laga mat, spela tv-spel, kolla på film med mera. De hävdar att när man gör aktiviteter 

så blir deras dagar mycket roligare. De får även möjligheten till att göra aktiviteter med andra 

ungdomar som besöker fritidsgården.  

6.1.2 Relation med de anställda 

En gemensam nämnare för ungdomarna som deltagit i studien är relationen med de anställda. 

De menar på relationen som de har till de anställda är goda och att en grund till det är för att 

de anställda bryr sig om ungdomarna. Ungdomarna upplever att de anställda respekterar dem 

samt att ungdomarna blir behandlade lika. Något som framkom var även att ungdomarna i 

fritidsgården har olika relationer med de anställda, det vill säga att vissa ungdomar har en 

bättre relation till personalen än vad andra har. Det som var gemensamt för relationen med de 
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anställda och ungdomarna var en ömsesidig respekt, men det som kunde skilja var hur bra en 

relation var mellan vissa ungdomar och personal. Vissa ungdomar kunde ha en bättre relation 

till vissa som jobbar där och det hade ofta att göra med att vissa ungdomar själva ville ha en 

bättre relation till fritidsgårdspersonalen eftersom det var ett behov som de hade. Men i det 

stora hela är relationen mellan ungdomar och de anställda goda.  

6.1.3 Lärande 

Samtliga ungdomar uttrycker att verksamheten är ett ställe där de lärt sig olika saker 

moraliskt eller praktiskt. En återkommande aspekt som lyftes från ungdomarnas sida var att 

de lärt sig att behandla andra såsom de själva vill bli behandlade samt att man ska respektera 

andra oavsett bakgrund, såsom vilken etnicitet, kultur, status eller sexuell läggning man har, 

detta kopplas mer till den moraliska aspekten. Det som ytterligare lyftes var att man lärde sig 

att samspela med andra ungdomar som kanske inte tillhörde ens närmaste vänkrets. Det 

bidrog i sin tur till att utveckla ungdomarnas sociala kompetens. Den praktiska aspekten är att 

ungdomarna kan få lära sig hur man lagar mat, hur man skriver ett cv med mera. 

6.1.4 Regler 

Samtliga ungdomar påpekar att på fritidsgården finns det uttalande och skrivna regler 

angående hur man skall uppföra sig. Det innebär att ungdomarna ska använda sig av ett 

vårdat språk och behandla andra ungdomar väl. Genom att ungdomar besöker fritidsgården 

tänker de mer på sitt beteende i andra sociala kontexter. Det kan exempelvis vara när de är i 

skolan.  

6.1.5 Glädje 

Samtliga ungdomar menar på att det bästa med fritidsgården är att de alltid har kul när de 

kommer dit. De skrattar alltid, berättar historier och gör aktiviteter med varandra. De 

aktiviteter som erbjuds för ungdomarna är kostnadsfria vilket skapar möjligheter för att ingå i 

dessa aktiviteter. Ungdomarna påpekar även att möjligheten till att komma till fritidsgården 

för att prata med personalen också är bland det bästa med fritidsgården. Det de menar med 

det är att de kan komma till verksamheten och prata om sin dag, få tips, rådgivning eller att 

någon bara lyssnar på dem.  

6.1.6 Trygg miljö  

Samtliga ungdomar hävdar att om fritidsgården fyller en viktig funktion i deras liv. 

Verksamheten är en plattform som erbjuder tak över huvudet och värme där ungdomarna kan 

umgås. Ungdomarna menar på att ifall verksamheten inte hade funnits hade de umgåtts 

utomhus, och att när de umgås utomhus finns det inte några ramar för hur man skall bete sig. 

När ungdomar umgås utomhus finns det ingen uppsyn av äldre vuxna vilket gör det otryggare 

för ungdomarna. När ungdomarna umgås i verksamheten erbjuds en kombination av tak 

överhuvudet, regler som skall följas, värme samt uppsyn av de anställda vilket gör att 

verksamheten förblir en trygg plats att befinna sig på.  

6.1.7 Resurser 

Ungdomarna som deltog i studien menar att verksamheten är en plats som erbjuder olika 

aktiviteter såsom att spela fotboll, biljard, pingis, eller att spela tv-spel med mera som är 
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kostnadsfritt. Dessa aktiviteter som erbjuds i verksamheten, har inte ungdomarna själva råd 

med att gå på utanför fritidsgården vilket leder till att de besöker just Mälardalens fritidsgård. 

Anledningarna till det grundar sig i att ungdomarnas familjer bor i ett socioekonomiskt utsatt 

område där föräldrarna har låginkomstjobb eller att de är arbetslösa.  

6.2 Fördjupad tolkning 

De teman som framkom i den inledande tolkningen ligger till grund för den fortsatta 

analysprocessen i den fördjupade tolkningen. Det vi kommer att utföra i detta avsnitt är att 

lyfta fram citat som vi kommer att koppla till temana gemenskap, trygghet, respekt och ett 

andra hem. Citaten kommer sedan att tolkas och sättas i relation till dessa teman.  

6.2.1 Gemenskap 

Detta tema är en totalisering av den inledande tolkningens teman aktiviteter i fritidsgården 

och glädje. Dessa teman lyfter att samtliga ungdomar är överens om att aktiviteter i 

fritidsgården gör att man har det roligare där men även att man får möjligheten att ingå i olika 

aktiviteter.  

Alla ungdomar som deltog i studien lyfter fram vikten av gemenskap. Med gemenskap menar 

vi att det finns en stor delaktighet i verksamheten – en delaktighet som främst uttrycks i 

konkreta gemensamma aktiviteter. En ytterligare aspekt var att ungdomarna har samma 

bakgrund, det vill säga att de kommer från samma område och liknande familjeförhållanden, 

vilket gör det lättare för dem att skapa kontakt och interagera med varandra. I fritidsgården, 

fastän det finns olika vänskapsgrupper så kan alla umgås med alla och delta i olika aktiviteter 

som sker där. Adam uttrycker att fritidsgården är en miljö där ungdomar umgås med varandra 

och gör aktiviteter ihop. 

Adam: “Alla känner alla här i fritidsgården, vi är som en stor familj. När vi umgås i 

fritidsgården låter vi alla vara med i det som händer som när vi till exempel spelar 

kort eller lagar mat. Vi dömer inte varandra, vi har bara kärlek till varandra” 

Utifrån detta citat kan vi se att gemenskap är något som har stor betydelse i verksamheten. 

Denna gemenskap skapar en stor betydelse till varför Adam och andra ungdomar väljer att 

besöka Mälardalens fritidsgård. Gemenskapen uttrycker sig på att Adam och andra ungdomar 

blir delaktiga i verksamhetens aktiviteter. Man kan ha sina olika grupper av vänner men i det 

så finns det inte någon form av exkludering i verksamhetens ramar. Det fungerar genom att 

ungdomarna som befinner sig i verksamheten känner varandra så pass bra på så sätt att de 

känner att de tillhör en större familj, vilket leder till att alla ungdomar kan ingå i aktiviteter 

ihop utan att de dömer varandra. Anledningen till att ungdomar inte exkluderas i 

verksamheten är för att de uttrycker att de har kärlek till varandra. Med det menas att 

ungdomarna tar hänsyn till varandra och ser till att alla skall må bra i verksamheten. Alla 

välkomnas och känner sig en del av något större när de befinner sig på plats. Det som även 

händer när ungdomar är inkluderande i olika aktiviteter är att ungdomar lär känna varandra. 

Detta är även något som framkommer i Hassans utsaga. 

Hassan: “Jag har lärt känna många av mina vänner när jag började gå på fritidsgården. 

Alla från området började hänga här som gjorde att man fick lära känna varandra. Det 

börjar med att man hälsar på varandra, sen leder det till att man börjar prata med 

varandra” 
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Fritidsgården är en plats som Hassan besöker och får möjlighet till att lära känna andra 

ungdomar samt vuxna vilket resulterar i att de skapar ett socialt band. Det sociala bandet 

grundar sig i den gemenskapen som de har skapat med varandra utifrån den interaktion som 

sker mellan dem. Hassan menar på att alla ungdomar från området började att hänga i 

fritidsgården, det är genom fritidsgården som interaktionen skapas mellan Hassan och andra 

ungdomar vilket gör att de först och främst utvecklar en relation med varandra, men även att 

upplevelsen av delaktighet uppkommer. Delaktigheten som tillkommer bland ungdomar, 

skapar en betydelse för dem att besöka verksamheten. Delaktigheten som finns i 

verksamheten har en stor betydelse för ungdomar eftersom de kan delta i aktiviteter 

tillsammans. Fritidsgården kanske är den enda plats för dessa ungdomar som besöker 

verksamheten där de kan delaktiga i någon verksamhet. Ali menar att ens vardag blir roligare 

om man besöker fritidsgården än om man är hemma, det är något som gör vardagen mer 

betydelsefull.  

Ali: “I fritidsgården kan man träffa sina vänner, man har alltid något att snacka om, 

man har alltid roligt där. Asså hellre att jag kommer hit än att jag sitter hemma 

framför min data och bara kollar Youtube eller kollar på serier. Det är mycket bättre 

att komma hit och ha roligt än att vara själv hemma och ha tråkigt” 

Det Hassan nämnde kan kopplas till Ali genom att båda ungdomarna medvetet går till 

fritidsgården för att träffa andra ungdomar och ha roligt. Det som kan tolkas utifrån detta citat 

är att Ali från Pettersberg troligtvis inte ingår i en gemenskap utanför sin skoltid eftersom han 

själv nämnde att det är bättre att komma till fritidsgården än att vara hemma själv och ha 

tråkigt, vilket leder till att han själv vill tillsätta sig inom en kontext där det finns gemenskap 

och tillhörighet. Att ha roligt i sin vardag menar Ali är viktigt, vilket är anledningen till att 

han besöker fritidsgården. I fritidsgården finns det möjlighet till att ingå i en gemenskap utan 

att det skall kosta något från ungdomarna till skillnad från om de hade ingått i ett föreningsliv 

som kostar en viss summa per termin. Ali som bor i området Pettersberg lever i ett utsatt 

område där känslan av utanförskap upplevs. Det Ali gör då är att han själv tar saken i egna 

händer genom att medvetet besöka fritidsgården för att ingå i en gemenskap. 

Enligt Hussein verkar det vara viktigt att komma till fritidsgården eftersom alla hans vänner 

kommer dit, inklusive att personalen som finns där bemöter ungdomarna på ett bra sätt samt 

att personalen bekräftar och välkomnar ungdomarna med värme och kärlek.  

Hussein: “Alla mina vänner kommer hit, så det är nice. Personalen är fan sköna mot 

oss, och de ser till att vi mår bra när vi är här och det gör att det är nice att vara här 

och göra roliga saker med varandra” 

Både det Hassan och Ali nämner går att sätta i relation till det Hussein menar, vilket är att en 

av anledningarna att han väljer att besöka verksamheten är på grund av att hans vänner 

kommer till verksamheten vilket han uttrycker är ”nice” då de kan göra roliga saker ihop, 

såsom att ingå i aktiviteter ihop. Hade han inte besökt verksamheten hade han inte kunnat 

ingå i den gemenskapen som finns bland hans vänner samt den gemenskapen som finns i 

själva verksamheten. Om Husseins vänner inte hade besökt verksamheten så hade inte 

Hussein själv gått dit vilket innebär att ungdomarna är beroende av varandras närvaro i 

verksamheten.  Ytterligare en faktor som gör att Hussein kommer till verksamheten är 

personalen som jobbar där. Hussein nämner i intervjun att personalen är ”sköna” vilket är en 

anledning till att ungdomar väljer att komma dit. Han nämner även att personalen strävar 

efter att Hussien och andra ungdomar i fritidsgården skall må bra när de befinner sig där. 

Detta kan tolkas som ungdomar uppskattar personalen som jobbar där eftersom personalen 
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fyller ut ett behov som ungdomar har, vilket kan vara att få skapa en god relation till vuxna 

personer.  

Det ungdomarna lyfter upp angående gemenskap går att sätta i relation till Thomas Scheff´s 

teori angående sociala band, eftersom det handlar om fundamentala relationer som finns i det 

sociala livet. Han nämner även att sociala band är ett mänskligt behov som individen har, 

vilket motiverar individen till att integrera sig med andra människor. Ungdomarna påvisar att 

en av de största anledningarna till att de besöker fritidsgården är för att de vill ingå i en 

gemenskap med andra samt att de kan samspela med varandra. Scheff menar vidare att det 

sociala bandet ständigt utsätts för hot vilket innebär att det är något som ständigt måste 

byggas för att det skall upprätthållas. Det ungdomarna påvisar är att de är i behov av att 

besöka fritidsgården för att ingå i något som är större än de själva. Anledningarna till det är 

att de upplever att fritidsgården är ett ställe där de kan göra aktiviteter tillsammans med andra 

ungdomar, att de kan skapa relation med personalen samt att personalen förgyller deras dagar 

på ett unikt sätt då personalen bekräftar ungdomarnas närvaro positivt. Detta medför att 

ungdomarna får motiv till att besöka verksamheten och ingå i den gemenskapen som existerar 

där. Detta går även att koppla till det Scheff nämner angående stolthet. Med stolthet menar 

Scheff det som nämns positivt utifrån individens emotionella känslor. Det verkar som att 

ungdomarna känner sig stolta över är att de ingår i en större gemenskap där de känner att de 

är som en stor familj. Det är vad fritidsgården frambringar hos dessa ungdomar. Det vill säga 

känslan av att gå till fritidsgården för att man ser fram emot det: man ser fram emot att 

besöka fritidsgården för att umgås med sina vänner, träffa personalen samt kunna göra 

aktiviteter tillsammans. Det ungdomarna lyfter i detta tema går även att sätta i relation till 

Bourdieus kapitalformer. Det sociala kapitalet formas och kan fungera som en resurs för 

ungdomarna som besöker verksamheten. Detta grundar sig av de kontaktnät som de skapar 

genom de utbyten som sker mellan ungdomarna utav en kulturell och materiellt art. Det som 

utvecklas hos ungdomarna är storleken på deras nätverk av relationer, som ungdomarna 

ständigt kan samla kapital som kan vara kulturell eller symbolisk som varje ungdom i ett 

nätverk förfogar över. Ungdomarna som besöker verksamheten utvecklar även sitt kulturella 

kapital genom att de lär sig att prata med olika människor och att de kan göra många olika 

aktiviteter tillsammans, som kan fungera som resurser i andra sammanhang. Matlagning som 

exempel, det förblir en resurs för de som de kan använda i hemmet men även till den dagen 

de flyttar hemifrån.  

6.2.2 Trygghet 

Detta tema är en totalisering av temana trygg miljö och relation med de anställda från den 

inledande tolkningen. Dessa teman lyfter att samtliga ungdomar är överens om att relationen 

till de anställda är bra samt att fritidsgården är en miljö där trygghet upplevs. 

Samtliga ungdomar påpekar att verksamheten är en plats för dem där de umgås med varandra 

i en trygg miljö. Med trygghet menar vi en känsla som människan upplever inom sig vilket 

grundar sig utifrån den miljö man befinner sig på, där man skapar förutsättningar för att bidra 

till trygghet för sig själv och andra. Det är något som vi skapar tillsammans utifrån våra egna 

värderingar och resurser, det vill säga att människor som befinner sig tillsammans skapar en 

miljö som passar allas välbefinnande. De menar på att personalen ser till att alla som besöker 

verksamheten mår bra och ska känna sig välkomna. Hade inte en trygghetskänsla funnits för 

ungdomarna i verksamheten så hade inte ungdomar besökt den.  
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Adam: “Ja jag känner mig trygg här, många känner mig och jag känner många i 

fritidsgården. Vi gör inte varandra illa här, vi är som är en familj. Fritidsgården är mitt 

hem, så självklart att jag känner mig trygg här” 

Adam nämner att känslan av trygghet i fritidsgården är självklar för honom. Det är något som 

är givet för honom och andra ungdomar eftersom de har växt upp i området och känner till 

många som finns i fritidsgården, vilket gör att Adam upplever att de är som en familj. Adams 

upplevelse av trygghet tillkommer även genom att han vet att ingen kommer att göra något 

illa mot honom på grund av att ungdomarna som befinner sig i hans miljö är individer som 

har liknande bakgrund och liknande uppväxt. Detta har resulterat i att ungdomarna 

tillsammans i området har skapat en tillhörighet med varandra som i sin tur leder till att de 

upplever känslan av trygghet. Känslan av trygghet som Adam uttrycker finns i själva 

verksamheten, handlar om att han ser verksamheten som plats där Adam det är en 

självklarhet att känslan av trygghet finns. Adam nämner metaforerna familj och hem för att 

beskriva anledningarna till att han känner sig trygg i fritidsgården. Det Adam har gjort är att 

han tillskrivit de attributen en familj har, till fritidsgården eftersom det är en plats där man 

inte skadar varandra och samtidigt visar kärlek, som utgör att man upplever en trygghet.  

En annan ungdom menar att han känner sig bekväm i fritidsgården eftersom han har en god 

relation till fritidsledarna samt att de funnits där för honom. 

Mohammed: “Jag har alltid trivts i fritidsgården, alla jag känner är här och ledarna har 

alltid funnits där för mig i olika tider för att stötta mig eller att motivera mig. Saken är 

att vissa ledare är som förebilder för mig eftersom jag har en stor tillit till dem, jag ser 

även upp till dem och jag vet att de vill mitt bästa” 

Mohammeds trygghetskänsla verkar grunda sig i att hans omgivning finns till på 

fritidsgården. Att ungdomar känner varandra i fritidsgården skapar en trygghet. Personalen i 

verksamheten är även en stor faktor till varför ungdomar upplever en trygghetskänsla. Och 

detta är på grund av att ungdomar upplever att personalen finns där för dem där de stöttar och 

motiverar dem i olika avseenden som de anser behöva. Detta medför till att ungdomarna 

upplever en trygghet i gården då personalen har skapat djupa relationer med ungdomarna som 

besöker fritidsgården. Det verkar som att personalen i verksamheten ständigt jobbar med att 

uppmuntra Mohammed och andra ungdomar till att göra positiva saker generellt i deras liv. 

Ytterligare en faktor till att känslan av trygghet finns hos ungdomar när det gäller 

fritidsgården är för att, i verksamheten så finns det personal som håller i ställningarna. Det vi 

menar med det är att personalen har skapat en miljö där alla ungdomar skall känna sig 

välkomna och omhändertagna. Ungdomar ser upp till personalen genom att de blir som 

förebilder för dem, detta resulterar i att ungdomarna medvetet väljer att vända sig till dem i 

olika frågor som de har för att de har en stor tillit till dem.  

Tryggheten går att finna utifrån Samiras uttalande där hon menar på att fritidsgården är en 

sådan plats som har skapat en hemkänsla för ungdomarna som besöker verksamheten.  

Samira: “Ja jag trivs här, det är mitt andra hem här. Jag känner alla här i fritidsgården 

och det är fett skönt, varför ska man inte komma till ett ställe där man känner alla som 

man har växt upp med, till och med fritidsledarna har känt oss sen vi var barn.” 

Det Adam nämnde var att han känner sig trygg i fritidsgården eftersom verksamheten var 

som hans hem. Detta går att koppla till det Samira nämner då hon även ser fritidsgården som 

ett andra hem. För Samira verkar det vara en självklarhet att besöka Mälardalens fritidsgård. 
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Hon hade kunnat göra andra saker i sin fritid men hon väljer istället att besöka 

Pettersbergfritidsgård då hon anser att verksamheten är som hennes andra hem, där hon redan 

relationer med de som besöker fritidsgården. Det verkar vara viktigt att gå till ett ställe där 

man känner varandra enligt Samira, vilket hon själva uttrycker är skönt. Detta medför att 

känslan av trygghet uppkommer hos Samira. Trygghetskänslan som Samira upplever är 

betydelsefull eftersom fritidsgården har skapat en miljö där Samira och andra ungdomar 

verkar få en familjekänsla. Denna familjekänsla ha bidragit till att Samira och andra 

ungdomar känner att de tillhör ett annat kollektiv som är utanför deras riktiga familjer där de 

upplever gemenskap och trygghet.  

Personalens arbetssätt har i sin tur, en stor påverkan på trygghetskänslan som ungdomarna 

upplever. Jamal menar att personalens arbetssätt i fritidsgården medfört till att verksamheten 

regleras utifrån de ungdomar som är där. 

Jamal: “Jag trivs bra i verksamheten eftersom personalen är flexibla i sitt arbete, de 

anpassar dagen efter oss ungdomar, exempelvis fotbollsaktivitet och sen att jag har 

mina vänner här osv” 

Jamals ord går att koppla till det Mohammed nämner eftersom han hävdar att personalen 

finns där för dem och ser till att ungdomarnas behov tillfredsställs i verksamheten. Anledning 

till att Jamal och andra ungdomar trivs i verksamheten är att personalen anpassar dagarna 

efter ungdomarnas behov, det vill säga att personalen är flexibla i sitt arbete. 

Fritidspersonalen verkar inte följa ett fast planeringsschema utan de verkar låta ungdomarnas 

behov styra verksamhetens planer. Dessa behov kan vara i form av olika aktiviteter såsom att 

spela fotboll och andra liknande aktiviteter. Den relation Jamal har med sina vänner är 

betydelsefull genom att de kan röra sig mellan olika sociala kontexter. Det kan vara i form av 

de aktiviteterna de utför tillsammans i verksamheten eller att den relationen ungdomar har 

med personalen. Jamal menar även att en anledning till att han trivs i fritidsgården är för att 

hans vänner befinner sig där. Genom att hans vänner finns i verksamheten vet han redan 

innan han skall dit vilka som är där, vilket i sin tur leder till att han upplever en trygghet i 

fritidsgården. Det är dessa aspekter som bidrar till att ungdomar upplever en trygghetskänsla i 

verksamheten, det vill säga att de har sina vänner där men även att det sker olika aktiviteter 

där vilket ger en variation av händelser. 

Tryggheten i ungdomarnas tankar och upplevelser går att belysa med hjälp av begreppet 

rollövertagande. Lindblom (2011) menar att rollövertagandet handlar om att människan 

reglerar sina handlingar utifrån den omgivningen de befinner sig med, det vill säga ungdomar 

som befinner sig i verksamheten anpassar sig utifrån den omgivningen de samspelar med. 

Ungdomar i fritidsgården är medlemmar i själva verksamheten, då de anses att de är 

tillräckligt kompetenta för att förstå innebörden av de regler och normer som finns där. Detta 

betyder att varje ungdomsmedlem har lätt att ta på sig en viss roll där de kan utgå från dessa 

regler och normer för att upprätthålla ordningen i verksamheten. Lindblom menar att 

individen tar sig an roller för att upprätthålla ordningen i de sociala situationer där de 

interagerar med andra. Detta är även något som ungdomarna förväntar sig från varandra. Det 

finns även en förväntan på fritidsledarnas roller enligt ungdomarna. Ungdomarna hade inte 

besökt verksamheten om fritidsledarna inte hade besuttit de rollerna som förväntas av dem.  

Detta innebär att varje medlem i fritidsgården utgår utifrån de roller som förväntas av dem 

och det medför att man som en medlem av fritidsgården också vet vilka roller de andra 

medlemmarna har där, och det resulterar i att ungdomarna som befinner sig i verksamheten 

upplever känslan av trygghet. Men personalen ska vara flexibla i sitt arbete så att ansvaret för 
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att hantera nya situationer och annorlunda beteenden ligger på personalen och inte hos 

ungdomarna, och det är just det som skapar en trygghetskänsla. Om inte denna förväntan av 

roller fanns i verksamheten bland medlemmarna så hade inte ungdomarna upplevt samma 

trygghet. Rollövertagandet är en viktig aspekt som individen tar sig an i livet. Det är genom 

det som individen lär sig att samspela i sociala kontexter. Med tiden så utvecklas individen 

vilket gör att den ständigt befinner sig i ett rollövertagande. I fritidsgården förmedlas 

tryggheten även genom att man kan besöka gården för att ta sig an kunskaper vilket utökas 

genom erfarenheter ungdomarna tar del av.  

6.2.3 Respekt 

Detta är tema är en totalisering av temana lärande, relation till de anställda, och regler. 

Dessa teman lyfter att samtliga ungdomar menar att fritidsgården är ett ställe där de lär sig 

olika värderingar samt normer. 

Samtliga ungdomar menar att respekt är något som skall vara ömsesidig mellan ungdomar 

samt mellan ungdomar och personalen. Ungdomarna nämner att det finns skyltar i 

verksamheten som hänger lite överallt där det står att alla skall ta hand om varandra och 

respektera varandra oavsett vilken bakgrund man har. Utifrån datamaterialet kan vi påvisa att 

i verksamheten är personalen konsistenta med denna regel och just det för att alla ska känna 

sig respekterade för den man är. Det som ytterligare framkom var att respekt är något man får 

genom att man visar det till andra som befinner sig i verksamheten. 

Hassan: “En sak som alltid varit viktigt i fritidsgården har varit allas lika värde och 

respekt. Det hänger skyltar om det här överallt i fritidsgården. Det finns några i 

gården som är homosexuella där gården har lärt mig att det inte är någon skillnad på 

dem eller mig” 

Vår tolkning utifrån detta citat är att Hassan och andra ungdomar har lärt sig mycket om att 

behandla varandra som man själv vill behandlad, men även att ungdomar fått ta del av 

varandras bakgrunder utan att döma dem. Det märks att Hassan inte hade fått denna färdighet 

hemifrån, utan att han har fått den från fritidsgården. Och det är något som han kommer att ha 

med sig senare i livet och tänka på när han befinner sig i olika sociala sammanhang. 

Fritidsgården har bidragit till att utveckla ungdomarnas syn på människors lika värde och att 

man ska respektera andra människor oavsett bakgrund, vilket har lett till att ungdomar har 

vidgat sina vyer när det exempelvis gäller synen som finns bland homosexuella människor. 

Den synen som Hassan och andra ungdomar hade angående homosexuella människor var 

tidigare att de ansåg att just de var annorlunda på ett negativt sätt gentemot de människor som 

inte var det. Att visa respekt mot varandra i fritidsgården är en viktig aspekt för att hålla i 

ordningen och resulterar även att ungdomar som befinner sig där behandlas lika och rättvist. 

Det förblir något som Hassan samt andra ungdomar kommer att ta med sig resten av livet.  

Respekt kommer i olika former. En av respondenterna, Ali, framhäver att personalen som 

jobbar i verksamheten upplevs göra ett betydelsefullt arbete, där han upplever att han blir 

respekterad av personalen. 

Ali: “Asså vi har fått en massa råd av personalen som jobbar på fritidsgården. De är ju 

äldre än oss och vi får alltid råd och tankar om vad vi borde göra i livet. Det kan som 

exempel handla om att söka sommarjobb, vilken utbildning vi borde välja, hur vi skall 

vara som ungdomar eller att vi får stöttning bara” 
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Ali menar på att fritidsledarna inte bara är människor som kommer dit för att göra sina 

timmar för att sedan gå hem, utan personalen upplevs som människor som bryr sig om 

ungdomarna som besöker verksamheten. Att personalen bryr sig om ungdomarnas framtid, 

hur det går för dem i skolan, eller att de finns där som en stöttepelare. Detta påvisar att 

ungdomarna tror att fritidspersonalen respekterar dem genom att de alltid finns där för dem. 

Ungdomarna som besöker verksamheten respekterar fritidsledarna för det arbete de gör för 

dem. Detta innebär att personalen tillskrivs andra roller än själva rollen som fritidsledare, de 

fungerar som bonusföräldrar, förebilder eller någon som lyssnar på ungdomarna och lär dem 

saker om livet. Det verkar finnas en ömsesidig respekt mellan ungdomarna och 

fritidspersonalen där man lyssnar på varandra och ställer upp för varandra. Utifrån Alis 

uttryck tolkar vi det som att fritidsledarna tar sig an uppgifter som de egentligen inte behöver 

göra utifrån de arbetsuppgifter de har. Personalen utför ett jobb utöver deras givna 

arbetsuppgifter vilket gör att ungdomarna upplever att fritidsledarna verkligen bryr sig om 

dem.  

Malik förstärker det Ali menar angående respekt, det vill säga att respekt är en grundregel i 

verksamheten. Utan att visa respekt finns det konsekvenser som gör att man kan bli utslängd. 

I fritidsgården är vikten av respekt stor vilket gör att det är något som Malik tänker på när han 

befinner sig i andra sammanhang.  

Malik: “Det finns en grej som alla ledare tjatar om och det är respekt. De säger alltid 

att man ska behandla den andra som man själv vill bli behandlad. Det är en sak som vi 

alltid lär oss i fritidsgården. Till exempel när vi är i fritidsgården tänker jag extra 

mycket på att respektera andra, beter jag mig illa kan jag bli utslängd från 

fritidsgården, men samtidigt tror jag att det är bra att jag lär mig att respektera andra 

människor” 

Det Ali nämnde i det tidigare stycket går att koppla till det Malik nämner. Både Ali och 

Malik menar att fritidsledarna i verksamheten är med och fostrar ungdomar i verksamheten 

till att bli en bättre version av sig själva. Ungdomarna i fritidsgården upplever att 

fritidsledarna ofta trycker på vikten av att respektera andra. Det är något som eftersträvas i 

fritidsgården för att upprätthålla en god ordning. Detta är något som fritidsledarna vill att 

ungdomarna ska ta med sig i andra sociala kontexter som de befinner sig i, och just det för att 

de ska kunna ta med sig dessa egenskaper ute i samhället såsom skola, kommande arbetsliv 

och hemmet. Vi tolkar detta som att fritidsgården är en plattform där ungdomar lär sig vikten 

av att respektera varandra oavsett vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Det 

fokus personalen har på respekt är en viktig del i deras arbete med ungdomar. Om en ungdom 

förstör ordningen i verksamheten kan det leda till konsekvenser i form av att bli utslängd för 

dagen eller liknande. Detta är något som ungdomar inte vill bli utsatta för eftersom 

fritidsgården har en stor betydelse för dem. Vikten av respekt i verksamheten verkar vara en 

grundregel enligt ungdomarna samt att de själva anser att det är en bra egenskap att ha med 

sig senare i livet.  

Något som eftersträvas i verksamheten enligt Mustafa är att ungdomarna i verksamheten skall 

kunna göra aktiviteter tillsammans fastän vissa ungdomar inte känner varandra, vilket innebär 

att respekt är en viktig pelare för att alla ska må bra. 

Mustafa: “Ibland har fritidsgården olika aktiviteter som gör att man hamnar i olika 

grupper med andra ungdomar som man kanske inte är jättebra vän med. Man lär sig 

då att respektera andra för att man inte känner dem så bra samtidigt att man lär sig att 

samarbeta med dem som jag inte är van att umgås med” 
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Det Malik berättade i tidigare stycke kan kopplas till det Mustafa berättar angående respekt. 

Vår tolkning utifrån detta citat ser ut på sådant sätt att fritidsledarna strävar efter att 

ungdomarna som befinner sig i verksamheten skall förstå vikten med att respektera andra 

människor. Utifrån det Mustafa och andra ungdomar nämnt är respekt i fritidsgården viktigt 

för att man ska kunna samspela med varandra i olika situationer i verksamheten men även för 

att upprätthålla den ordningen som finns där. Respekten är även viktigt för att kunna bemöta 

vilken person som helst för att samspelet ska kunna fungera. Det gör dem genom att tillsätta 

ungdomar i situationer som de inte är vana med, det kan exempelvis vara genom att tillsätta 

ungdomar som inte är bra vänner med varandra i samma grupp vid olika aktiviteter. Detta 

görs i syfte enligt vår tolkning i att lära ungdomarna hur de skall uppföra sig i sociala 

kontexter när de samspelar med varandra. Gruppaktiviteter görs även i syfte för att 

ungdomarna skall kunna samspela samt samarbeta med andra människor i andra kontexter 

som är utanför fritidsgårdens ramar, såsom i kommande arbetsliv och så vidare. Utan respekt 

hade inte verksamheten fungerat för att kunna möta ungdomars behov och för att 

fritidsgården skall skapa en trygghet för alla som ingår i verksamheten.  

Respekten kan sättas i relation till teorin om symbolisk interaktionism. Mead menar på att 

symbolisk interaktionism uttrycks genom språk och symboler. Med symboler menar man det 

som representerar ett objekt, objektet här förblir respekt. Ungdomarna lyfter upp att det 

hänger skyltar som symboliserar allas lika värde, respekt och vilka beteenderegler som gäller 

i verksamheten. Mead menar på att det sociala samspelet inte sker per automatik, utan att det 

är något som sker utifrån de symboler som individen använder sig av i den kontexten de 

befinner sig på. I verksamheten är vikten av respekt oerhört viktig för att alla skall trivas, må 

bra och känna sig bekväma. Respekten symboliserar att man värdesätter en persons 

egenskaper. Det vill säga, att man ska ta hand om varandra och respektera varandra oavsett 

vilken bakgrund man har. När ungdomarna befinner sig i verksamheten är det viktigt att 

respekt förmedlas mellan dem. I Interaktionen som sker mellan ungdomar och mellan 

personal och ungdomar, är respekten viktigt eftersom verksamhetens ordning upprätthålls 

genom själva respekten. I samspelet som sker mellan ungdomar utnyttjar de ord för att 

förmedla sin mening under ett samspel. Ungdomarna menar på att respekten är något som de 

skall ge, men även få tillbaka. Detta betyder att de ungdomar som är i verksamheten uttrycker 

sig genom ord eller gester genom att de använder sig av samma språk. Detta innebär att det 

sättet ungdomarna kommunicerar på mellan varandra, samt de symboler de använder sig av, 

får en innebörd under samspelet som sker mellan dem. Ungdomarna lyfter en aspekt där de 

exempelvis gör aktiviteter i grupp med andra ungdomar. Det kan i vissa fall hända att 

ungdomarna hamnar i grupper där deras egna vänner inte ingår i. Ungdomarna lyfter då hur 

viktig respekten är mellan de som ingår i samma grupp då man inte känner varandra så pass 

väl. Hade inte Mälardalens fritidsgård satt upp de ramar som finns i verksamheten, så hade 

kanske inte respekten funnits i samma utsträckning. Mead menar på att det finns sociala 

strukturer i ett socialt samspel där människor skall utgå från de strukturer som finns för att 

hålla ordningen i interaktionen. Respekten kan även sättas i relation till begreppet skam 

genom att ungdomarna som befinner sig i verksamheten accepterar varandra genom 

ömsesidiga rollövertaganden. Det förblir ett sätt för dem att förhindra skamkänslor, vilket i 

sin tur stärker känslan av stoltheten. Samtidigt finns risken för de som dömer att skam-

beläggas. Respekten kan också ses som ett kulturellt kapital. Där ungdomarna ges en förmåga 

att interagera med människor som är radikalt olika från dem själva, vilket är en viktig 

förmåga i andra sammanhang som de kan befinna sig i.  
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6.2.4 Ett andra hem 

Detta tema är en totalisering av temana aktiviteter i fritidsgården och resurser. Dessa teman 

lyfter att samtliga ungdomar menar på att fritidsgården erbjuder aktiviteter som är 

kostnadsfria vilket skapar en möjlighet för ungdomar att ingå i aktiviteter.  

Ungdomarna som deltog i studien menar att verksamheten är en plats som erbjuder olika 

aktiviteter kostnadsfritt till ungdomarna. De aktiviteter som erbjuds i verksamheten har inte 

ungdomarna tillräckliga resurser rent ekonomiskt hemifrån för att kunna delta i vilket gör att 

de besöker just Mälardalens fritidsgård. Anledningarna till det grundar sig i att ungdomarnas 

familjer bor i ett socioekonomiskt utsatt område där föräldrarna har låginkomstjobb eller är 

arbetslösa.  

Adam: “Vi bor i en trea och vi är 5 stycken i familjen. Det är mamma, pappa, jag och 

mina två mindre bröder. Eftersom vi bor litet så delar jag rum med mina bröder. Asså 

mamma och pappa jobbar men de tjänar inte så mycket pengar” 

Adam uttrycker att han och hans familj bor tätt där han delar rum med sina små bröder. Detta 

är ett resultat av familjens ekonomiska situation. Föräldrarna har en låg inkomst vilket gör att 

föräldrarna inte har råd att erbjuda ett bättre boende för familjen. Att Mälardalens fritidsgård 

finns, gör att ungdomars behov som kommer från lägre socioekonomiska familjer ändå kan 

ingå i en gemenskap i en miljö där de har tak över huvudet och har värme med andra 

ungdomar vilket skapar en betydelse för dem i deras vardag – som i Adams fall där han 

kommer ifrån en familj som har en låg inkomst vilket gör att han besöker Mälardalens 

fritidsgård. Hade Adams familj haft det bättre ställt rent ekonomiskt så kanske inte hans 

behov att besöka verksamheten hade varit detsamma. Adam och andra ungdomar som 

besöker fritidsgården får även möjligheten till att skapa en relation till andra ungdomar som 

finns i verksamheten vilket gör att de expanderar sina kontaktnät, men även att ungdomar får 

möjligheten till att få tillgång till materiella ting som de utnyttja, det kan vara form av att 

spela tv-spel eller dataspel.   

En möjlighet till att kunna spela tv-spel samt göra aktiviteter gör fritidsgården attraktivt. 

Jamal menar på att tillgången till en speldator inte finns hemma vilket är en av anledningarna 

till att han besöker verksamheten.   

Jamal: “Jag har inte så många saker hemma, asså typ data som jag kan spela på eller 

playstation. Förut brukade jag fråga min mamma om jag kunde få det men då sa hon 

alltid att hon inte hade råd, så jag kommer till fritidsgården för här finns det allt. Jag 

kan spela vad jag vill, spela fotboll, pingis eller biljard utan att det kostar något”. 

Det Adam nämnde går att sätta i relation till det Jamal uttryckte. Enligt Jamal är det bra att gå 

till fritidsgården eftersom utbudet av materiella ting finns som exempelvis tv-spel, datorspel 

eller att göra aktiviteter i form av att spela fotboll med mera. Intresset verkar ha funnits redan 

från tidigare år från Jamal att spela tv-spel eller att spela datorspel, dock har det inte funnits 

tillräckliga resurser hemifrån för att Jamal skulle ha fått det. Ungdomar som bor i ett 

socioekonomiskt utsatt område har inte samma tillgång till att göra det de tycker om, och 

deras familjer har sällan tillräckliga resurser för att erbjuda sina barn att ingå i ett 

föreningsliv. Detta resulterar i att Mälardalens fritidsgård blir av stor betydelse för dessa 

ungdomar i form av att tillgången till att exempelvis spela tv-spel, datorspel eller att spela 

fotboll alltid finns. Eftersom Jamals familj inte kunnat erbjuda honom de sakerna han velat ha 

i sin fritid så blev fritidsgården en möjlighet för honom att gå till för att kunna förgylla hans 
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vardagar i de sakerna som han tycker om att göra. Hussein kopplar det hela till sin barndom 

då han menar på att familjens ekonomiska situation har hindrat honom från att göra det som 

han tycker om. När chansen att göra det som Hussein tyckte om inte var möjligt blev 

fritidsgården ett alternativ för honom. 

Hussein: “Jag bor bara med min mamma och mina småsyskon så vi har aldrig haft det 

jättebra och så när det kommer till pengar. Jag kommer ihåg när jag var liten och gick 

i taekwondo, jag fick sluta samma månad för att det kostade för mycket. Jag började 

att gå till fritidsgården efter det där” 

Adams citat kan relateras till Husseins genom att familjerna haft svårt med att erbjuda sina 

barn något de har intresse för då ekonomin alltid har hindrat ungdomarna från att göra det de 

tycker om. Hussein menar att ekonomin inom en familj är av stor vikt för att medlemmarna i 

en familj ska kunna göra saker som de mår bra av. I Husseins fall kan vi tydligt se att 

familjens ekonomiska situation hindrar familjemedlemmarna från att göra saker som de 

verkligen vill göra. Detta påverkar samtidigt Hussein att skapa kontakter med andra 

ungdomar som har liknande intressen som han. Ungdomar som befinner sig i 

socioekonomiskt utsatta områden har inte liknande möjligheter att delta i aktiviteter som 

ungdomar kan som kommer från ett bättre socioekonomiskt område. Detta resulterar i att 

ungdomar som kommer från dessa områden upplever att de befinner sig i en form av 

utanförskap som grundar sig i familjens ekonomi. En familjs ekonomi hindrar ungdomar till 

att ingå i en gemenskap utanför skolan eller hemmet. Mälardalens fritidsgård har en stor 

betydelse för ungdomar som bor i området Pettersberg för att det fyller ett behov som 

ungdomarna gemensamt har, vilket är att ingå i en gemenskap samt att de kan utföra 

aktiviteter som är kostnadsfria i en miljö som erbjuder värme och tak över huvudet. 

Verksamheten erbjuder även möjligheten för ungdomar som Hussein att skapa relationer med 

andra ungdomar samt personalen. 

Att ungdomar besöker fritidsgården går att sätta i relation till Bourdieus begrepp socialt 

kapital. Begreppet handlar om kontaktnät som förhåller sig via de byten som sker mellan 

deltagare rent materiellt eller kulturellt. Det kan exempelvis vara familj eller klass. 

Ungdomarna menar på att familjens klass har begränsat dem i avseenden som att utöva 

aktiviteter eller att köpa hem materiella ting som de tycker om eftersom det kostat pengar 

som familjerna inte haft råd med. Ett resultat av detta har blivit till att ungdomarna valt att 

besöka verksamheten för att det där erbjuds kostnadsfria aktiviteter i form av sportutövning 

eller tv-spel med mera, samtidigt som verksamhet erbjuder ungdomarna en miljö där 

ungdomarna får umgås med varandra på en plats som har värme och tak över huvudet. 

Bourdieu menar på att alla människor har tillgången till att expandera sitt sociala kapital men 

att de människor som kommer från familjer där de har ett lägre socialt kapital lyckas sämre 

generellt i livet än de som kommer från familjer med ett högre socialt kapital. Ungdomarna 

som kommer till verksamheten kommer från familjer med ett lägre socialt kapital men även 

från familjer som har ett sämre ekonomiskt kapital, detta blir en stor anledning till att dem 

väljer att besöka verksamheten. När ungdomar besöker fritidsgården får de möjligheten till att 

expandera sitt sociala kapital då de lär känna andra ungdomar och personal. Detta i enlighet 

med Bourdieu betyder att det är just de som är med och bidrar till att individen skapar en 

säkerhet hos sig samtidigt att det är de som är med och genererar en förändring i individens 

liv. De ungdomar som besöker fritidsgården upplever att deras sociala kapital expanderas hos 

dem genom att de besöker fritidsgården. Funktionen fritidsgården har är att vara med och 

bygga ungdomarnas liv genom att utöka deras sociala kapital. Det resulterar i att fritidsgården 

är med och bidrar till att förändra ungdomarnas liv i en positiv mening. Att ungdomar 
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besöker fritidsgården går även att sätta i relation till Bourdieus begrepp ekonomiskt kapital. 

Det är svårt att skilja socialt kapital från ekonomiskt kapital. Samvaro kostar pengar, vill man 

vara del av ett socialt sammanhang bör man exempelvis betala för tv-spel eller 

föreningsaktiviteter. Då växlar man ekonomiskt kapital mot socialt kapital, exempelvis att 

man betalar för att vara med i en klubb. Men det fritidsgården erbjuder är ett socialt kapital 

utan att kräva ett ekonomiskt kapital, de underlättar i sin tur för ungdomarna att ta plats i 

sociala sammanhang på det sättet.  

6.3 Huvudtolkning 

Temana i den inledande tolkningen har i den fördjupade tolkningen utvecklats till temana 

gemenskap, trygghet, respekt och ett andra hem. Den fördjupade tolkningen är en grund inför 

nästkommande tolkning vilket är huvudtolkningen. Huvudtolkningen har som mål att 

presentera en helhetsbild av datamaterialet. Vi kommer att ta hjälp från vår förförståelse samt 

den teoretiska och begreppsliga ramen som är inkluderad i studien. 

6.3.1 Betydelse av trygghet 

Vår huvudtolkning är att Mälardalens fritidsgård har en stor betydelse för ungdomarna som 

besöker den verksamheten. Betydelsen kommer genom trygghet, dock i olika former av 

trygghet i form av gemenskap, respekt, trygghet och ett andra hem. Det fritidsgården gör, är 

att den fyller ungdomars vardag med sociala aktiviteter där de kan umgås med varandra. 

Fritidsgården erbjuder ungdomarna en miljö där de har tak över huvudet och värme, vilket 

betyder att ungdomarna inte behöver umgås ute på gator i området. Att fritidsgården erbjuder 

värme och tak över huvudet för ungdomar är inte bara i den fysiska formen, utan det är även 

själva värmen av gemenskap och kärlek. Personalen har bidragit till att skapa en sådan miljö 

där ungdomarna upplever känslan av trygghet. Fritidsgården är även en plats där ungdomarna 

bättre lär sig färdigheter moraliskt och praktiskt. Det kan vara att de lär sig normer, 

värderingar eller att ta ansvar över sitt eget handlande. En av de största faktorerna till varför 

ungdomar besöker Mälardalens fritidsgård grundar sig på deras ekonomiska familjesituation. 

Samtliga ungdomar lyfter att deras ekonomiska situation hindrar dem från att delta i 

aktiviteter eller former av gemenskap utanför deras skoltid, eftersom det kostar en summa 

pengar som deras familjer inte har råd att erbjuda sina barn. Fritidsgården förblir en 

verksamhet som erbjuder ungdomar kostnadsfria aktiviteter samt en miljö där de kan skapa 

relationer med varandra. 

Vi börjar med att återge huvudresonemanget i temat trygghet. Här visade vi hur ungdomarna 

ser fritidsgården som sitt andra hem, vilket innebär att verksamheten har en 

trygghetsbetydelse för ungdomarna. Fritidsgården är en miljö där ungdomarna känner ett 

kollektivt sammanhang utanför sin familj. Ungdomarna nämner att fritidsgården är en plats 

där de kan få hjälp, stöd eller motivering av personalen. Det verkar finnas ett behov av vuxna 

förebilder i deras liv som kan finnas där för dem i de avseenden ungdomarna behöver. 

Känslan av familj verkar finnas i verksamheten eftersom ungdomarna som befinner sig där 

känner varandra sedan barnsben och att personalen har funnits i deras liv sedan de var barn. 

Men också att känslan av kärlek, trygghet och gemenskap finns där som gör att de upplever 

att fritidsgården ses som deras andra hem. Ungdomarna lyfter upp att personalen som jobbar 

där har skapat en miljö där alla skall känna sig trygga. Detta går att sätta i relation till 

Lindbloms begrepp angående rollövertagande som tillhör till teorin symbolisk interaktionism, 

som går ut på att individen reglerar sina handlingar utifrån den omgivningen den befinner sig 

i. Och det är just den miljön personalen har skapat enligt ungdomarna, det vill säga att på 
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fritidsgården anpassar man sina handlingar och beteenden för att upprätthålla ordningen så att 

alla i verksamheten känner sig trygga. Detta innebär att ungdomarna som befinner sig i 

verksamheten inte kan bete sig hur som helst, då det kan leda till att de stör den sociala 

ordningen som finns där. Detta går även ihop med det som Lindblom nämner angående 

rollövertagande, det vill säga att individen är tillräckligt kompetent för att ta sig an de regler 

och normer som finns i den sociala kontext den befinner sig i. I verksamheten vet 

ungdomarna vad som gäller i form av beteenderegler samt normer. Detta är något som 

ungdomarna tar sig an samtidigt som de förväntar sig att andra skall göra samma sak. Detta är 

det som resulterar i att ungdomarna känner sig trygga i verksamheten eftersom det finns 

ramar och regler som varje ungdom måste utgå ifrån för att vara en medlem i verksamheten. 

Detta stämmer alltså överens med det Lindblom lyfter angående rollövertagandet. 

Ungdomarna anpassar sig ständigt utifrån verksamhetens regler och ramverk, vilket gör att de 

tar sin an roller för att bidra med trygghet.  

Trygghet är också en central aspekt av temat gemenskap. För att ungdomar ska kunna bli 

inkluderade i en verksamhet där de kan umgås med varandra och göra aktiviteter tillsammans 

behöver de känna trygghet. I fritidsgården upplever ungdomarna att det finns en känsla av 

delaktighet, delaktigheten upplevs genom att ungdomarna kan ingå i alla aktiviteter som finns 

där samt att de kan umgås med vem som helst där, vilket de inte upplever att de har någon 

annanstans än i själva fritidsgården. Delaktigheten som ungdomarna ingår i, i själva 

fritidsgården, är en form av gemenskap som de uttrycker att de inte har utanför deras skoltid. 

Samtliga ungdomar menar att de inte har något att göra på sin fritid vilket gör att behovet av 

att gå till fritidsgården blir viktigt för dem, och just det för att ungdomarna ska ha något att 

göra på sin fritid. Hade fritidsgården inte funnits, hade ungdomarna istället valt att hänga ute i 

området, vilket eventuellt kunnat öka risken för rastlöshet och destruktiva beteenden. 

Fritidsgården är alltså ett ställe där deras behov uppfylls vilket är att ingå i en gemenskap. 

Det förblir även en plats för ungdomar där de kan vara en del av trygg gemenskap med andra 

ungdomar samt personal. Scheff nämner att det sociala bandet är något som regelbundet 

utsätts för hot, vilket innebär att det sociala bandet hela tiden måste byggas för att det skall 

upprätthållas. Ungdomarna menar ju på att de besöker fritidsgården för att de vill umgås med 

sina vänner. Går de inte till fritidsgården ökar risken för att deras sociala band skall upplösas. 

Det är inte något som ungdomarna vill skall hända eftersom de vill ingå i grupp med andra 

ungdomar för att de skall uppleva en meningsfull existens. Alla ungdomar som besöker 

fritidsgården känner sig välkomna genom att de tar hänsyn till varandra samt att de visar 

kärlek till varandra. Detta går att koppla till Scheffs teori om sociala band som betonar ett 

grundläggande mänskligt behov hos individen att sträva efter att ha sociala band. Det är även 

det ungdomarna lyfter upp – de söker sig till fritidsgården för att de har ett behov av att skapa 

relationer till andra, det vill säga att de skapar relationer till andra ungdomar eller personalen 

som jobbar där. Vi ser detta som att ungdomarna som besöker verksamheten själva är 

medvetna om vad de behöver för att deras vardagar skall förgyllas i form av att ha roligt och 

inkluderas till något som är större än dem själva, men även att de är tillräckligt smarta för att 

själva vilja tillsätta sig i den trygga miljön som finns i fritidsgården.   

Vidare kan temat respekt också knytas till trygghet. I verksamheten är vikten av respekt 

oerhört viktigt för att upprätthålla den sociala ordningen som finns där, och det är att man tar 

hänsyn till varandra, respekterar varandra samt att man ser till att alla har det bra där. Detta 

skapar en känsla av trygghet för ungdomarna eftersom de upplever att de är respekterade i 

verksamheten. Ungdomarna nämner att det finns skyltar som symboliserar allas lika värde, 

respekt samt beteenderegler som gäller i verksamheten. Ungdomarna framhäver att de får lära 

sig färdigheter i verksamheten som de inte har lärt sig hemma. Det är som exempel att de fått 
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lära sig att det inte är något fel på människor som är homosexuella. De färdigheterna som 

ungdomar lärt sig i verksamheten genererar till en trygghetskänsla. Känslan av trygghet är en 

viktig grund till varför dessa ungdomar exempelvis respekterar varandra oavsett vad man har 

för bakgrund eller liknande. Detta går att sätta i relation till Meads teori angående symbolisk 

interaktionism, där Mead menar på att individens sociala jag utvecklas i interaktionen med 

andra människor. Det sociala jaget utvecklas inte per automatik utan det är något som 

utvecklas i interaktionen med andra. Ungdomarna menar på att personalen i fritidsgården 

sätter dem i kontexter där de får lära sig interagera med ungdomar som de kanske inte känner 

så väl. Personalen har skapat sociala strukturer där ungdomarna måste anpassa sig för att 

interagera med varandra utifrån de strukturer som existerar där. Detta går att koppla till 

Meads teori eftersom samspelet som sker mellan ungdomarna ligger på en mikronivå där 

fokuset är på hur meningar både framställs och överförs mellan ungdomarna. I fritidsgården 

är fokuset på respekt oerhört viktigt då det är just den aspekt som gör att ungdomarna känner 

att de mår bra av att vara i verksamheten, det vill säga känslan av trygghet. Om ungdomarna 

inte anpassar sina beteenden och handlingar utifrån den sociala strukturen som finns i 

verksamheten kan konsekvenserna bli att ungdomarna blir utslängda från fritidsgården. Det 

vill säga att om någon ungdom stör den trygghetsordningen som existerar i verksamheten, får 

då just den ungdomen bemöta någon form av konsekvens. Samtidigt minskas risken för social 

exkludering genom att ungdomarna får lära sig ömsesidig respekt. Genom betoningen på 

respekt minskas därmed risken för skam. Ungdomarna får lära sig att de kan göra fel och 

därmed förlora möjligheten att vara på fritidsgården, men de får också lära sig att de inte kan 

vara fel som personer. Alla sorters personer har rätt att bli respekterade på fritidsgården, och 

därmed skapas en trygghet från social exkludering. 

Till sist, känslan av ett andra hem tillkommer genom tryggheten som ungdomarna upplever 

när de befinner sig i verksamheten. Ungdomar väljer att besöka fritidsgården då de inte har 

tillräckliga resurser hemifrån för att ingå i ett föreningsliv utanför sin skoltid eller att deras 

ekonomiska situation hindrar dem från att köpa materiella ting såsom tv-spel eller liknande. 

En grund till detta är för att ungdomarnas familjer bor i ett socioekonomiskt utsatt område 

eftersom deras klass i samhället inte är så hög, det vill säga att föräldrarna har låginkomstjobb 

eller inga jobb alls vilket leder till att föräldrar inte har råd att erbjuda sina barn de aktiviteter 

barnen verkligen tycker om. Detta inkluderar även det ekonomiska kapitalet då ungdomarnas 

familjer inte har råd med att erbjuda sina barn de sakerna och aktiviteterna de vill. 

Ungdomarnas föräldrar är inte tillräckligt integrerade i det svenska samhället vilket innebär 

att föräldrarna inte har tillräckliga kontaktnät som de kan utnyttja. Bourdieus kapitalformer 

går att sätta i relation till detta, såsom socialt kapital då Bourdieu menar att det sociala 

kapitalet grundar sig i kontaktnät som skapas och upprätthålls genom de byten som sker 

mellan deltagare rent materiellt eller kulturellt. Individens kapacitet av socialt kapital regleras 

utifrån storleken på ens nätverk av relationer som individen aktivt kan samla, samt den 

kapacitet av kapital som kan vara ekonomiskt eller kulturellt. Ungdomarna menar att deras 

föräldrar inte har förmågan till att erbjuda det de verkligen vill göra på sin fritid, vilket leder 

till att ungdomarna väljer att besöka fritidsgården. Genom att föräldrarna inte har ett 

tillräckligt ekonomiskt kapital så kan de inte heller erbjuda sina barn att utveckla sina 

kulturella och sociala kapital genom att exempelvis sätta dem i ett föreningsliv eller att köpa 

materiella ting. Dock blir fritidsgården en plats som erbjuder ungdomarna att ingå i 

kostnadsfria aktiviteter såsom att spela fotboll eller att spela tv-spel med mera. Det vill säga 

att fritidsgården blir den plats där ungdomarna kan utveckla sitt kulturella samt sociala 

kapital. Fritidsgården erbjuder även ungdomarna ett ställe med tak över huvudet samt värme 

där de kan umgås, istället för att umgås ute i området. Bourdieu hävdar att det sociala 

kapitalet är något som varje individ har tillgång till, men också att varje individ kan utnyttja 
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sina sociala tillgångar för att utöka sitt ekonomiska kapital. Det sociala kapitalet har en stor 

påverkan på människor, det fungerar på ett sådant sätt där ju högre socialt kapital en individ 

har desto större är chansen för att lyckas rent generellt i livet. Ungdomarna som besöker 

verksamheten ökar sitt sociala kapital och sitt kulturella kapital genom att de får träffa andra 

ungdomar samt personalen som jobbar där, men även att de får möjlighet till att utföra 

aktiviteter i form av spela tv-spel och aktiva sporter. Det leder till att de skapar nya relationer 

vilket blir deras kontaktnät. Personalen hjälper exempelvis ungdomarna med att söka jobb 

eller att motivera dem till att klara av saker och ting ensamma. Detta leder till att 

ungdomarnas sociala kapital samt kulturella kapital expanderas vilket i sin tur skapar en 

säkerhet eller trygghet hos ungdomarna.   

Bourdieu lyfter vikten av olika kapitalformer som individen behöver för att lyckas generellt i 

sitt liv. Dock menar vi att han missar en viktig aspekt i förklaringarna utav sina 

kapitalformer, vilket är betydelsen av trygghet, eller vad vi skulle vilja kalla trygghetskapital. 

För att individen skall expandera sina kapitalformer krävs det att individen upplever någon 

form av trygghet. Tryggheten är det som bidrar till att individen upplever en säkerhet. Om 

trygghet är något som saknas hos individen kan det orsaka en oro som i sin tur kan påverka 

svårigheter med att utveckla sina kapitalformer såsom ekonomiskt kapital, kulturellt kapital 

och socialt kapital. Det som framhävs ur studien är vilken betydelse tryggheten har för dessa 

ungdomar som besöker Mälardalens fritidsgård. Känslan av trygghet är det som gjort att 

dessa ungdomar kunnat skapa relationer med varandra samt personalen. Men det har även 

fungerat som en viktig funktion då de bidragit till att dessa ungdomar som besöker 

verksamheten ser själva verksamheten som ett andra hem där det finns respekt mellan 

varandra, man ingår i en gemenskap där de kan utföra aktiviteter tillsammans som är helt 

kostnadsfritt och att känslan av trygghet är något som de kan uppleva där på plats.  

Sammanfattningsvis kan vi se att Mälardalens fritidsgård ger ungdomarna trygghetskapital 

genom att ge dem socialt och kulturellt kapital, och genom att också kompensera för det låga 

ekonomiska kapital som många av ungdomarna har. Mälardalens fritidsgård ger också 

trygghetskapital eftersom den motverkar exkludering och skamkänslor och främjar sociala 

band. Detta möjliggörs genom att ledare underlättar för rollövertaganden mellan ungdomar 

som skapar och stärker sociala band – även rollövertaganden mellan ungdomar som är 

mycket olika varandra, och har olika sorters socialt och kulturellt kapital.  

7 Diskussion 

7.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 

Denna studie har haft som syfte att undersöka vilken betydelse Mälardalens fritidsgård har 

för ungdomar som besöker den verksamheten. Vår frågeställning var relevant för 

ungdomarnas liv och erfarenheter då vår frågeställning blir besvarad genom att resultatet 

påvisar att verksamheten är en plattform för ungdomar, där de kan ingå i en gemenskap och 

utföra aktiviteter tillsammans med andra ungdomar helt kostnadsfritt. Fritidsgården erbjuder 

ungdomarna en miljö där de har tak över huvudet och värme, vilket betyder att ungdomarna 

inte behöver umgås ute i området. Personalen är central för att en sådan miljö ska kunna 

möjliggöras, där ungdomarna upplever känslan av trygghet. Fritidsgården är en plats där 

ungdomarna får trygghetskapital, som sedan kan möjliggöra andra typer av kapital. 

Fritidsgården är även en plats där ungdomarna lär sig färdigheter moraliskt och praktiskt. Det 

kan vara att de lär sig normer, värderingar eller att ta ansvar över sitt eget handlande. Nedan 
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presenteras en diskussion av studiens resultat i relation till den tidigare forskningen samt den 

teoretiska och begreppsliga referensramen. Vi kommer att avsluta diskussionen med en 

metodologisk reflektion, egna reflektioner, vår förförståelse samt förslag på framtida 

forskning.  

7.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Resultatet som framkom i vår studie var att Mälardalens fritidsgård har en stor betydelse för 

ungdomar som besöker den verksamheten. Betydelsen förekommer i olika former, där 

ungdomar kommer till verksamheten för att träffa sina vänner, ingå i en gemenskap, utföra 

aktiviteter tillsammans helt kostnadsfritt och att de kan skapa en relation till de anställda. I 

temat barn och ungdomar i utsatta områden från den tidigare forskningen påvisar vår studie 

att den ekonomiska aspekten i deras liv bidragit till att ungdomar väljer att besöka 

Mälardalens fritidsgård, eftersom de inte haft tillräckliga resurser för att ingå i aktiviteter 

utanför skoltiden. Den tidigare forskningen påvisar att den ekonomiska utsattheten i barn och 

ungdomars liv grundar sig på ungdomarnas familjeförhållande, ekonomiska förutsättningar, 

utanförskap och delaktighet i föreningsliv. Detta överensstämde med resultatet som vi kom 

fram till i temat resurser som finns på fritidsgården men saknas i hemmet då ungdomarna 

påvisade att de inte hade tillräckliga resurser hemifrån för att ingå i ett föreningsliv utanför 

sin skoltid eller att deras ekonomiska situation hindrade dem till att köpa materiella ting 

såsom tv-spel, dator eller liknande. Att ungdomar får möjlighet till att besöka verksamheten 

Mälardalens fritidsgård bidrar till att de kan ingå i en gemenskap med andra ungdomar helt 

kostnadsfritt, där de kan utföra aktiviteter som de gillar. Detta innebär att den ekonomiska 

aspekten har en stor påverkan på ungdomars liv i form av att utföra aktiviteter och ingå i en 

gemenskap. Vårt resultat överensstämmer med den tidigare forskningen då vi fick liknande 

resultat i vår studie, där ungdomar som bor i utsatta områden hindras från att ingå i en 

gemenskap utanför deras skoltid, och detta grundar sig i den ekonomiska situationen som 

familjen har.  

Den tidigare forskningen i temat aktiviteter efter skoltid visar att det finns många positiva 

aspekter av att ingå i ett föreningsliv sportsligt, kulturmässigt eller politiskt. Studierna 

påpekar att de ungdomar som går i ett föreningsliv generellt sätt lyckas bättre i skolan och i 

livet. Men även att de barn och ungdomar som har en utländsk bakgrund förlitar sig mer på 

att olika organisationer såsom skola, fritidsgård med mera kan vara med och uppfostra deras 

barn och ungdomar, jämfört med de barn och ungdomar som inte har en utländsk bakgrund. 

Barn och ungdomar som kom från familjer som hade bättre ekonomiska förhållanden deltog 

inte i samma utsträckning i fritidsaktiviteter såsom barn och ungdomar gjorde som hade 

sämre ekonomiska förhållanden. Det som ytterligare framkom ur de tidigare studierna var att 

ungdomar som ingick i aktiviteter efter skoltid lyckades utveckla bättre kamratrelationer med 

varandra jämfört med de ungdomar som inte ingick i fritidsaktiviteter. I huvudsak får alltså 

ungdomar generellt positiva effekter av att ingå i fritidsaktiviteter oavsett bakgrund. Det 

fanns likheter mellan resultatet i den tidigare forskningen och det resultat vi fick fram i vårt 

resultat i temat gemenskap där ungdomarna menar att alla som besöker Mälardalens 

fritidsgård inkluderas i en delaktighet som finns där. Ungdomar som besöker Mälardalens 

fritidsgård kan enklare skapa kontakt och interagera med varandra. En känsla som finns bland 

ungdomar som besöker Mälardalens fritidsgård är de upplever verksamheten som deras hem. 

Och det grundar sig i att de har kärlek till gården där man tar hand om varandra. Det som 

dock skilde vårt resultat från resultatet från den tidigare forskningen var att vi kom fram till 

ungdomarna själva vill inkluderas i en verksamhet där de kan umgås med vänner och att göra 

aktiviteter så att deras dagar blir förgyllda. Det verkar som att känslan av delaktighet bland 
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ungdomarna knappt finns någon annanstans i deras fritid än det som de har i själva 

verksamheten. De som även framkom i vårt resultat var att kärlek och att man tar hänsyn till 

varandra var viktigt att visa i verksamheten. Detta är aspekter som inte den tidigare 

forskningen inte hade kommit fram till i sitt resultat. Den tidigare forskningen kom fram till 

allt mer generella slutsatser eftersom deras studieområde var betydligt bredare än vår studie. 

Vår studie har till skillnad från den tidigare forskningen enbart ett fokus på just en mindre 

verksamhet där vi bara använt oss av 10 respondenter jämfört med den tidigare forskningen 

som inkluderade en mycket större population.  

Temat fritidsverksamhetens arbete från den tidigare forskningen visar att fritidsledarnas 

arbete utmärks av djupa relationer med ungdomar som byggs upp under en lång tid. I 

relationen mellan fritidsledare och ungdom finns det en känslig balansgång att stödja 

ungdomar lagom mycket och att man ska lyckas nå dem. Tanken med detta är att 

fritidsledarna skall kunna reglera sitt förhållningssätt mot ungdomarna då man vill motverka 

dåliga vanor och samtidigt uppmuntra positiva vanor. Detta är något som återkommer i temat 

respekt. Ungdomar som besöker verksamheten menar att personalen som jobbar där gör ett 

arbete som är utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. Ungdomarna upplever att fritidsledarna 

verkligen bryr sig om dem eftersom fritidsledarna strävar efter att utveckla ungdomarna till 

att bli bättre versioner av sig själva. Fritidsledarna finns där för ungdomarna som 

bonusföräldrar där ungdomarna nämner att de lär sig olika saker som de inte lärt sig 

hemifrån, som bland annat värderingar och normer som är lämpliga i det svenska samhället. 

Men även att fritidsledarna upplevs från ungdomarna som att de bryr sig om deras vardagliga 

liv, det vill säga hur det går för dem i skolan, att fritidsledarna bryr sig om deras välmående 

med mera. Den tidigare forskningen visar även att ungdomar som själva vill inkluderas i en 

större gemenskap i olika organisationer får ut mer av sin medverkan i form av bekräftelse och 

starkare sociala band. I temat respekt nämner ungdomarna att de lärt sig olika färdigheter från 

verksamheten. Och det har varit en stor anledning till att ungdomarna besöker verksamheten. 

Det har funnits en drivkraft från ungdomarnas sida att vilja ta sig an nya färdigheter.  

Vår studie fyller en lucka som den tidigare forskningen inte presenterar vilket är trygghet som 

ungdomarna lyfter finns i verksamheten. Från temat fritidsverksamhetens arbete i den 

tidigare forskningen nämns de olika aspekter som gör att ungdomarna kan skapa goda 

relationer med fritidsledarna som jobbar där. Vår studie kom fram till aspekten trygghet, som 

är en viktig grund till varför ungdomar får en betydelse av att komma till Mälardalens 

fritidsgård. Denna aspekt påvisades inte i den tidigare forskningen, utan den tidigare 

forskningen kom fram till vikten av relationen mellan personal och ungdomar vilket vi även 

kom fram till i vår studies resultat. I vår studie är tryggheten en av de viktigaste aspekterna 

till varför ungdomar väljer att besöka Mälardalens fritidsgård. I en fritidsgård där ungdomar 

umgås med varandra så är tryggheten en viktig grund för att de ska få en betydelsefull 

mening av att vara med varandra. Det handlar inte enbart om relationen man har till varandra 

eller till personalen, utan det handlar även om att alla i en fritidsgård ska känna sig trygga 

oavsett graden av relation man har till varandra eller till personalen.   

7.3 Teoretisk och begreppslig referensram i relation till resultatet 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen har varit till stor nytta för oss att förstå vilken 

betydelse Petterbergsfritidsgård har för ungdomar. Utifrån det som vi har redogjort i 

huvudtolkningen kommer vi nu att sätta den i relation till teorierna som vi använt oss av i 

studien. Det resultat som vi kom fram till var att Mälardalens fritidsgård har en stor 

trygghetsbetydelse för ungdomarna som besöker den, och för att förstå denna betydelse har 
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Scheffs och Meads teorier varit användbara. Tryggheten handlar om en personlig bekräftelse, 

samtidigt som trygghet också är en resurs för att nå andra kapitalformer. Därmed vill vi se 

trygghet som en form av kapital – ett trygghetskapital. Det fritidsgården gör är att den fyller 

ungdomars vardag med sociala aktiviteter där de kan umgås med varandra. Gemenskap var 

en aspekt som framkom ur resultatet, vilket i regel grundas ur upplevelsen av trygghet. 

Ungdomarna hävdar att känslan av delaktighet finns i verksamheten, men att det är något som 

ständigt måste byggas för att det skall upprätthållas. Ungdomarna fastställer att de besöker 

fritidsgården för att de vill umgås med sina vänner. Ungdomarna påvisar även att gemenskap 

är något som är grundläggande för deras mänskliga behov eftersom de vill skapa relationer 

till varandra. Detta innebär att ungdomarna som besöker verksamheten strävar efter att ha 

sociala band. Dessa drag från Scheffs teori om det sociala bandet återkommer i denna studies 

resultat då det är ett behov för ungdomarna att sträva efter sociala band. För att ungdomar 

som befinner sig i verksamheten skall skapa sociala band krävs det att de känner en trygghet 

för att först och främst gå till fritidsgården men även att när de väl befinner sig där, att de kan 

interagera med varandra, och att de inte riskerar att ogiltigförklaras och exkluderas som 

personer, vilket skulle riskera att leda till skamkänslor. Det tar oss till nästa aspekt, den 

symboliska interaktionismen. Genom interaktion som sker mellan ungdomar i verksamheten 

så utvecklas deras sociala jag. Det finns här synliga drag av Meads teori då vi menar att 

ungdomars sociala jag utvecklas i interaktion med andra ungdomar eller personal. Det sociala 

jaget är inte något som utvecklas per automatik, utan det är något som utvecklas i interaktion 

med andra människor. Att dessa ungdomar får möjlighet att träffa sina vänner och lära känna 

andra ungdomar i en verksamhet där det finns en kollektiv gemenskap, har en stor 

trygghetsbetydelse för dem eftersom denna möjlighet de får av Mälardalens fritidsgård är 

något som de inte verkar ha någon annanstans.  

Trygghetsbetydelsen eller trygghetskapital går att koppla till Lindbloms benämning på 

begreppet rollövertagande som inkluderas i symbolisk interaktionism då han menar att, i en 

interaktion som sker mellan människor ingår det ett rollövertagande, vilket handlar om enligt 

Lindblom att individen tar sig an roller för att anpassa sina handlingar utifrån den situation 

den befinner sig i. Utifrån det resultat som vi kom fram till kan vi hävda att ungdomarna som 

befinner sig i verksamheten måste utgå från den sociala strukturen som existerar i 

verksamheten. Det vill säga att trygghetsbetydelsen som finns bland ungdomar i fritidsgården 

är något som tillkommer genom rollövertagandet, alltså att ungdomar som befinner sig i 

verksamheten tar på sig en roll för att anpassa sitt handlande då strukturen i verksamheten 

kräver det. Detta görs i syfte för att generera en trygghet bland de som befinner sig i 

verksamheten.  

Utifrån det som redogjorts i huvudtolkningen är en av de stora anledningarna till att 

ungdomar besöker just Mälardalens fritidsgård att de inte har tillräckliga resurser hemifrån 

för att bli delaktiga i ett föreningsliv utanför skoltiden. Deras ekonomiska situationer hindrar 

dem till att köpa materiella ting i form av nöjessaker. Generellt sett har de inte saker att göra 

hemma eller på sin fritid vilket gör att de besöker verksamheten. I verksamheten finns det de 

resurserna som ungdomarna är i behov av för att skapa en meningsfylld vardag. Detta beror 

på att deras föräldrar har låginkomstjobb eller inga jobb alls, då detta betyder att deras 

föräldrar inte har råd att erbjuda sina barn de saker de verkligen tycker om att göra. En 

konsekvens av detta blir att dessa ungdomar inte har möjligheten att skapa kontaktnät utanför 

sitt hem eller sin skoltid. Mälardalens fritidsgård förblir det enda ställe där de kan expandera 

sitt sociala kapital och kulturella kapital. Utifrån resultatet kan vi hävda att de ungdomar som 

besöker Mälardalens fritidsgård går till en plats där de får möjlighet att utveckla sina 

kulturella och sociala kapital. För att ungdomarna som besöker verksamheten ska kunna 
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utveckla sina kapitalformer krävs det till en början att de har tak över huvudet, värme där de 

kan umgås med varandra och ingå i kostnadsfria aktiviteter. Det behövs även en ytterligare 

aspekt vilket är betydelsen av trygghet eller ett trygghetskapital. Och det är just här som 

betydelsen av tryggheten tillkommer för ungdomarna i verksamheten. Det vill säga att ifall 

ungdomar som besöker verksamheten inte hade en trygghet för att besöka verksamheten så 

hade de inte besökt fritidsgården.  

Det sociala kapitalet har även en stor påverkan på dessa ungdomar eftersom de i 

verksamheten får möjlighet att skapa relationer med exempelvis personalen. Personalen i 

verksamheten fungerar som mentorer som bryr sig om dem och vill hjälpa dem att bli den 

bästa versionen av sig själva. Genom den relationen ungdomarna lyckas skapa med 

personalen bidrar det till att deras känsla av trygghet utvecklas, vilket grundar sig genom den 

expanderingen de fått av sitt sociala kapital och kulturella kapital genom att de besöker 

Mälardalens fritidsgård. Detta kan även relateras till Bourdieus beskrivning av begreppet det 

sociala kapitalet då han hävdar att det sociala kapitalet har en stor påverkan på människor. 

Men också att det ekonomiska kapitalet av materiella resurser i form av nöjes saker på 

fritidsgården har en stor betydelse för dessa ungdomar då det är något som de saknar hemma. 

Dock skulle vi säga att Bourdieu missar en viktig aspekt i sin teori om de olika 

kapitalformerna som individen behöver för att lyckas generellt sätt lyckas i livet, och det är 

betydelsen av trygghet eller trygghetskapital. För att individen skall kunna utveckla sina 

andra kapitalformer är det nödvändigt att individen upplever någon form av trygghet. 

Tryggheten är det som genererar att individen upplever en säkerhet. Om individen 

exempelvis har brist på trygghet kan det orsaka en oro som i sin tur kan påverka utvecklandet 

av de andra kapitalformerna. För att sätta detta i relation till vår studie, kan vi hävda att utan 

ett trygghetskapital så kan inte ungdomarna utveckla sina andra kapitalformer. 

Trygghetskapitalet förblir bland det viktigaste kapitalet i ungdomarnas liv. Och just det för att 

de först och främst skall kunna besöka verksamheten, men även för att de ska ha det bra när 

de väl befinner sig där så att de kan expandera sina andra kapitalformer.  

Vi valde dessa teorier och begrepp för att de skulle underlätta för oss att besvara vår 

frågeställning. En fördel med dessa teorier och begrepp var att de hjälpte oss att få en bredare 

förståelse av de datamaterialet vi fick fram under studiens gång. Det hjälpte oss även på så 

sätt att vi begränsade vårt sätt att tänka så vi inte skulle gå utanför vår frågeställning. 

Teorierna och begreppen verkade även på ett sätt där vi fick mer förståelse av ungdomarnas 

upplevelser av att vara i Mälardalens fritidsgård samt vad verksamheten betyder för dem. Vad 

Mälardalens fritidsgård egentligen betyder för ungdomarna som besöker den verksamheten 

omfattar mycket. Från att det ses som ett andra hem, till att det ses som en plats där de kan 

umgås med vänner i en större gemenskap, att det ses som en plats där de kan utföra aktiviteter 

kostnadsfritt, en plats där de lär sig nya färdigheter, eller att det är en plats som förgyller 

deras vardagar helt enkelt. Eller som vi kom fram till under studiens gång, vilket var 

betydelsen av trygghet. Verksamheten uppfyller ett stort behov som finns i området 

Pettersberg, då det anses vara ett utsatt område. Om det inte vore för fritidsgården kanske 

ungdomars liv och framtid hade sett annorlunda ut.  

7.4 Metodologiska reflektioner 

Till vår studie var hermeneutiken en given metod eftersom vi ville studera vilken betydelse 

Mälardalens fritidsgård hade för ungdomar. Hermeneutiken som metod handlar om att bidra 

med en djupare förståelse för ett fenomen, samt i kombination med den teoretiska och 

begreppsliga referensramen. Nackdelen med denna metod är att det är en öppen metod vilket 
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inte har några fasta strukturer som forskaren kan utgå ifrån. Syftet med denna metod är att 

forskarna skall vara öppna och inte begränsa sig för att kunna nå en djup förståelse över det 

studerade fenomenet. För att kunna tolka ett fenomen så måste forskaren först förstå 

fenomenet för att sedan tolka det. En utmaning som vi har haft i denna studie har varit just 

tolkningsprocessen eftersom vi är nya i denna roll som vi haft som just forskare. I 

resultatdelen krävs det av oss som forskare att ständigt tolka datamaterialet. Utmaningen var 

att vi ständigt behövde gå in djupare i våra tolkningar för att lyckas framställa resultatet. 

Under intervjuerna har vi båda som gjort denna studie haft i åtanke att inte påverka 

respondenternas utsagor, och just detta för att vi båda jobbar där. En nackdel med att 

intervjua människor man känner kan vara att de anpassar sina svar utifrån det forskaren anser 

är lämpligast. I vårt fall kan en nackdel vara att vi redan kände ungdomarna, vilket gjorde att 

det var svårt för oss att hålla oss objektiva i mötet med ungdomarna. Det blir även svårare för 

ungdomarna att kritisera oss då eftersom vi är en del av personalen. En styrka med att vi gjort 

denna studie på vår arbetsplats bygger på att vi redan har en etablerad relation till 

ungdomarna som ingick i studien. Detta gjorde att de kunde vara helt ärliga i 

konversationerna med oss för att de känner en tillit till oss.  

7.5 Egna reflektioner, vår förförståelse samt förslag på framtida forskning 

Våra förutfattade meningar till det studerade fenomenet var att verksamheten fungerade som 

en plats för ungdomar där de känner trygghet och att de fick tillhöra en gemenskap. Denna 

gemenskap grundade sig av att samtliga ungdomar som besöker denna verksamhet hade 

liknande bakgrunder och detta bidrog till att de hade en tillhörighet med varandra. 

Majoriteten av ungdomar som besöker verksamheten har en utländsk bakgrund och bor i 

området Pettersberg. Vi ansåg att verksamheten fungerade som en tillgång för ungdomar där 

de kunde uttrycka sig själva och de behoven de har. Dessa behov kunde vara rent socialt där 

ungdomar kunde komma till verksamheten för att kunna skapa relationer och kontakter med 

varandra och de anställda. Vi försökte ständigt att utmana vår förförståelse angående det 

studerande fenomenet för att inte försöka bekräfta den. Vi har även sett flera betydelser av 

trygghet. En aspekt var till en början att vår förförståelse stämde angående detta fenomen 

som vi har studerat men även att vi har nyanserat förståelsen av vad trygghet kan vara i det 

här fallet.  

Vi anser att eventuella framtida studier bör göras på liknande sätt för att kunna belysa hur 

viktigt det är med olika organisationer och dess insatser för ungdomar. Vi la märke till att 

liknande studier inte har gjorts i Sverige i samma utsträckning som det har gjort utomlands, 

vilket tyder på att framtida studier inom detta område är eftertraktat. Det behövs fler studier 

för att ta fram andra aspekter inom samma område, där man eventuellt fokuserar på 

ungdomar som har en invandrarbakgrund som upplever ett utanförskap i samhället eller att 

man studerar hur utanförskapet påverkar ungdomar som lever i ett utsatt område.  
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9 Intervjuguide  

Tema 1 – Bakgrund 
 

A) Hemma 

- Vart bor du? 

- Hur stort bor du? 

- Har du ett eget rum? 

- Hur stor är din familj? 

- Vad gör du när du är hemma? 

- Arbetar dina föräldrar? (med vad?) 

- Hur är din relation till din familj? 

- Har du tillgång till en dator, tv och tv-spel hemma? 

B) Skola 

- Vilken skola går du i? 

- Vilken klass går du i? 

- Hur går skolan för dig? 

- Trivs du i skolan? 

- Har du vänner? 

- Får du tillräckligt med stöd i skolan? (utvecklade svar) 

- Har du planer på att studera vidare? 

C) Området 

- Hur länge har du bott i området Pettersberg? 

- Hur skulle du beskriva området?  

- Utifrån det media skriver angående området såsom att det är mycket dåliga saker som 

händer här, håller du med medias bild av området? 

- Känner du dig trygg i området? Ge gärna en förklaring på din känsla? 

Tema 2 – Verksamheten 
 

Varför kommer du till Mälardalens fritidsgård? 

- Hur kom det sig att du började besöka denna verksamhet? 

- Hur länge har du gått här? 

- Vad gör du när du är här? (träffar du tjejer/killar här?) 

- Hur ofta kommer du hit i veckan? 

- Längtar du att komma hit? 

- Tycker du att verksamheten erbjuder dig de aktiviteter du tycker om? 

- Har du vänner i verksamheten? 

- Vad motiverar dig mest till att komma till denna verksamhet? 

- Hur är din relation med personalen som jobbar här? 

- Trivs du i denna verksamhet? 

- Vad tror du att du hade gjort om fritidsgården inte hade funnits? 

Tema 3 – Identitet + vision om livet 

- Har fritidsgården bidragit till din personlighet? 

- Har du lärt dig något från verksamheten som du kommer att ha med dig senare i livet? 

- Vad gör du på din fritid om du inte är här? 

- Är du orolig för din framtid? 

- Vad är det viktigaste för dig i livet? 

- Vart är du om 10 år? 

- Kommer du bo kvar i området när du blir vuxen? 


