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Förord 
Vi skulle vilja tacka Karlskrona kommun för möjligheten till att vi har fått utföra 
den här studien. Vi vill även tacka alla respondenter och informanter för att de 
har tagit sig till att vara med på likväl intervjuer som enkäter. Tack till vår 
handledare Kerstin Arnesson som har varit till stor hjälp under arbetsgången. 
Slutligen skulle vi vilja tacka Sara Lindman för ett gott opponentskap som gett 
oss nya idéer i genomförandet av studien.     
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Sammanfattning: Uppsatsen handlar om hur fritidsgården har påverkat sina före detta 
besökare. För att genomföra detta använder vi oss av både enkäter och 
kvalitativa intervjuer.  Studien är gjord i samarbete med Karlskrona 
kommun och kommer vara en del i ett större forskningsprojekt som 
ungdomsstyrelsen driver.  Ungdomsstyrelsen arbetar med ett pilot projekt 
som Karlskrona kommun är en del av. Målsättningen för Karlskona 
kommun är att effektstudera förebyggande och främjande arbete inom 
kultur och fritidsområdet. Syftet med studien är att få en inblick i hur före 
detta fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och 
hur detta har påverkat dem i deras fortsatta liv. Problemområdet kan 
sammanfattas med; äldre ungdomars syn på sin tid då de besökte en 
fritidsgård i Karlskrona kommun. Det vi vill få fram i stort om denna 
grupp är hur deras tid som gårdsbesökare påverkat dem i deras fortsatta 
liv, fick det någon konsekvens i deras syn på brott, våld, droger m.m. Fick 
de tillräckligt stöd från personalen, fick de vara med och påverka 
innehållet m.m. För att kunna förstå och förklara hur unga människor 
tänker och agerar utifrån de valmöjligheter de har använder vi oss av två 
moderna teoretiker som båda har ägnat sig åt att analysera samhället och 
människan. Den ena är Anthony Giddens samhällsteori om identitet i det 
moderna samhället och den andra teoretikern är Tomas Ziehe och hans 
teori om ungdomskulturer. I resultatet framkom vikten av att det finns en 
fritidsgård i samhället samt att det finns ett behov av en fritidsgård för 
dagens ungdomar i deras jakt på sin identitet. Vilket behandlas i analysen 
utifrån Giddens teori om identitet och identitetsskapande. Även Ziehes 
teorier om vikten av att ungdomar kan välja sina stilar som forma deras 
identitet behandlas i analysen.  Diskussionen visar på hur vida 
fritidsgården är en plats för ungdomarnas identitetskapande samt det finns 
ett behov av en fritidsgård i dagens samhälle. Studien deltagare anser att 
fritidsgårdarna är en plats som bör finnas kvar i dagens samhälle och är en 
miljö som kan ha en positiv inverkan på besökarna.    
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Abstract:  This paper discusses how youth recreation centers have effected its former 
visitors. To carry this out we use both questionnaire and qualitative 
interviews. The study is made in cooperation with the municipality of 
Karlskrona and will be part of a larger research project which the Youth 
committee runs. The Youth committee is working on a pilot project which 
the municipality of Karlskrona is a part of. The municipality of Karlskrona 
has the objective to affect study preventive and furthered work within 
culture and leisure areas. The purpose of the study is to get an insight of 
how former visitors to the youth recreation centers experienced their time 
there and how this have affected their further life. The problem area can be 
summarized into; older youths opinion of the time when they visited a 
youth recreation centre in the municipality of Karlskrona. What we wanted 
to know about this group is how their time as youth recreation visitors 
affected their further life, did it have an impact on their opinion of crime, 
violence, drugs and so on. Did they get enough support from the 
personnel, did they have a say in the shaping of the content and so on. To 
be able to understand and explain how the youth think and act on the basis 
from the options they have, we use two modern theorists which both have 
used their time to analyze the society and the human being. One of these is 
Anthony Giddens and his community theory about identity in the modern 
society and the other theorist is Tomas Ziehe and his theory on youth 
cultures. In the results the importance of the existence of a youth 
recreation centre in the community comes to light and also that there is a 
need of it for today’s youth in their search of an identity. This is 
considered in the analysis on the basis of Giddens´s theory on identity and 
the creation of identity. Also Ziehe´s theories on the importance for youth 
to choose their style which shape their identity are discussed in the 
analysis. The discussion shows if the youth recreation centre is a place for 
youth identity creation and also if there is a need of youth creation centers 
in today’s society. The participators of the study deem that youth 
recreation centers still is a place which should exist in today’s society and 
that it is an environment that could have a positive influence on its visitors. 

Keywords: Youth recreation center, leisure, recreation leader and identity and creation of 
identity.     
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1. Inledning 
 Vid valet av titeln till vår uppsats har vi låtit Nationalteatern inspirera oss.  Då de en gång i 
tiden om att alla är barn av vår tid och präglas av de sociala förhållanden som finns runt oss i 
vår uppväxt. I förhållande till vår studie så är det något som vi måste ha i tanken hela tiden då 
det är människor från olika generationer som har deltagit i studien, alla präglade av den 
rådande tidsandan under deras uppväxt.  
   Vi har i en tidigare studie utfört en enkätstudie åt Karlskrona kommun rörande kommunens 
fritidsgårdsverksamhet. Enkäten riktade sig till ungdomar i årskurs sju och nio och undersökte 
deras vanor av att besöka en fritidsgård. Resultatet visade på vikten av trygga vuxen i 
ungdomarnas närhet. Någon som inte är en förälder, men som inte heller är en ledare, lärare 
eller chef. Det ska helt enkelt vara en vuxen som finns tillhands för ungdomarna utan att 
pressa dem till något. En trygg vuxen är en person som finns i bakgrunden och när 
ungdomarna själv anser sig vara redo att ta kontakt så ska det finnas en vuxen tillhands. 
Resultatet av den studien visade i stort att det finns ett brett intresse bland ungdomar att gå på 
fritidsgården.1  Denna enkätstudi var en del i en större undersökning som Karlskrona 
kommunen genomförde tillsammans med Ungdomsstyrelsen i ett såkallat pilotprojekt.  
Projektet är uppdelat i olika delar, varav enkätstudien var en del. Den här C-uppsatsen är en 
direkt fortsättning av detta, men då syftet är att genom enkäter och kvalitativa intervjuer få en 
inblick i hur tidigare fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och hur 
detta har påverkat de i deras fortsatta liv.   Närmare bestämt har vi till vår c - uppsats 
undersökt hur föredetta fritidsgårds besökare upplevde sin tid på fritidsgården i Karlskrona 
kommun, när de var i 15 årsåldern. Det handlar om att undersöka hur fritidsgårdstiden har 
påverkat dessa individer i de liv de lever idag. Men det handlar även om deras syn på 
fritidsgårdsverksamheten i helhet, vad fritidsgårdarna tillför samhället och de ungdomar som 
besöker fritidsgårdar idag.  Vi kommer i den här undersökningen att använda oss av både 
enkäter och kvalitativa intervjuer.  
      Målsättningen med pilotprojektet för Karlskona kommun är att, effektstudera 
förebyggande och främjande arbete inom kultur och fritidsområdet. Fokus läggas vid en 
granskning av verksamheterna inom kommunens fritidsgårdar och föreningsgårdar.  
    Inom sociologins område var det Parsons som första gången på 1940-talet använde termen 
ungdomskultur för att beteckna ungdomarna som ett ”subsamhälle” vars värderingar och 
umgängesform hade fått ett allt större inflytande över ungdomarnas personlighetsutveckling.2 
En annan teoretiker som har lagt mycket tid och forskning inom området är Ziehe han menar 
att ungdomar i det senmoderna samhället har förutsättningar att skapa levnadsmönster och 
livsformer som skiljer sig från föräldrarnas. Att de idag har större möjligheter än tidigare 
generationer att bryta gamla mönster som är formade av sociala omständigheter och att, 
oavsett klass och social härkomst, forma sin egen framtid och ta del av dagens utbud och 
erbjudanden. Att själv få bestämma över sitt liv innebär både frihet och ansvar.3 Till följd av 
detta beskriver Ungdomsstyrelsen att ungdomsåren kan ses som en fas i livet då individer 
lämnar barndomen och är på väg ut i vuxen världen. Denna livsfas ser olika ute beroende på 
individer, men det är en period i livet som delas med andra individer i samma generation.  
Detta är en fas i livet som för vissa kan upplevas som jobbig och ge upphov till olika problem 
te x personliga problem.4  

1 Claesson, L.  Forsberg O.  m.fl. (2007) Enkätundersökning om ungdomars fritidsvanor. s.3 ff 
2 Bjurström Erling (1997) Högt och lågt, smak och stil i ungdomskultur. Umeå: Boréa bokförlag.  s.5 ff.   

3 Ziehe, T. (1989). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet.  Stockholm: Symposion Bokförlag. s.50 ff. 
4 Ungdomsstyrelsen (2005) Arenor för alla – En studie för ungas kultur och fritidsvanor. Ungdomsstyrelsen: 
Stockholm s.13-14.  
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     Vi vill ur ett sociologiskt perspektiv nå en djupare förståelse för de sociala funktioner som 
olika typer av fritidsverksamhet fyller för ungdomarna. Något som gör denna undersökningen 
mycket intressant då det kan visa på hur fritidsgården behov i dagens samhälle. 

 

2. Problemområde och syfte  
Problemområdet kan sammanfattas med äldre ungdomars syn på sin tid då de besökte en 
fritidsgård i Karlskrona kommun. Det vi vill fånga i stort är hur deras tid som gårdsbesökare 
påverkat dem i deras fortsatta liv, fick det någon konsekvens i deras syn på brott, våld, droger 
m.m. Fick de tillräckligt stöd från personalen, fick de vara med och påverka innehållet m.m. 
Det handlar om att undersöka hur fritidsgårdstiden har påverkat dessa individer i de liv de 
lever idag. Men det handlar även om deras syn på fritidsgårdsverksamheten i helhet, vad 
fritidsgårdarna tillför samhället och de ungdomar som besöker fritidsgårdar nu. Detta är en 
retrospektiv studie vilket medför att informanterna idag är mellan 25 och 40 år, men de ser 
tillbaka på sin tid när de var på fritidsgård för 10- 15 år sedan.   

     Syftet är i den här retrospektiva studien är, genom enkäter och kvalitativa intervjuer få en 
inblick i hur föredetta fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare, samt 
hur detta har påverkat dem i deras fortsatta liv.  

3. Disposition 
Inledningen är en kort introduktion till studiens syfte och innehåll. I problemområde beskrivs 
syfte. Bakgrunden definierar studiens utifrån Karlskrona kommuns perspektiv. I teoriavsnittet 
redogör vi för den teori som vi har valt att arbeta utifrån, vilket är två stycken. Då studien 
berör både ungdomar och samhället ansåg vi att Ziehes teori om ungdomskultur och Giddens 
teori om människan och identitet i det moderna samhället passar bra.  I metoddelen beskrivs 
ansatsen och de två metoder vi har använt, vilket dels är enkätstudie men också kvalitativa 
intervjuer. Vi tar också upp datainsamlingsmetod, urval, genomförande, databearbetning, 
validitet och reliabilitet, etik och så avslutar vi metod kapitlet med en metoddiskussion. 
    Resultat delen består av två delaren kvantitativ och en kvalitativ, där vi presenterar de data 
som vi har fått fram genom våra datainsamlingsmetoder.  I analysen framställs resultatet i 
relation till bakgrunden och de teorier som vi har använt oss av. Diskussionskapitlet 
innehåller en slutdiskussion om arbetet vad vi anser om de resultat som vi har fått fram genom 
vår studie, vi försöker också att knyta ihop och förslag på framtida forskning. 

4. Bakgrund 
Detta avsnitt kommer en beskrivning av det projekt som Ungdomsstyrelsen ansvar för, samt 
en presentation av Karlskrona kommuns del i projektet samt deras syn på fritidsgårdar och 
föreningsgårdar. Det kommer även att finnas en definition av begreppet fritid och dess 
påverkan på individen på så väl samhällsnivå som på individnivå.   

4.1 Ungdomsstyrelsens pilotprojekt 
 År 2006 anmälde Karlskrona sitt intresse av att delta i ett av Ungdomsstyrelsens pilotprojekt. 
Projektet handlade om att utvärdera effekter av förebyggande och främjande arbete inom 
kultur- och fritidsområdet. Projektet utformas utifrån kommunernas egna idéer och 
verksamheter. Ett exempel på område för pilotprojektet är, om fritidsgårdarna eller 
skolkuratorernas verksamhet bidragit till att färre ungdomar hamnat i olika slags problem.  
Ungdomsstyrelsen bidrar med utvecklingsstöd, utredningsarbete och forskarsamverkan. 
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Pilotprojektet ska vara en del av en större regeringssatsning om förebyggande och främjande 
arbetet inom ungdomsverksamhet som innehåller projektstöd och andra utvecklings insatser.5  

4.2 Karlskrona kommuns del i Ungdomsstyrelsens pilotprojektet 
Kvalitet är ett viktigt begrepp som idag står högt på dagordningen i all offentlig verksamhet, 
även för Karlskrona kommun. Det handlar om att få en uppfattning om vilken kvalitet de 
kommunala tjänsterna har i relation till vad det kostar att utföra. Detta är en kunskap som är 
nödvändig för att kommunen ska kunna göra rätt prioriteringar. Ett viktigt och effektivt sätt 
att få underlag för prioriteringar är att göra en jämförelse med andra kommuner, och där 
igenom se vad den egna kommunen kan lära eller lära ut.  När det gäller Ungdomsstyrelsen 
pilotprojekt framgår det från Karlskrona kommuns att de är intresserade av att belysa 
fritidsgårdars och föreningsgårdars samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för 
samhället. Karlskrona kommuns syfte är främst att få ett användarvänligt mått på den 
förebyggande fritidsverksamhetens samhällsnyttiga insats i jämförelse med vad den 
samhällsekonomiska kostnaden blir utan förebyggande insats.6 Utöver detta anser Karlskrona 
kommun att det är viktigt att det sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med 
Ungdomsstyrelsen men också med andra kommuner för att bland annat få hjälp i arbetet med 
att formulera mål, ta fram verktyg för att beskriva, mäta, kvalitetssäkra samt definiera vad 
som är kvalitet i fritids- och föreningsgårdsgårdsverksamheten. Vilket Karlskrona lägger stor 
vikt vid då de utöver Ungdomsstyrelsens pilotprojekt ingår i ett kvalitetsprojekt som utförs 
mellan Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad (KKKVH-projektet).  Detta 
kvalitetsprojekt syftar till att jämföra kvalitetsnätverk för att skapa goda förutsättningar för att 
utveckla effektivare och långsiktiga uppföljningsverktyg. Vidare syftar detta till att få bättre 
underlag för styrning av den kommunala verksamheten samt goda förutsättningar för ständiga 
förbättringar i den kommunala verksamheten. Karlskrona kommun menar att det är viktigt 
och effektivt att kunna göra en jämförelse med andra kommuner i sin strävan att utvecklas 
som kommun. Genom att få en inblick i hur närliggande kommuner gör sina prioriteringar ger 
det Karlskrona kommun nya idéer om hur de själva kan utveckla sin verksamhet. 7 
     Den verksamhet som Idrotts- och fritidsförvaltningen i Karlskrona valt som mest angeläget 
att effektstudera i Ungdomsstyrelsen pilotprojekt är fritidsgårdsverksamheten. I detta 
innefattas både verksamheten vid de kommunala fritidsgårdarna och vid de ideella 
föreningsgårdarna. Karlskrona kommun vill studera och jämföra denna verksamhet med andra 
kommuner, främst de inom det s.k. KKKVH-projektet. Det som är särskilt intressanta  är om 
verksamhetens omfattning i fråga om personal, verksamhetsresurser, placering av lokaler 
m.m. haft någon betydelse i förhållande till antalet anmälda brott, missbruk samt förstörelse. 
Det är även intressant att se om det finns ett behov av fritidsgårdar samhället. I dagsläget finns 
i Karlskrona kommun fem fritidsgårdar och nio föreningsgårdar samt ett ”Ungdomens hus” 
som riktar sig till gymnasieelever. 8 
    Karlskrona kommun och Idrott och fritids förvaltningen gör fortlöpande undersökningar 
samt utvärderingar om den kommunala fritidsgårdsverksamheten och lägger årligen upp mål, 
riktlinjer och uppföljningar angående denna verksamhet. Idrotts- och fritidsnämnden har som 
ett av årets huvudmål angett att kvaliteten på fritidsgårdarnas verksamhet ska ökas. 
Förvaltningen har genom egna måldokument, utredningar och projekt hållit kontinuerlig 
kontakt med verksamheten för att utvärdera och vidareutveckla den.  
    I de styrdokument som Karlskrona kommun nu arbetar utifrån innefattar att alla ungdomar, 
10 – 18 år, skall erbjudas, attraktiva alternativ till aktiviteter i en hälsosam livsmiljö. Detta ska 

5Karlskrona kommun ansökan gällande pilotprojekt, (2006) sida 2 ff.  
6 Ibid s.1-3 
7 Ibid s. 2 
8 Ibid s.1-3 
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uppfyllas i samarbete med föräldrar, föreningar, skola, polis och socialsekreterare. Det är 
viktigt att arbeta för att skapa positiva attityder bland ungdomar till hälsa, jämställdhet och 
integration. Det ska finnas en fritidsgård inom varje större bebyggt område av kommunen, 
antingen genom drift i privat regi, så som föreningsgårdar, eller i samverkan med andra 
organisationer. Verksamheten skall vara öppen och flexibel, relaterat till behoven som finns 
på olika platser i samhället. Kommunen ska vara lyhörd för ungdomars egna önskemål. I 
förebyggande syfte ska fritidsgårdarna bibehålla och utveckla samarbetet med föräldrar, 
skola, polis, föreningar, näringsidkare, socialförvaltning och övriga förvaltningar.9 

4.3 Fritid  
Begreppet fritid har funnits i vårt samhälle sen långt tillbaka i tiden. Har det funnits arbete så 
har det också funnits fritid. Den svenska staten började intressera sig för människors fritid på 
1920-talet. Innan dess ansågs fritiden vara något som överklassen samt borgarklassen ägnade 
sig åt. Berggren menar att den fria hjälper till att tillfredställa viktiga behov hos individen så 
som avkoppling och identitetskapande. Berggren belyser att fritiden handlar om olika 
upplevelsen, för ungdomar är fritiden farmför allt ett tillfälle för kärlek, nöje och kompisar. 
Det är under den här tiden då vi alla kan koppla av och ha kul. Författaren anser, att ungdomar 
söker sig oftast till aktiviteter som stämmer överens med personliga intressen.  Fritid ger en 
känsla av samhörighet, men och en känsla av individualitet beroende på vilket fritidsintressen 
som individen har. Berggren ser den fria tiden som en struktur i vardagen för unga människor.  
Fritiden kan ses som olika sfärer i vardagslivet där alla har olika syften. Fritiden skapar olika 
kontakttillfällen både vad gäller jämnåriga individer men också mellan olika generationer med 
samma intressen.10 Berggren anser, att fritiden har trätt fram som en social scen där man 
skapar identiteter.11  
   Jönsson mfl. beskriver vikten av att ungdomar har någonting att göra på sin fritid. De menar 
att uppväxtmiljön spelar in i individers val av fritidsaktiviteter. Det kan vara både sociala och 
ekonomiska faktorer som spelar in. En viktig bit enligt författarna för individens val av 
fritidsintresse är skolan. Men även föräldrarnas syn på uppfostran har betydelse. Några av de 
vanligaste aktiviteterna som ungdomar själva väljer att göra på sin fritid är idrotta, umgås med 
kompisar och lyssna på musik. Författarna lägger stor vikt vid någon form av aktivitet för 
ungdomarna som inte har någon anknytning till skolan. Författarna har utfört en undersökning 
angående fritidsaktiviteter ibland ungdomar, där en del behandlade fritidsgårdsverksamhet.  I 
undersökningen framkom det att killar besökte fritidsgården mer frekvent än tjejer detta för att 
fritidsgården var en plats där de umgicks med vänner. Faktorer som hur många fritidsgårdar 
det fanns och var de låg spelade in i hur vanligt det var att ungdomarna besökte fritidsgården.  
Fritidsgården är en viktig plats för ungdomarna och deras fritidsintresse då en av de större 
anledningarna till att vara där är att träffa kompisar och tillsammans gör något som att idrotta, 
spela spel eller bara umgås. Något som författarna menar att fritidsgården var ett bra ställe att 
göra detta på då det finns tillgång till stora lokaler samt material till andra olika aktiviteter.12      
     Precis som framkommigt tidigare finns det en mängd olika definitioner av vad fritid 
egentligen är. Enligt Friberg och Jonsson är den fria tiden är inte ett entydigt begrepp. 
Beskrivningen av vad fritid kan delas upp i två olika kategorier. Den ena beskrivningen är den 
enkla mätbara och de andra den mer svårfångade.  Författarna menar att fritiden kan räknas i 

9 Karlskrona kommun verksamhetsberättelse (2007) s 3-5 
10 Berggren, L. (2000) fritidskulturer. Studentlitteratur : Lund s.15 ff.  
11 Ibid s.267 
12 Arnman. G, Jönsson. I, Palme. M, Trondman. M (1993) skola-fritid-famtid en studie om ungdomars kultur och 
livschanser. Studentlitteratur: Lund.s.44-49 
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dagar, men också kan det vara ett mer samhälleligt fenomen. Fritidsbegreppet blir därför ett 
omväxlande ord.13  
  Ett annat sätt att närma sig en förklaring av vad begreppet fritid finns genom att använda 
filosofin. Berggren relatera  till Paul Ricoeur som i sin tur talar om fritiden som en brygga 
mellan historisk tid och den upplevda tiden. Han menar, då att fritiden blir det som förenar 
eviga tiden och den ändliga tiden.  En annan filosof, Manuel Castells, antyder att den nya 
teknologin skapar en ny tidsform för individen som kan ägnas åt fritidsaktivitet. När 
människan väl förstår sammanhangen i teknologin kan hon förutse en ny tidsform. Vidare kan 
fritiden vara mer eller mindre styrd utifrån och har ett dualistiskt förhållande till begreppet 
arbete. Han menar att varje enskild människa har en bild av vad fritid är, men att alla bilder 
ändå grundar sig i samma utgångspunkt . Det är genom detta som människor kan vara 
någorlunda överens när de pratar om fritid 14  
      Även enligt Friberg och Jonsson kan begreppet fritid delas upp i fem olika delar som alla 
var för sig beskriver vad fritid är. De fem olika delarna är; tid, aktivitet, livsstil, sinnestillstånd 
samt sektor. Tiden som är den första beskrivningen av vad fritid är innefattar den tid då 
individen är fri från arbete och själv kan bestämma vad som ska göras. Författarna menar, då 
att den här delen inriktar sig på en mängd av tid som mer eller mindre utesluter vad individen 
gör under den fria tiden. Det poängteras även från författarnas sida att det är viktigt att 
individen tar sig fritid, då det måste finnas en slags motstimulans till den stimulans som 
skolan ger.  Den andra delen i beskrivningen av begreppet är aktivitet, med betydelsen att de 
skildrar vad individen gör på sin fritid. Det kan vara mycket som styr vilken aktivitet som 
genomförs på individens fritid, exempel på sådana faktorer är kön, ålder, tid och pengar.  
Författarna menar att det är stimulerande för individen att utföra en aktivitet på sin fritid, det 
kan handla om att lära sig något, röra på sig eller tävla. Aktiviteter som gör individen, glad, 
frisk och harmonisk. Det framgår även att en fritidsaktivitet kan vara instrumentell eller 
expressiv i betydelsen att en instrumentell aktivitet är en aktivitet som sker under organiserade 
former i hopp om att uppnå ett mål. Att vara medlem i en idrottsförening kan vara ett exempel 
på en instrumentell aktivitet. En expressiv fritidsaktivitet har även den en strävan att nå ett  
mål, men ofta kortsiktiga  och dessa aktiviteter görs i mån om tid t ex gå på bio, plocka bär 
och svamp  läsa en bok 15   
      Vem individen är och vill vara kan fritiden beskriva. Fritiden skapar en livsstil som blir 
central för individen. Det finns olika livsstilar i varje generation som medför nya 
fritidsintressen som styr och koordineras av varandra. På 1970- talet var det hippiekulturen 
och på 1990- talet urskildes livsstilar som hip-hopare och veganer. Fritiden blir då en central 
plats för utövandet av individens livsstilar. Ofta fordrar också fritidsaktiviteter en speciell 
utrustning t ex så kräver ridsporten till gång till häst. Detta medför att andra faktorer så som 
kläders märken, skor och mat blir markörer för identitet och livsstil.  Det kan även ibland 
förekomma att fritiden är en så stor del av livsstilen att individen väljer ett yrke inom sitt 
intresse. Arbetet blir då både en del av livsstilen men  också det sättet som individen försörjer 
sig på.  
 Fjärde delen är sinnestillstånd som tillskriver det individen får ut av sin fritid. Det kan 
beskrivas med att det ger individen en känsla av glädje och frihet. Vilket upplevs genom att 
individen utför en utmanande eller komplicerad uppgift på fritiden. Författarna tar även upp 
vikten av att fritiden är individuell och att den påverkas av åldern och vilken fas i livet som 
individen befinner sig i vissa intressen kan följa en individ liver ut med då anpassas de efter 
individens möjligheter att utföra intresset.  

13 Friberg, S, Jonsson, M, (2003)  Fritidskunskap. Andra upplagan, Stockholm: Liber Förlag AB. s. 2 
14 Berggren, L,  (2000)  Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. s. 36 
15 Friberg och Jonsson (2003)  s. 7 ff.  
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Den sista delen är sektor och den handlar om att fritid ses som ett område av flera aktiviteter 
som oftast sköts i statlig och kommunal regi. 16 

5. Tidigare forskning  
I detta avsnitt har vi valt att beskriva tidigare fritidsforskning och ungdomskultur forskning. 
Fritidsforskning för att förstå vad det är som har skrivits på detta område tidigare och 
ungdomskultur för att få en förståelse till ämnena. 

5.1  Forskning om fritid  
Lisbeth Lindström har intresserat sig för utbildning inom fritidssektorn och har också varit 
med och utvecklat programutbildningar och fristående kurser inom området. Inom 
fritidssektorn finns det många intressanta forskningsområden, enligt Lindström. Hon har 
skrivit en licentiatsuppsats med titeln. Fritidssektorn – En statlig utmaning. En avhandling 
som visar att den politiska spelplanen har omskapats och en mängd aktörer har tillkommit 
inom fritidssektorn. Frågor som hon finner viktiga inom sitt forskningsområde är bland annat, 
hur fritiden kan användas som rekreation och friskvård, hur vårt behov ser ut av nöje och 
underhållning och vilka uttryck detta får? Fritidskvalitet eller fritidskvantitet, hur vi använder 
vår tid samt vilka lagar som reglerar fritidssektorns olika delar? Det kan sägas att dessa 
områden hjälper till att belysa, människan och fritiden, kulturen och fritiden, naturen och 
fritiden samt samhället och fritiden. Där det framkommer att produktionen av fritidstjänster 
sker i ett helt nytt kontextuellt sammanhang där offentlig förvaltning endast är en av många 
aktörer. Slutsatsen Lindström drar efter att ha studerat offentliga dokument är att om vi ska ha 
en fritidssektor för alla på lika villkor måste statens ha tillgång till fungerande redskap för 
uppföljning och utvärdering. Staten måste känna till medborgarnas behov och förväntningar 
och det måste finnas tillförligt data från fritidssektorns alla aktörer, både privata, frivilliga och 
offentliga.17 
    En annan forskare som är aktiv inom ämnet är Leif Berggren som bland annat skrivit en 
bok som handlar om fritiden och dess betydelse i vår tid. Strävan är att tydliggöra fritiden som 
kontext för meningsskapande och olika slags kulturer, men också som yrkesområde och 
forskningsobjekt. Femton forskare från olika forskningsinriktningar gör en analys av fritiden i 
relation till bland annat klass, kön, etnicitet, demokrati, rättvisa, kultur, modernitet, 
funktionshinder, stil, rasism, friluftsliv, idrott, vuxenblivande, vuxenansvar och ledarskap.18  
Medförfattarna åskådliggör vikten av att ungdomarna skapar en meningsfull fritid för sig själv 
och sin identitet samt hur identitetsskapandet går till. Detta beskrivs på olika sätt utav de olika 
författarna men det är den röda tråd som går genom hela verket. Det finns dock inte ett 
resultat då boken baseras på många olika författares forskning.   
   I en annan bok skildrar författarna ca 1600 högstadieungdomars kultur- och 
fritidsaktiviteter. Dessa ungdomar kommer från tre skilda sociala miljöer i Sverige, miljöer 
som författarna kallar för villastad, mellanstad och bruksort. Denna studie är en fortsättning 
och fördjupning på en studie som Göran Arnman och Ingrid Jönsson har gjort vi Lunds 
universitet. Till denna studie har Mikael Palme och Mats Trondman anslutit. De har delat 
studien i mellan sig så att de har tagit hand om ett område var, detta baserat på den 
geografiska situationen som de befann sig i. Resultatet har samlats ihop med hjälp av 
enkätstudier, som berör högstadieungdomars syn på skola, fritid och kultur. Författarna har 
även använt sig av djupstudier av tre ungdomsgrupper som har skilda sociala attityder till 
skola, fritids- och kulturaktiviteter. Studien avslutas med en diskussion rörande ungdomarnas 

16 Friberg och Jonsson  (2003) s.7 -11  
17 Lindström (2006) s.45 
18 Berggren (2000) s.9 
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skolerfarenheter samt fritids- och kulturaktiviteter i förhållande till deras framtida livschanser. 
Det som resultatet i studien pekar på är att flickorna är mer eftertänksamma än pojkarna i 
deras studieval. Däremot så är det större skillnad mellan ungdomarna från de tre olika sociala 
bakgrunderna än mellan könen.  Det skiljer mer mellan en klass till en annan än mellan 
pojkarna och flickorna som har samma sociala bakgrund.19 
    I boken Fritidskunskap som är skriven av Solveig Friberg och Maj Lis Jonsson, behandlar 
begreppet fritid och hur fritiden påverkar våra liv, psykologiskt och socialt. Författarna tar 
upp fritid både ur individens och gruppens perspektiv. Även fritiden och samhället behandlas. 
 Boken ger också en överblick över hur fritidsvanor och fritidsintressen har förändrats över 
tiden och hur den kan komma att bli i framtiden. 
   De diskuterar i slutsatsen att den psykiska hälsan mår bra av fritidsaktiviteter.  Då den ofta 
stressiga miljön på arbete eller skola blandas med den avkopplande tiden på fritid. Till detta 
bör läggas till att fritiden ibland kan kännas stressande. Ett exempel är när individen vill satsa 
hängivet på sin idrott vilket då medför att det blir tidsbrist mellan skola och aktiviteten. Då är 
det viktigt att fritiden innehåller tid där individen inte gör någonting. De poängtera den lediga 
tiden i förhållande till en välmående uppväxt.20  
 

5.2 Forskning om ungdomskultur  
Enligt Brante mfl är kulturbegreppet ett svårfångade sociologiska begrepp, då det finns många 
olika definitioner. Författarna menar, att kultur i första hand avser all mänsklig aktivitet som 
inte är rent biologiskt styrd. Det är alltså en övergripande företeelse som omfattar mänskliga 
idéer, handlingsmönster samt materiella och ungdomssymboliska faktorer i löst 
sammanhållna system som förekommer inom samhället. Begreppet används för att tala om 
vitt skilda fenomen, det kan t.ex. vara ungdomskultur eller eskimåkultur. Enligt författarna 
innefattas även begreppet subkultur inom begreppet kultur. Subkultur innebär att det finns 
mindre kulturer som ryms inom de olika större mer etablerade kulturena. Slutligen menar 
författarna att kultur begreppet fyller två roller, dels ger kulturen meningssammanhang och 
dels tillhandahåller den regler för socialthandlande.21 
      Begreppet ungdomskultur användes för första gången i början av 1900-talet av bl.a. 
pedagogen Gustav Wyneken. I dagsläget används termen dels för särskiljande stilar och 
uttryck hos speciella ungdomsgrupper och dels för symboler och föreställningar som knyts till 
ungdom i allmänhet.22  Erling Bjurström är en forskare som i sin bok ”Högt eller Lågt” ställt 
sig ett antal frågor angående ungdomskultur. Frågorna han vill försöka att besvara i boken är; 
Hur ska man förstå den moderna ungdomskulturen? Vad styr unga människors smak och 
känsla för stil? Hur ser de själva på olika stilar? Detta har lett till att Bjurström har skapat sig 
ett eget perspektiv på smak och stil, genom att göra en form av kritisk granskning på 
ungdomsforskningens teorier under tiden från sekelskiftet till dagens analyser av den 
postmoderna ungdomskulturen.  Utifrån det här perspektivet analyserar han grundlig den 
svenska ungdomens smak för kultur och stilproduktion. Han väljer att studerar de sociala 
förutsättningarna som finns för ungdomarnas smak, men också det spel som påverkar deras 
inställning till de olika kulturformer och stilar som förekommer. Han menar att skillnaden 
mellan god och dålig smak visar sig i ungdomarnas berättelse. Detta smakspel som Bjurström 
talar om följer inga enkla eller utpräglade regler. Ungdomarnas känsla för smak och stil visar 
sig ibland på förfinade och sofistikerade sätt. Boken leder till en diskussion om skillnaden 

19 Arnman. G, Jönsson. I, Palme. M, Trondman. M (1993) s.7 ff 
20 Friberg, Jonsson, (2003)  s. 145 
21 Brante mfl (2001) s.50 
22 Bjurstöm  (1997) s.280 ff. 
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mellan ”fin” och ”ful” kultur i dagens samhälle. I denna diskussion ställs frågan om de 
kulturella smakhierarkierna har anpassats till en ny framträngande postmodern estetik, som 
gjort det allt mer acceptabelt att kombinera den ”fina” och ”fula” kulturen.23 Som en 
sammanfattning kan sägas att ungdomar söker ständigt sin plats i samhället. Något eller någon 
som de kan identifiera sig med, en strävan efter att få tillhöra en grupp som uppmanar och 
stärker ungdomarnas utrymme för sin personliga identitet, där de kan umgås med andra som 
har liknande tankesätt och värderingar. Detta utgör så kallade subgrupper inom 
ungdomskulturen. Subgruppen har utmärkande egenskaper som klädstilar och vissa normer 
för hur de ska umgås socialt och musiken har ofta en stor betydelse i en ungdomskultur.24 
      En annan forskare som har lagt mycket tid på att studera ungdomskulturen är Johan 
Fornäs. En av många studier som Fornäs har arbetat med är ungdomskulturell modernisering. 
Detta med utgångspunkt från Ziehe och Habermas teorier.  Han studera sambandet mellan 
modernisering och ungdomskulltur. Han diskuterar de centrala problem som detta medför. 
Vad betyder modernitet, för oss och för ungdomskulturen? Vilka dimensioner har det 
moderna, hur har det utvecklats och vad betyder det? Är några av frågorna som diskuteras i 
hans forskning.  Det han vill få fram i sin studie är några grunder för ungdomskulturen i 
dagens Sverige. Han beskriver sin studie mer som en startpunkt än som en slutpunkt, då 
framtiden får utvisa resultatet.25 Något som Fornäs också har studerat mycket är hur vi 
studerar ungdomskulturen, då detta kan bedrivas på många olika sätt. Han menar att det inte 
rör sig om någon lärobok för hur forskningen ska utförs utan att en diskussion förs inom vissa 
viktiga teman som innefattas av ungdomskultur.26 Fornäs menar att den svenska forskningen 
av ungdomskultur har kommit in i en dynamisk utvecklingsfas. Han beskriver det som ett fält 
med stora tvärvetenskapliga möjligheter där det behövs öppna och seriösa samarbeten över 
traditionella gränser samt på flera olika nivåer. En huvudförutsättning är respekten för de 
olika traditionernas synsätt på kunskap.27     

         

6. Teoretisk referensram  
För att kunna förstå och förklara hur unga människor tänker och agerar utifrån de 
valmöjligheter de har använder vi oss av två moderna teoretiker som båda har ägnat sig åt att 
studera samhället och människan. Anledningen till att vi har valt just dessa teoretiker är för att 
vi anser att de kan hjälpa oss i vårt analysarbete av resultatet av vår studie inom 
fritidsgårdsverksamhet.  Den ena är Anthony Giddens samhällsteori om identitet i det 
moderna samhället och den andra teoretikern är Tomas Ziehes teori om ungdomskulturer.  

6.1 Ziehe kulturanalyser av ungdomar  
Thomas Ziehe diskuterar hur ungdomar växer upp och socialiseras under nya villkor. Som en 
följd av moderniseringsprocessen, ser han tendenser till djupgående förändringar i människors 
kulturella verklighet som främst beror på att olika livsområden blir mer specialiserade och 
mer tekniskt komplicerade. De traditionella norm- och värdesystem som tidigare fungerat som 
riktmärken i individernas sätt att inrätta och organisera sina liv förändras och går förlorade. 
Traditioner, regler och vanor som byggts upp under generationer är på väg att försvinna.  
Ziehe talar också om hur dagens ungdomar möts av en större valfrihet samt valmöjligheter i 
sökandet efter livsformer mellan barn och vuxen värld. Enligt Ziehe har det på senare tid skett 

23 Bjurström (1997) s.11-14 
24 Bjurstöm (1997) s.530 ff. 
25 Fornäs, J. Boetius, U. (1994)Ungdomar och kulturell modernisering. Symposion bokförlag: Stehag   s.7 ff.  
26 Fornäs, J. Boetius, U. (1990)Metod frågor i ungdomskultur forskning. Symposion bokförlag: Stehag   s.7 ff 
27 Fornäs, J. Boethius, U. Cwejman, (1994) s. 9 
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ett antal stora sociokulturella förändringar som satt spår på dagens ungdomar.  Den ena är 
ungdomens egen medvetenhet om sin rättighet att när som helst säga upp sin relation till 
föräldrarna. Den andra förändringen är att möjligheten till sexuella relationer som inte längre 
är de vuxnas förmån. Innan var det ett kännetecken på skillnaden mellan ungdomsliv och 
vuxenliv. Den tredje förändringen är den som bidrar till att ungdomar i dagens samhälle är 
omgiven av en mängd olika livsstilar, samt att de lätt kan inta någon av de.  Författaren menar 
att den här mängden av valmöjligheter leder till en känsla av obeslutsamhet. Han hävdar att 
den unga individen ständigt måste fråga sig själv om hon har missat något eller om denne 
verkligen har valt rätt. Författaren anser, dock att ungdomarna i dagens samhälle har lärt sig 
att prova sig fram t.ex. finns en mäng olika livsstilar att välja mellan. Han menar, att individer 
ta på sig olika roller och provar sig fram till den roll som passar bäst. I samhället idag finns 
det en ständigt närvarande social och psykisk konkurrens som infinner sig på grund av att 
individen ständigt måste utveckla, trygga och förändra sin identitet i förhållande till de 
identitetsmodeller som förmedlas av samhället och media. Modeller som talar om hur 
individer i samhället ska eller bör vara blir en tung belastning, då det är något som individen 
ska förhålla sig till ständigt i skapandet och upprätthållandet av sin egen identitet.28  
    Ziehe hävdar, att individens nyvunna frihet kommer att kunna hjälpa individen att forma 
sin egen självbild. Därmed frångås den tidigare förutbestämda självbilden som var formad av 
traditionella normer. Han beskriver, denna frigörelse från traditionen som en ny kulturell 
frihet och det är det som bildar begreppet kulturell friställning29. En följd av denna 
beskrivning blir ett antagande om att ungdomar i det senmoderna samhället har 
förutsättningar att skapa levnadsmönster och livsformer som skiljer sig från föräldrarnas. Att 
de idag har större möjligheter än tidigare generationer att spränga gamla mönster som är 
formade av sociala omständigheter och att, oavsett klass och social härkomst, forma sin egen 
framtid och ta del av dagens utbud och erbjudanden. Att själv få bestämma över sitt liv 
innebär både frihet och ansvar. Men detta tillstånd skapar även konflikter och frustration över 
att mycket av den mångfald och de livsformer som utmålas som möjliga för ungdomarna i 
själva verket visar sig vara svåra att förverkliga. Visserligen drabbar moderniseringen alla, 
men möjligheterna att dra nytta av den varierar, enligt Ziehe, i ett socialt perspektiv – landsort 
eller storstad, kvinna eller man, rik eller fattig, ung eller gammal. Begäret efter subjektivitet är 
ett begär som går hand i hand med den kulturella friställningen.30  
    Vid yrkesvalet sätts goda relationer högst på ungdomarnas lista. Längtan efter 
subjektifiering hänger samman med en annan psykisk tendens, som Ziehe pratar om, 
nämligen självkänslans ökade sårbarhet. Individen lär sig att utvecklat sina känslospröt som 
till följd innebär en förhöjd verklig inlevelseförmåga. Känslospröten är mottagliga för 
tänkbara negativa reaktioner vilket leder till en växande fruktan för att bli avvisad eller skadad 
och där med få sin självkänsla sårad.31 Många ungdomar är kraftigt sysselsatta med att 
undvika dessa negativa upplevelser och i en kall och anonym livsvärld växer det därför fram 
ett behov av att vara berörd. Relationer, föremål och personer granskas ur perspektivet ”vad 
har det med mig att göra”.  Detta beroende av att relationerna har fått en så mycket större 
betydelse för individen. Något som leder till att relationernas nya allt större betydelse kan bli 
en belastning i en krissituation Det finns även en tilltagande ovillighet att prata om något 
annat än det egna jaget. Ungdomen har fått en representativ roll de företräder sökandet efter 
alternativa livsstilar som ska representera ungdomlighet. Ungdomarna konfronteras ständigt 
med samhälleliga bilder av ungdomen och myten om ungdomligheten samtidigt som 
samhället är bristfälligt intresserat av ungdomarna själva.   

28 Ziehe (1989) s.35 ff. 
29 Ibid., s.38. 
30 Ibid., s.38. ff. 
31 Ibid., s.40. ff. 
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    Att vara ungdom idag innebär inte längre att var utestängd från de vuxnas erfarenhetsvärld 
och det finns inte längre några skarpa symboliska eller kulturella åtskillnader mellan 
ungdomar och vuxna. Vuxenvärlden verkar med ens mycket nära, påtaglig och nåbar. Den 
uppenbarar sig för de unga som får insyn i den innan de själva hunnit ta del av den. De vet allt 
om den utan att kunskapen är självupplevd. Förr var vuxenvärlden avgränsad, idag är den 
bekant redan innan den kan upplevas och blir inte längre något att längta efter då 
ungdomarna, om än på ett symboliskt plan, redan har tillgång till den. Vuxenvärlden blir på så 
sätt avmystifierad. Bearbetningen av denna livssituation kan skapa förvirring och vilsenhet 
men också ge nya positiva möjligheter och innebära en befrielse från det gamla. 
Inskränkningar försvinner samtidigt som det sker en avmystifiering av det som komma skall. 
Ungdomen idag är inblandad i en mängd olika varianter av vardagen T ex skola, arbetet, 
familj, relationer, medievärld, symbolisk betydelsevärld delar av vardagen. I förhållande till 
tidigare generationer har denna fördelning av erfarenhetsvärldar som ska behandlas vuxit i 
betydande utsträckning. Denna pluralism av världar medför vissa svårigheter att etablera 
identitetsrelaterade förbindelser i mellan dem samt klara av att bearbeta dessa. Då det finns så 
många livsvärldar och livsstilar är det även svårare att välja fördjupning och livsinriktning. 
Ziehe kallar det för, konkurrerande attraktioner och menar att det idag krävs i stor omfattning 
av motivation än tidigare för att inte bli offer för de konkurrerande attraktionerna, utan istället 
söka sammanhang och försöka fördjupa sig.32 

6.2 Giddens modernitet och självidentitet  
I det förmoderna samhället var det släktskap, kön och social status som var viktiga delar för 
individens identitet, vilket då innebär att yttre förhållande samt traditioner avspeglade 
identiteten hos individen.33 Sociologen Anthony Giddens menar, att ju mer traditionen mister 
sitt grepp om individen desto mer tvingas denne att komma fram till en ny livsstil, bland 
enligt honom, många olika alternativ. I dagens samhälle har självidentiteten alltså blivit till ett 
reflexivt projekt. Ett projekt som varje individ själv måste ta ansvar för.34  
    Giddens begrepp livsstil innebär att rutiner integrerats i individens sätt att vara, tex via 
olika vanor, såsom kläder, mat, handlingssätt eller umgänge. Han menar, att rutinerna är 
möjliga att förändra utifrån individens egna beaktande av sin identitet. Varje beslut som en 
individ fattar om vilka kläder denne ska ta på sig, vad som ska ätas, vem man ska träffa, hur 
man ska uppträda i sitt vardagliga liv eller på arbetet bidrar till denna identitet. Alla dessa val 
är inte bara beslut som behandlar individens handlingsmönster utan även individens syn på 
vem denne vill vara med andra ord en individs identitet. 

 

Det blir allt mer uppenbart att livsstilsval inom ramen för det ömsesidiga 
förhållandet mellan det lokala och det globala ger upphov till moraliska frågor som 

32 Ziehe. (1989) s 43 ff. 
33 Heine Andersen och Bo Lars Kaspersen, red, (1999) Klassisk och modern samhällsteori Lund: 
Studentlitteratur, s.  
33 Anthony Giddens, (1991).Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken 
Göteborg: Daidalos AB s. 9ff             
34 Ibid s.13                                                                                                                                                                                   
35 Ibid s.14 
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inte bara kan skjutas åt sidan. Sådana frågor kräver någon form av politiskt 
engagemang, som de nya sociala rörelserna både ger en föraning om och är med 
om att skapa .Det växer fram en ’livspolitik’ – som handlar om människans 
självförverkligande både på en individuell och en kollektiv nivå… 35 

 

Den livsstil som individen väljer kan därför vara ett mer eller mindre avvisande av vanligt 
beteende och konsumtionsformer. Författaren menar att olika händelser eller fenomen både på 
personligt plan, men också samhällsplan kan utgöra en del av vilken livsstil som individen 
väljer. Giddens anser, att skapandet av de olika livsstilar som individen gör kan även påverkas 
av grupptryck så väl som förebilder eller ekonomiska faktorer.36 
    Anthony Giddens talar, om modernitet och självidentitet, samt vad som kännetecknar 
moderniteten, och hur dessa faktorer påverkar självet och individen. Enligt Giddens befinner 
vi oss i en fortsättning på den rådande epoken moderniteten. Den är enligt Giddens en 
dynamisk epok, på ett annorlunda sätt jämfört med de tidigare. Han menar, att denna epok 
består av tre huvudelement: den första kallar han för åtskiljandet av tid och rum, vilket 
innebär att tid och rum inte lägre är beroende av sociala relationer. Detta betyder att det är 
möjligt att i real tid sitta och prata med någon som befinner sig flera mil bort utan några som 
helst bekymmer. Detta är en effekt av det global krafterna som nu finns i dagens samhälle. 
Han menar att det nu är möjligt att koppla bort tiden fån rummet, allt behöver inte ske från rätt 
plats, ett exempel på detta är att det nu går att arbeta hemifrån du kan ta arbetet med dig från 
arbetsplatsen, arbetet är inte lägre bundet till en specifik plats utan kan utföras T ex hemma.  
Det andra elementet är urbäddningsmekanismer, vilket behandlar expertsystemets urholkning 
av individers egna erfarenheter samt symboliska tecken så som pengar. Detta kan ses som 
abstrakta system som verkar för att sociala relationer försvinner ifrån dess kontext vilket 
innebär att det verkar på ett mer standardiserat sätt. Giddens utrycker det som att 
urbäddningsmekanismerna avskiljer interaktionen från platsens specifika drag. Han talar om 
tillit åt dessa expertsystem, vi har tillit till läkaren eller någon annan form av rådgivare som är 
exempel på dessa expertsystem. Giddens menar, att vår tillit till dessa system har ökat då det 
nu finns flera olika möjligheter till att nå och komma i kontakt med viktiga beslut. Författaren 
menar att detta fenomen sker både på ett lokalt samt på ett globalt plan. Dessa två tidigare 
element ligger till grunden för det tredje och sista huvudelementet som är institutionell 
reflexivitet, vilket innebär att individer måste ha ökad kunskap för att kunna fungera reflexivt. 
Vilket innebär att individer i ett samhälle behöver en större medvetenhet om vad deras sociala 
val medför samt att samhället är föränderligt. För att kunna flytta tiden från rummet och 
ignorera expertsystemen måste individen ha en ökad kunskap om hur denne ska gå tillväga för 
att göra det. Individen måsta ha kunskap om hur det är möjligt att kommunicera med en annan 
människa på andra sidan jorden, och hur det är möjligt att fatta beslut.  Giddens menar då att 
den ökade kunskapen för moderniteten med sig genom att vi människor är reflexiva i vårt 
handlande. 37  
    Giddens talar om att vi nu lever i en tid då förändringar sker på alla plan både globalt och 
lokalt.38 Enligt Giddens medför senmoderniteten nya former av risker som är omöjligt att ta 
avstånd från. Han menar t.ex. de globala riskerna som sker runt om i välden, som 
miljöförstöringen. Det går att undvika de ett tag, men förr eller senare kan individen inte 
gömma sig från förändringen som sker, för de sker överallt förr eller senare.  Det Giddens 

 
 
37 Giddens. (1991) s.20-32 
38 Ibid s.24 

17 
 

                                                             



understryker är att individen i dagens samhälle inte kan förutse allt som kommer att hända. 
Vidare belyser han att det inte är möjligt att göra en riskkalkyl, då vissa effekter som 
moderniteten för med sig ej går att förutse. För att individer i den senmoderna epoken inte ska 
leva sitt liv under oavbruten rädsla, behövs det som Giddens kallar för ontologisk trygghet. 
Det innebär att det finns en grundläggande tillit, som kommer från individens barndom 
till exempel från föräldrar eller andra personer i individens omgivning vid den tiden.  Giddens 
menar, att den här tilliten är nödvändig för att individen ska klara av ett normalt liv 
tillsammans andra medmänniskor, Giddens kallar det för emotionell vaccinering mot 
existentiell ångest. Med andra ord kan den ontologiska tryggheten beskrivas med att individen 
känner sig säker på ett ej medvetet plan, att svaren på de existenella frågorna som finns inom 
individen.39 En del av den ontologiska tryggheten är de sociala regler som vi lever efter för att 
minska obehag. En annan viktig del av tryggheten är att den har en skyddande hinna som 
hjälper oss när vi måste ta nödvändiga risker utan att vi behöver oroa oss för konsekvenserna. 
Detta gäller t ex vid fenomenet när vi kör bil att individen inte ständigt sitter och tänker på 
alla risker med att köra bil.40 Giddens talar om den nya epoken och hur den påverkar 
människan i samhället, en viktig del är de nya riskerna som uppkommer i den här enligt 
Giddens, nya tiden. Riskerna som inte fanns förr, riskerna som försvårar kalkyleringen har 
medfört en som Giddens kallar det konfiskering av erfarenheten. Att vi idag har andra risker 
att ta hänsyn till medför att vi är mer medvetet om problemen som kan uppstå. Idagens 
samhälle förlitar vi oss allt mer på experter inom olika områden, t ex forskare som är 
välutbildade inom det specifika området. Vilket hjälper oss att behärska riskerna, samt att 
detta medför att vi kan stänga av den oro som annars lätt kan infinner sig. Att vi ibland söker 
oss till risker, menar Giddens, beror på att vi vill få kontroll över en riskfylld situation. Kort 
sagt kan konfiskeringen av erfarenheten innebära att många delar av livet avskiljs från 
individens såsom sjukdom eller död. Genom att vi nu förlita oss på olika experter slipper vi 
själva hantera dessa områden. Men detta medför att vi, enligt Giddens, är sämre förberedda på 
egna personliga kriser eller andra avgörande beslut. Det medför även brist på normer att 
förlita sig på.  Under senmorderinteten blir nu självet och identiteten ett reflexivt projekt. 
Vilket innebär att det skapas genom olika val och reflektioner.     
    Detta innebär att konfiskeringen av erfarenheten har fått en annan riktning, det finns som 
sagt tidigare experthjälp att få men det är nu upp till varje individ att själv ta beslutet. 
Exempelvis kan vi välja att gå till den vanliga traditionella läkaren eller den alternativa 
läkaren som kan vara en naturläkare.    
   Under den senmoderna epoken finns det enligt Giddens en annan viktig aspekt och det är 
informationsflödet som individen är utsatt för. Trots att vi inte längre behöver sammanföras 
direkt med döden så har vi en klar bild av hur det är och vad det innebär.  Detta menar 
Giddens är en förmedlad erfarenhet som leder till kunskap om fenomenet, tex genom olika 
medier.  Problemet med det här är dock att individen kommer ännu längre bort från 
verkligheten och att den sedan kan få en chock när individen sedan väl får uppleva detta nära 
sig. Det Giddens menar är att vi alla har kunskap om döden och vad den innebär, men att vi 
inte behöver bekanta oss med den och därför inte har någon erfarenhet av den. Något som kan 
leda till en chock när vi väl får uppleva döden i vår närhet41 
    Det väsentliga i Giddens syn på människan i den senmorderan epoken är att vi väljer vår 
identitet och vårt själv genom reflexivitet. Moderniteten erbjuder individen en mängd olika 
val samtidigt som individen får begränsat med hjälp vad gällande hur denne ska välja.42 
Giddens menar att det centrala för moderniteten är valet just för att vi tvingas att välja. Även 

39 Ibid S.55 - 61 
40 Ibid. s. 48-53 
41 Giddens (1991) s.173 ff.  
42 Ibid s.101 
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om individen ansluter sig till någon form av sekt är det ändå ett val att ansluta sig till sekten.43  
Dessa val som är viktiga för epoken innebär att en strategisk livs planering blir mer viktig för 
detta medför en säkerhet om sin identitet. En del av detta är det som Giddens kallar för 
kolonisering av framtiden, som försvåras av de nya riskerna i samhället. Människan behöver 
planera för framtiden, men då det inte finns möjlighet att tillgå några säkra kalkyler vad 
gällande vilka risker som finns, blir koloniseringen av framtiden ett mer osäkert fenomen än 
tidigare.    
    Det finns ytterligare en del av modernitetens epok som anses viktig för självet som ett 
reflexivt projekt och det är det framväxten av det rena förhållandet. Äktenskapet som tidigare 
oftast sågs som ett kontrakt mellan två familjer styrda av ekonomiska och sociala faktorer, 
präglas numera av relationer mellan människor baserade på olika va. Individer väljer 
relationer, de väljer vilka människor som de vill ha omkring sig. Och detta gäller både kärlek 
och vänskap.  En relation markeras och benämns ofta med något t ex släkting eller kollega. 
Enligt Giddens ingår vi rena förhållande för egen skull, vi vill ha ett förhållande som ger stöd 
i reflexiviteten.  Den rena relationen är frivilligt, men den har förpliktelser gentemot den 
andra parten. Den bekräftelse som förekommer av dessa relationer ger stöd åt den ontologiska 
tryggheten och den nödvändiga reflexiviteten som förekommer. Då rena relationen bildas av 
ett reflexivt val, kan den också avslutas och där med förutsätter en ren relation en ömsesidig 
tillit.44 

 

6.3 Identitet och identitetsskapande  
Enligt Brante m.fl. är identitet föreställningen om människors upplevelse av sig själva och 
andra som ”de samma” över tid i olika sociala sammanhang. Precis som när det gäller 
kulturbegreppet så finns det en mäng olika definitioner av begreppet identitet. Men det finns 
också många olika teorier om hur människan upplever och formar sin egna personliga 
identitet. Varje forskare eller sociolog har en personlig syn på begreppet identitet och hur man 
ska använda och arbeta med det.  Begreppet används både när det gäller en enskild individ 
och en hel grupp och den identitet som gruppen har. Den identitet som en individ tillskrivs 
uppkommer i en rad av olika aspekter och egenskaper däribland: ålder, kön, mode, livsstil, 
yrke, klass eller ras.45 
    Enligt Bjurstöm har ungdomars identitetsskapande blivit till ett individuellt projekt i dagens 
senmoderna samhälle. Identiteter skapas genom interaktioner mellan människor i olika 
kontexter. Ungdomarna befinner sig ständigt i en process där det konstruerar sina egna 
identiteter i relation till, och i samspel mellan den kontext som de befinner sig i för tillfället. 
Identitetsskapande hör därmed ihop med platser och rum. Privata eller offentliga platser och 
rum tas i besittning av ungdomarna på olika sätt och formas till existentiella rum som ingår i 
att skapa identiteter. Ungdomars innovativa arbete syftar ofta till att skapa gemenskaper i ett 
allt mer komplext och flytande samhälle. Genom att skapa identiteter eller gruppidentiteter, 
infinner sig en känsla av tillhörighet hos ungdomarna.46 
    En väsentlig aspekt i ungdomarnas livssituation är formandet och upplevelsen av den egna 
identiteten. Berger och Luckman menar att för möjligheten ska finnas till individens 
utveckling att bli en social varelse och till en medlem av samhället så behöver individen 
genomgå socialisationsprocessen. Bergers och Luckmanns teori handlar om hur människan är 
en social produkt alltså hur människan klarar sig tillsammans med andra människor. Hur vi lär 

43 Ibid s.101-105 
44 Ibid s.109-119   
45 Brante (2001) s.34  
46 Bjurstöm (1997) s.490 ff. 
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oss att fungera i samhället tillsammans med andra människor, menar Berger och Luckmann, 
beror på den socialisation som individen går igenom. Eftersom samhället existera som både 
objektiv och subjektiv verklighet, måste alla som lever i samhället vara en del i en dialektisk 
process. Individen födds inte till samhällsmedlem utan det blir individen med hjälp av 
internalisering som består av de olika socialisationer som individen genomgår.  Den primära 
socialisationen är den första socialisation en individ går igenom från födseln och sin första tid 
som människa det vill säga barndomen. Denna socialisation är den viktigaste för individen, 
men också den som nästa socialisation bygger på. Den primära socialisationen är ofta mycket 
känslomässig då den sker med hjälp av signifikanta andra. Under denna primära socialisation 
övertar individen de signifikanta andras roller och attityder samt även deras värld. Barnen 
formas och tar efter de vuxna i omgivningen, de lär sig hur de ska leva sitt liv. De signifikanta 
andra är oftast föräldrarna eller andra vuxna har känslomässiga band till barnen. 47  
      Den följande processen kalls sekundär och den leder en redan primär socialiserad individ 
in i nya skeden av livet. Efter att som liten ha lärt sig vad det är att vara människa måste också 
individen lära sig vad det innebär att vara tex. ungdom. Det handlar om skaffa kunskap om 
olika roller som finns i samhället, vilket kräver att individen lär sig hur samhället och de olika 
rollerna som finns fungerar. Från att vara barn och sedan övergå till att vara ungdom medför 
vissa förändringar t ex kommer individen in i nya roller. Umgänget och omgivningen 
förändras, och det är detta som sker under den sekundära socialisationen.  Den känslomässiga 
laddningen som finns inom den primära socialisationen är oftast överflödig vid den sekundära 
då personen i fråga inte behöver vara en närstående individ såsom en förälder.  Grovt går det 
att säga att man måste älska sin mamma men inte sin lärare eller fritidsledare. Den som var 
den signifikanta andra under den primära socialisationen är oftast en förälder eller någon 
annan i barnets närhet. Vilket medför att det ofta uppstår känsloladdningar mellan de två 
parterna, speciellt då individen är liten och inte kan klar sig själv utan sin signifikanta andra. 
Det som kallas signifikanta andra under den primära socialisationen kallas generaliserande 
andra under den sekundära. Och de kan vara läraren, fritidledaren eller kompisar.  Genom att 
hitta roller och se hur andra formar sitt liv, får individen hjälp med att identifiera sig själv med 
samhället. Mellan dessa två parter bildas det inte några känslor då individen är äldre och lär 
sig stå på egna ben. När en socialisation inte blir helt lyckad om ett avvikande beteende 
uppstår som stör, och socialisationen inte går att genomföra måste den göras om. I vissa fall 
kan det vara så att en person måste resocialiseras det betyder att personen måste börja om helt 
från början med den primära socialisationen. Vilket också innebär att personen måste ha en 
signifikant andra. Personer som måste resocialiseras kan tex. vara kriminella personer. Dessa 
personer har ett avvikande beteende som måste socialiseras bort.        
       Författarna talar om den subjektiva verkligheten och att den måste i relation till den 
objektiva verkligheten för det är genom den objektiva verklighet hoten mot den subjektiva 
verkligheten kommer. Det är genom den objektiva verkligheten individen är social och möter 
andra människor som är hot mot den verklighet jag har. Genom att då ha rutiner för att 
bibehålla den subjektiva verkligheten skyddas den subjektiva verkligen mot hot då de kan 
stoppas i god tid det skapas rutiner för att vidmakthålla den subjektiva verkligheten. 48 
     Socialisationen sker alltid i en kontext som bildas av en specifik social struktur. För att en 
socialisation ska bli lyckad krävs det en balans mellan den subjektiva och den objektiva 
verkligenheten men också mellan identiteten. Omvänt när det inte finns en balans mellan 
dessa tre komponenter blir det då en misslyckad socialisation. I samband med socialisations 
begreppen talar författarna om jaget på ytan och jaget under ytan. De delar och roller som är 

47 Berger, Peter. Luckmann, Thomas. (2003). Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet. Falun: Scandbook:  s.158 ff. 
48 Berger, P. Luckmann, T. (2003). s.158 ff. 
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medvetna för individen men som inte ägnas någon uppmärksamhet är de delar som är jaget 
under ytan, och de delar som individen har mer på ett medvetet plan är de som är jaget på 
ytan. 49 
      De mänskliga uttrycken för känslor och tankar sker genom språket det är så vi kan 
uttrycka det vi känner för andra människor.  Vilket är en viktig komponent för att det här 
systemet ska fungera. Det är genom det genom språket som individer gör sig förstådda och 
kan ha kontakt med andra. Språket producera kunskap som lagras och överförs från 
generation till generation. Man kan se det som en tradition som förekommer i samhället. Det 
är också genom språket som socialisationen kan fungera genom att ta del av andras 
erfarenheter med hjälp av kommunikationer. 50 

7. Metod 
 Detta avsnitt kommer att beröra den ansats och den datainsamlingsmetod vi har använt oss av 
samt vårt tillvägagångssätt. Vi har valt att metodtriangulera för att ge vår studie större 
trovärdighet. Vårt arbetssätt är retrospektivt då vi undersöker händelser som ligger flera år 
tillbaka i tiden. De metoder vi har valt att använda oss av är enkäter och kvalitativa intervjuer, 
där ska enkäterna bekräfta intervjuerna och på så sätt ge hela studien större tyngd. 

7.1 Metodtriangulering  
Bryman menar, bland annat att etnografer bruka använde sig av metodtriangulering då de 
kontrollerade den information de fått in genom observationen med information som insamlats 
genom intervjuer. Genom att använda sig av två metoder vid insamling av data blir material 
större och mer givande då enkäterna kan bekräfta intervjuerna eller tvärt om. Eller som 
Bryman utrycker det att dubbelkontrollera resultatet från både kvalitativ och kvantitativ 
forskning.  Då resultaten från kombinationen av två forskningsmetoder överlag pekar på att de 
kan stärka och bekräfta varandra.  Men han menar, också att forskaren ska vara beredd på att 
resultaten från de olika metoderna kan motsäga varandra i studien. Bryman talar, även om 
metodtriangulering gällande kvalitativ och kvantitativ forskning. Han menar, att forskaren kan 
använda den kvalitativa metoden på flera sätt för att ge stöd åt den kvantitativa forskningen.  
Då forskaren genom den kvalitativa metoden kan tillhandahålla olika hypoteser genom sina 
metoder. Kan den kvantitativa forskningen mäta fenomenet och mer bevisa studiens resultat.51 
Denscombe håller med om detta och framhåller att det är kombinationen av de två olika 
metoderna som gör att fenomenet kan studeras på djupet, vilket också leder till att kvalitén 
ökar i undersökningen. 52 

     Genom att använda sig av metodtriangulering höjer forskaren även tillförlitligheten i arbete 
då det är det möjligt att använda sig av flera olika metoder för att undersöka samma sak. 
Triangulering används både inom den kvalitativa forskningen men också inom den 
kvantitativa forsknings strategin. Den kvantitativa delen i denna studien består av enkäter vars 
resultat får stöd av vårt kvalitativa resultat från intervjuer, gällande före detta besökares 
erfarenheter av fritidsgårds och föreningsgårdsverksamhet.  
 

49 Ibid s. 158 ff. 
50 Ibid s. 48 ff 
51 Bryman, A (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö. s. 408 ff.  
52 Denscombe (2000) Forskningshandbok för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur : Lund.  s.102 -105  
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7.2 Retrospektiv metod 
En retrospektiv studie är en vetenskaplig studieform där forskaren i efterhand tittar tillbaka på 
sådant som redan har skett. Forskaren utför en studie om ett fenomen som har inträffat, alltså 
sker det en tillbaka blick i tiden för att se hur det aktuella fenomenet har utvecklats med tiden. 
Den här typen av studie är vanligt inom medicinsk forskning, men kan även användas vid 
andra typer av forskning. En retrospektiv studie kan till exempel röra sig om att forskaren 
jämföra två metoder under en viss tid för att försöka klargöra ett fenomenets uppkomst eller 
orsak. Genom att studera ett fenomen under en längre tid med olika metoder får forskaren ett 
större perspektiv på orsaken till fenomen T.ex. olika sjukdomsfenomen. En retrospektiv studie 
utgår från "svaret", och försöker därifrån förklara vad det är som är anledningen till att det har 
blivit på det vis som det har. En retrospektiv studie granskar alltså sådant som redan skett, där 
av har metoden fått sitt namn.53  
    Fördelen med en här typen av studie är att den alla data redan finns. Det gäller bara att leta 
reda på dem. Det vill säga att informanten redan har upplevt det som ska undersökas, vilket 
gör att det blir forskarens uppgift att ta fram och bearbeta information som informanten 
besitter. En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är förmågan att 
komma ihåg sådant som har skett för en lång tid sedan. Vilket betyder att forskningsobjekten 
oftast består av människor med begränsad förmåga till att komma ihåg alla detaljer.54  
   I relation till vår undersökning används den retrospektiva studien i syfte att vi går tillbaka 
och undersöker individers tid på fritidsgård eller föreningsgård, något som informanten redan 
har upplevt men som finns kvar i minnet.  Det betyder att vi får vara medvetna om att våra 
informanter återger deras upplevelser av fritidsgården så som de minns den tiden, vilket då 
kan vara en reviderad sanning. Då de minnen som informanterna återger är de som sitter 
stakas fast, vilket oftast är de minnen som betyder mycket för individen. Det kan dock vara 
både positivt och negativt laddade minnen.  Detta är vi medvetna om och att det kan påverka 
vårt resultat.     

7.3 Positivism och kvantitativ metod  
 Positivismen är en ansats som används inom den kvantitativa forskningen. Enligt Bryman är 
det svårt att poängtera vad den positivistiska kunskapsteorin går ut på eftersom begreppet 
används på olika sätt i litteraturen. Han förklarar utifrån fem principer vad positivismen står 
för. Han menar att det är en ståndpunkt som förespråkaren användning av 
naturvetenskapliga metoder vid studie av den sociala verkligheten och dess aspekter. För att 
förtydliga positivismen kan de beskrivas genom som nämndes ovan fem principer. Den 
första är att alla fenomen som kan bekräftas via människan sinnen är kunskap detta kallas 
för fenomenalism. De andra är att genom teorin genera hypoteser som sedan kan prövas och 
på så sätt göra att det går lättare att ta ställning till lagmässiga förklaringar. Detta kallas med 
ett annat ord för deduktivism.  Den tredje principen är att kunskap uppnås genom att fakta 
samlas in som sedan utgör grunden för lagmässig regelbundenhet, en induktiv process. 
Fjärde principen behandlar vetenskapen och att den ska vara värderingsfri, det vill säga att 
den ska vara objektiv. Det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa 
påstående. Slutligen den femte principen ligger underförstådd i den första då sanningsvärdet 
hos ett normativ påstående inte kan verifieras via våra sinnen. 
   Positivismen rymmer både det deduktiva och det induktiva synsättet. Det görs även en 
skillnad mellan teori och forskning. Forskningens roll är att pröva teorier och tillhandahålla 
material för uppställandet och utvecklingen av nya lagar som forskningen ger. Författaren 
påpekar, att det är viktigt att inte uppfatta positivismen som synonymt med vetenskap och 

53  Plantin, L. (2001) Män, familjeliv och föräldraskap.  Boréa bokförlag: Umeå s.1 ff. 
54 Plantin (2001) s.1 ff. 
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vetenskaplighet.55 För att utveckla Brymans tankar om positivismen kan de jämföras med 
Hartmans tankar. Han anser precis som Bryman att det är svårt att få en klar bild om vad 
positivismen innefattar. Han ser positivismen som en vetenskapsteori där vetenskaplig 
kunskap utgörs av teorier. Vilka innehåller faktorer som ger samband mellan dessa olika 
förseelser. Vidare är det viktigaste sättet till att nå kunskap baserat på att observera 
verkligheten, antagande i naturliga former och där igenom bilda en teori. 56  
    Enligt Hartman som också beskriver den kvantitativa studien, är det en studie som rör stora 
antal eller stora mängder av någonting. Det handlar till största delen om siffror och inte ord 
som det ofta gör inom den kvalitativa forskningen. När det berör stora mängder av material 
krävs det, enligt Hartman, att forskaren klassificerar och kodar sitt insamlade datamaterial.  
Inom positivismen, menar Hartman, att forskningsprocessen består av tre olika faser; 
planering, insamlings och analysfasen. I dessa faser finns det sedan ett antal olika moment för 
forskaren att genomföra. Vid varje moment görs något som är nödvändigt för att studien ska 
uppfylla de krav som finns på vetenskaplighet. Missar forskaren dessa eller låter bli att 
genomföra detta försvinner den vetenskapliga halten i arbetet. Att göra en studie på ett 
vetenskapligt sätt betyder att ett antal metodregler måste följas vid varje moment i 
forskningsprocessen, här följer de, enligt Hartman, vikigaste. Den första fasen, 
planeringsfasen, är den fas som ser till att undersökningen blir vetenskaplig. Denna inledande 
fas består av två moment, det första momentet innefattar att forskaren ska formulera en 
hypotes som ska testas. Hur man kommer fram till en hypotes är vetenskapligt irrelevant, 
enligt Hartman, eftersom det viktiga är att ge hypotesen vetenskapligt stöd till sin forskning, 
författaren menar att det utöver detta ändå finns mycket att tänka på då man formulerar en 
hypotes.  Han menar då att det är lätt att formulera en hypotes som inte går att undersöka på 
ett vetenskapligt sätt. Det andra momentet, i den första fasen, är att forskaren utformar och 
planerar utförandet av undersökningen. Även detta steg är av stor vikt, eftersom en felaktig 
utformning och planering innebär att undersökningen kan bli resultatlös. Det är i detta 
moment som ett stöd för hypotesen arbetas fram.  Den andra fasen i forskningsprocessen är 
insamlandet av data, denna fas innebär i stort sätt att forskaren utför det som planerats i den 
första fasen. Något som tar lång tid men är teoretiskt oviktigt. Vid insamlingen av data finns 
det några regler som är viktiga att tänka på, det första är att insamlingen av data sker som det 
framgår av planeringen författaren menar att forskaren inte får avvika från det som arbetades 
fram i planeringsfasen.  Det andra är att insamlingen måste göras så att materialet får en så 
hög tillförlitlighet som möjligt. Det som ska beaktas i detta skede är pålitligheten och 
giltigheten för studien. Den sista fasen är den där analysen kommer. Forskaren analyserar sitt 
data material som samlats in och ser hur det förhåller sig till den hypotes som testas. Det är i 
denna fas som de statistiska och matematiska faktorerna kommer in. Det finns enligt 
författaren två moment vid den här fasen. Det första är att vi beskriver det insamlande 
materialet, och räknar ut värden som sedan kan användas i det andra steget. Som är att, 
forskaren med utgångspunkt från de beräkningar som gjorts avgör om det insamlade 
materialet ger goda skäl att tro på hypotesen som testas.  Hartman definierar den kvantitativa 
forskningen som en undersöknings möjlighet som karakteriseras av att man undersöker den 
numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper.  Inom den kvantitativa 
forskningen tror forskaren på sann kunskap den kvantitativa forskningen bottnar i den 
positivistiska andan som förmedlar sann kunskap. Detta innebär att forskaren alltid måste ha 
någon form av teori till sitt arbete.57 Även Bryman tar upp och beskriver den kvantitativa 
forskningsprocessen, men menar dock på att det i få fall kan ses så renodlat under processens 

55 Bryman (2001) s.24ff. 
56 Hartman (2004) s. 103 ff.   
57 Hartman, J. (2004) vetenskapligt tänkande- från kunskaps teori till metod teori. Lund: studentlitteratur s.205 -
209 
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gång. Men han ser det som en god utgångspunkt för att ta i tu med de viktiga ingredienserna i 
det här arbetssättet.58       

7.3.1 Enkät  
En enkät är som en intervju fast med skillnaden att det inte finns någon intervjuare med i 
bilden utan att informanten på egen hand fyller i sitt svar på ett papper. Den vanligaste formen 
av enkät är den som sickas ut med posten, som i vårt fall. Informanten ombeds sedan att sicka 
tillbaka enkäten eller lämna den på en speciell plats. En enkät består oftast av slutna frågor då 
individen ska kunna besvara den utan någon hjälp av forskaren. Att det inte finns någon 
forskare på platsen medför att frågorna måste var enkelt formulerade och lätta att besvara. 
Fördelaren med enkäter, menar Bryman, är att det är lätt att nå människor som befinner sig på 
avstånd från forskaren, genom att använda sig av en enkät når forskaren människor på 
geografiskt olika platser. Det är också möjligt att med förhållandevis liten kraftansträngning 
samla in stora datamaterial. En annan fördel med att använda sig av enkäter är att det inte 
uppstår någon intervju effekt. Med det, menar Bryman, att forskaren inte kan påverka 
informantens svar. Även att forskaren har en neutral roll i sitt uppdrag som forskare kan andra 
faktorer som kan påverka informantens svar t.ex. forskarens ålder, etnicitet eller kön till att 
informanten besvara frågorna annorlunda. Men genom att använda sig av en enkät elimineras 
risken för att en sådan intervjueffekt uppstår.59 Även Hartman talar om fördelen med att 
använda sig av enkäter i syftet att inte låta informantens svar påverkas av utomstående 
faktorer.60  
    Enkäten till den här studien är utformad av Karlskrona kommun, syftet är att undersöka 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Tanken är att enkäten i framtiden ska kunna fungera 
som en mall för fortsatt studie och utvärderingar av fritidsgårdsverksamheten. I övrigt är 
enkäten tydligt utformad med bra frågor som är lättförstådda. Att enkäten är utformad till ett 
framtida syfte anser vi är positivt då det då blir möjligt att utföra studie över tid. Att 
kommunen har valt att använda sig av enkätutskick tycker vi är bra då det är en bra metod för 
att få in stora datamaterial med inte allt för stor kraftansträngning. Enkäten i sin helhet ligger i 
en  bilaga.61   

7.3.2 Bortfall 
Enligt Bryman är det viktigt för att minska bortfallet att utforma ett bra introduktions brev 
som medföljer enkäten , där syfte med enkäten är klart formulerat. Han poängtera även att det 
i brevet ska framgå varför informanten är utvald samt varför det är viktigt att informanten tar 
sig tid att fylla i enkäten. Det är även viktigt att om enkäten ska postas tillbaka till forskaren 
att det då finns ett kuvert som är frankerat så att informanten inte gå igenom onödigt besvär. 
Slutligen är det viktigt att enkäten som är utdelade på något sätt är kodade så att forskaren vet 
vem det är som har besvara enkäten så att de som inte har svart kan få en påminnelse. 62    
      Vi fick 50 namn och adresser av Karlskrona kommun som vi skulle skicka ut enkäterna 
till. Här fick vi ett naturligt bortfall på fem personer vas adresser inte fanns med vilket ledde 
till att vi ej kunde sicka ut enkäter till dessa personer. Vi skickade då ut  45 enkäter av dessa 
var det 30 som valde att svara. Så vi fick alltså ett bortfall på 15 enkäter.  Vilket ger en 
svarsfrekvens på 30/45=0.66 alltså 66 %. Detta är en svarsfrekvens som vi är nöjda med, vi 
hade innan vi skickade ut enkäterna räknat med att få in runt 30 stycken. Så det externa 
bortfallet tycker vi ligger på en acceptabel nivå. Bortfallet kan bero på att adresserna var 

58 Bryman (2001) s.77-79 
59 Bryman (2001) s. 137 
60 Hartman (2004) s.214.f 
61 Bilaga 1  
62 Bryman (2001) s. 148 
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gamla och därför inte stämde, att några av respondenterna inte tyckte att det var en intressant 
studie eller att de bara inte orkade ta sig tid till att svara på enkäten. Det interna bortfallet var 
lågt vilket tyder på att det var lätt för respondenterna att svara på frågorna. Det var ett lite 
större interntbortfall på de öppna svarsalternativen vilket var något som vi hade räknat med 
när vi skickade ut enkäten, men det var ändå många som hade svarat på dem. I övrigt anser vi 
att vi har arbeta för att få ett litet bortfall, då vi både skickade med ett tydligt informationsbrev 
med enkäten samt att vi även hade ett frankerat svarskuvert med. Utöver det märkte vi alla 
enkäter så att vi skulle kunna se vilka som svarat och där igenom ringa upp de som inte svart 
för en påminnelse.     

7.3.3 Kvantitativ bearbetning 
Djurfeldt menar att chi2-testet63 överskattar beroendet mellan variabler i fyrfällts tabeller om 
populationen är mindre än 75 och då inte ge ett rättvist utslag.64 I och med att de flesta av våra 
korstabeller också har fler än fyra fällt så leder det till ett ännu osäkrare utslag i chi2-testet. 
När det gäller utformandet av enkäten är det inte vi själva som har gjort den, utan det är 
Karlskrona kommun.  Det vill säga att vi fick en färdig enkät som vi har skickat ut till 
respondenterna. Vi har då inte haft några speciella tankar om hur enkäten ska vara utformad. 
Kort kan vi säga att enkäten är tydlig i sin utformning att den är lätt att fylla i samt att den är 
lättförstålig.    Vi kodade gemensamt enkäten för att utföra inmatning av svaren i SPSS. De 
öppna frågorna har sammanställts manuellt och redovisas för sig i en bilaga65. Resterande 
frågor sammanställs och redovisas i diagramform, det är vad som utgör vårt kvantitativa 
datamaterial. Enkäterna var märkta för att vi skulle kunna följa upp svarsfrekvensen, med 
andra ord se vilka som ej svart på enkäten och därigenom skicka en påminnelse till berörda 
informanter. Och där igenom minska vårt externa bortfall.  

7.4 Hermeneutisk och kvalitativ metod  
Hermeneutik är en vetenskaplig ansats som kan användas inom den kvalitativa forskningen.    
Bryman menar, att genom att använda den kvalitativa metoden vill forskaren få en djupare 
förståelse för det fenomen som undersöks. Enligt det vetenskapsteoretiska synsättet handlar 
hermeneutiken dels om metoder för förståelse och tolkning samt om beskrivning av själva 
förståelsen och de villkor som finns. Bryman påpekar att den kvalitativa metoden lämpar sig 
bäst i undersökningar där det inte går att använda sig av siffror och statistik.66 Kvale skriver 
att den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 
texts mening. 67 
    Inom hermeneutiken är forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden, det 
vill säga där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Vidare skriver 
Kvale att hermeneutiken är av dubbel betydelse för intervjuforskning, dels genom att lägga 
fokus på den dialog som förs och skapar de intervjutexter som ska tolkas. 68 Till skillnad från 
Kvale beskriver Hartman att forskaren inom hermeneutiken är ute efter att förstå hur 
människor uppfattar världen de lever i. Dessa uppfattningar kan inte mätas utan de bygger på 
tolkaning utifrån människans beteende för att på så vis skapa en förståelse för hur de uppfattar 
sin omvärld. Hartman menar, att tanken bakom samhälls och beteendevetenskap var att varje 

63 Chi2-testet utan undersöker om två variabler är oberoende eller beroende av varandra 
64 Djurfeldt, G. Larson, R. Stjärnhagen, O. (2003) Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys 
med kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur  

65 Bilga 4  
66 Bryman (2001) s.249 ff.  
67 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forsknings intervjun. Lund; Studentlitteratur. s.79 ff. 
68 Kvale, S. (1997) s.79 ff. 
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människa uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt, genom att de knyter en 
särskild mening till de företeelser som sker runt omkring. Kunskap om den mening som 
ibland kalls för livsvärld nås inte genom mätning utan genom tolkning av människan 
beteende. Det handlar om att leva sig in i situation och där igenom ska en förståelse för 
fenomenet som studeras skapas. Forskaren är intresserad av att förstå hur människan tolkar 
sin omgivning. Både Bryman och Kavle tar fast på det här i beskrivandet av den 
hermeneutiska forskningen.    
    Bryman menar att en central del i hermeneutiken är att forskaren ska analysera utifrån det 
perspektiv som aktören har. Detta innebär ofta att fokus är på den historiska och sociala 
kontext som aktören befunnit sig i. Denna ansats menar många av dess moderna förespråkare 
är en strategi som har stor potential i både analys av texter samt olika sociala handlingar.69 
    Den hermeneutiska ansatsen syftar till att forskaren söker svar på frågor som berör Vad? 
Vem? Var? När? Hur? Varför? Forskaren använder det som studeras med hjälp av exempelvis 
intervjuer, deltagandeobservationer eller textstudier. Datainsamling och analys sker samtidigt 
och växelvis med varandra hela tiden. Denscombe menar, att det generellt går att utläsa att 
den information som förmedlas med siffror kallas kvantitativ, medan information som 
förmedlas med ord är kvalitativ. Kvalitativ data innebär att intresset ligger vid av tolkningar 
och förståelse snarare än förklaringar och orsakssamband. Kunskap som bygger på tolkning, 
förståelse och empati är mycket väsentlig i all samhällsvetenskap 
     Hermeneutisk vetenskap har som huvudtema att tolka och förstå meningen med delarna av 
ett fenomen, när det sedan relateras till en helhet. Helheten kan sedan i sin tur förstås endast 
om betraktaren ser den som uppbyggd av delar. För att kunna motivera tolkningen av olika 
fenomen som en helhet, måste forskaren hänvisa till tolkningarna av de olika delarna av 
fenomenet.  De mindre elementen är beroende av den helhetsbilden och helhetsbilden är 
beroende av de mindre elementen. Det viktiga är att tolka olika processer från delar till en 
helhet. Sambandet mellan dessa är vad den hermeneutiska cirkeln handlar om, samband 
mellan helhet och delar. Den hermeneutiska cirkeln, som betyder att en text tolkas eller något 
annat fenomen, är helhetsbilden man får beroende av den mening man finner i fenomenets 
enskilda delar. I korta drag går det att förklara det som att den hermeneutiska forskaren 
försöker svara på frågan: Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? Med detta som 
utgångspunkt försöker forskaren som ovan nämnts att använda tolkningen som en 
huvudsaklig forskningsmetod. Forskaren försöker dock inte söka efter en absolut sanning, 
eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning.70 
Hartman beskriver den kvalitativa metoden utifrån den hermeneutiska vetenskapsteorin som 
utgår från tolkningar. Hur de går till och vilka regler som gäller vid denna tolkning samt att en 
förståelse skapas för att se hur människan skapar en mening med sin tillvaro. Begrepp som 
Hartman tar upp och beskriver likhet men Bryman, Denscombe och Kvale är den 
hermeneutiska cirkeln som kan användas för att tolka samt förstå hur den kvalitativa metoden 
och den hermeneutiska vetenskapsteorin går till.71 
    Hartman menar att hermeneutiken är olika föremål som kan tolkas till meningsfulla 
fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, exempelvis texter, handlingar 
och yttranden. Inom hermeneutiken talas det även om fördomar, kunskaper som forskaren 
redan besitter men som inte får komma fram, att forskarens förkunskaper och åsikter inte får 
influera arbetet. Viktigt är också att forskaren inte lägger någon värdering utifrån sina tidigare 
erfarenheter. Detta för att det viktigaste inom hermeneutiken är att forskaren ska försöka 
försätta sig i aktörens situation, och utifrån den försöka tolka och förstå situationen. 72 

69 Bryman (2001) s.249 ff.  
70 Denscombe, M. (2000) s.243ff. 
71 Hartman, J (2004) s.105ff. 
72 Ibid s. 105ff. 
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    Tolkningar bygger alltid på andra tolkningar.73 Detta betyder att de tolkningar som vi 
kommer att göra baseras på de tolkningar av samhället som Ziehe och Giddens har gjort 
tidigare, den hermeneutiska cirkeln. Fokus inom hermeneutiken är att förstå och försöka sätta 
sig in i de förhållanden som finns i den kontext som forskaren tolkar, det vill säga att få en 
inblick i hur före detta gårdsbesökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och hur detta 
har påverkat dem i deras fortsatta liv. 
 

7.4.1 Kvalitativintervju 
En kvalitativ intervju är, enligt Bryman, det mest använda forskningsmetoden inom den 
kvalitativa metoden. Till skillnad från den kvantitativa metoden har forskare möjlighet att 
utforma sin studie efter vad respondenten säger. Forskaren får djupare och mer redogörande 
svar och får hela tiden vara beredd på att ställa följdfrågor om informanten säger något som 
forskaren anser vara värt att gå vidare med, och därmed fördjupa sig i sådant som denne anser 
vara av värde för studien.74 Kvale utrycker i likhet med Bryman att samtalet är en 
grundläggande form för mänskligt samspel. Han belyser hur det går att använda samtalet som 
forskning, samt hur det är möjligt att komma åt delar hos informanten som inte hade varit lika 
lätta att få fram genom att enbart ställa frågor, det är alltså en kombination.75 Bryman menar 
vidare, att all information som kommer fram på ett eller annat sätt har betydelse för resultatet, 
även om det tar sig uttryck i form av kroppsspråk. Det finns även möjlighet att komma fram 
till flera intressanta delar inom det valda ämnet, vilket informanten kan lyfta fram genom att 
hon/han får prata fritt runt ämnet. I en kvalitativ intervju har forskaren valmöjligheten att 
intervjua sin informant vid flera tillfällen, vilket gör att forskaren kan får mer detaljerade 
svar.76 
   Även Lantz beskriver samspelet mellan intervjuare och informanten i den kvalitativa 
intervjun som komplext, eftersom kommunikationer mellan de båda sker både verbalt och 
ickeverbalt. Författaren lägger även stor vikt vid förarbetet till en intervju. Hon menar, att det 
är viktigt med en väl strukturerad metod och intervjuplan. Detta för att intervjuaren ska vara 
väl förberedd samt att materialet ska vara noga genomtänkt. Detta för att vara förberedd på 
eventuella problem och samtidigt ha möjlighet att komma med följdfrågor ifall respondenten 
skulle säga något intresseväckande.77 
    Kvale menar, att intervjun kan formas som ett vardagligt samtal. Då riktas det mer fokus på 
samtalsämnet och syftet. Strukturen får då en mindre betydelse. Utifall informanten finner 
forskarens frågor oklara, måste forskaren kunna beskriva själva syftet och strukturen 
tydligare. Här har även informanterna möjligheten att styra in forskaren på nya intressanta 
tankar och ämnen. Ifall informanten känner att något annat viktigt som berör ämnet så måste 
hon få möjlighet att ta upp detta. Genom att forma en intervju som ett samtal kan man styra 
informanten åt det hållet man vill. På detta sätt ger intervjun ett beredare fält att arbeta utifrån 
än om vi hade gjort en helstrukturerad intervju då vi hade kunnat missa intressanta inlägg från 
respondenterna då vi inte hade haft möjlighet att ställa uppföljnings frågor .78 I en semi- 
strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide med specifika teman som skall beröras, 
men intervjupersonen har stor frihet till att själv utforma svaren. Dessa riktar fokus på 
förklaring, förståelse av händelser, mönster och beteenden.79 

73 Ibid s.243ff.  
74 Bryman (2001) s. 249 ff 
75 Kvale (1997) s. 25 ff 
76 Bryman  (2001) s.249 ff. 
77 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund; Studentlitteratur  s.12 ff.  
78 Kvale (1997) s.25 ff. 
79 Ibid s.11 ff. 
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    När det gäller svaren som forskaren får på sina frågor, menar Kvale, att forskaren bör lägga 
vikt vid att följa upp och klargöra meningen i svaren. Kvale menar, att intervjun ska tolkas 
intervjuns gång, genom att under intervjun vara redo med följdfrågor för att få andra 
infallsvinklar på problemet. Forskaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens 
svar under intervjuns förlopp. Är inte intervjupersonen samarbetsvillig kan det ske 
komplikationer. Med andra ord är det alltid viktigt att göra ett noggrant urval av informanter 
för att få så intressanta svar som möjligt.80 
   Becker menar i likhet med Kvale, att intervjun är en fas av arbetet som är extra viktig. Men i 
motsatts still Kavle menar han att selekteringen av information från respondenten ej skall 
genomföras förrän efter genomförandet av intervjun. Forskaren kan inte innan och under 
insamlingen av data veta vad som är intressant och viktigt. Allt som informanten delger skall i 
första skedet tas med. Utifrån denna flora av detaljrikedom kan sedan forskaren tolka och dra 
slutsatser. Studenter eller forskaren ska anteckna så mycket som möjligt under tillfället av 
intervjun. Genom att ta med allt direkt minskar risken för att något blir utelämnat redan innan 
intervjun är klar. Becker menar att det kan handla om väldigt små faktorer eller ting som då 
kan tyckas sakna betydelse. Men som i slutänden kan ha en avgörande betydelse för resultatet 
av studien. Det Becker menar är att man inte ska förkasta något som informanten säger bara 
för att det inte har med ämnet att göra.81 

7.4.2 Urval av respondenter  
Ett bekvämlighetsurval är när forskaren använder sig av respondenter som finns nära till 
hands. Respondenter som finns tillgängliga till forskaren vid det aktuella tillfället då studien 
ska utföras.82 Hartman kallar denna typ av urval även för tillfällighetsurval. I betydelsen att 
det är ett urval som är bekvämt och enkelt för forskaren.83 Denscombe beskriver också vikten 
av de utvalda respondenterna och deras kunnande inom det område som vår undersökning 
berör.84 Kommunen har genom sina kontakter tagit fram respondenter som vi kan skicka 
enkäten till. Det gäller även intervjuerna Karlskrona kommun har slumpmässigt valt ut 
individer till intervjuerna. Med detta som bakgrund anser vi att ett bekvämlighetsurval är det 
urval som vi har gjort. 

7.4.3 Genomförande  
Vi har utfört sex kvalitativa intervjuer som ska ge stöd till resultatet från de enkäter som 
skickat ut. Vi började med att informera informanterna om de etiska krav som vi har på oss 
när vi genomför intervjuerna, detta gjordes först i brevet som skickades ut med enkäterna. Där 
efter som ett förtydligade när vi träffades för intervju.  Vi har intervjuat sex personer mellan 
28 och 43 år som alla är före detta fritidsgårds besökare. Fördelningen mellan könen är helt 
jämn då vi har intervjuat tre män och tre kvinnor. 
     Enkäten skickades ut med ett informationsbrev85 om de etiska kraven samt en beskrivning 
av studien och dess syfte. För att processen inte skulle dra ut på tiden satte vi ett slutdatum då 
enkäten skulle vara oss tillhanda. Innan enkäterna skickades ut kodade vi de för att få kontroll 
över svarsfrekvensen. När enkäterna var tillbaka började vi att ringa runt för att få intervjuer 
med de informanter som lottas ut till intervju. Med hjälp av kodningen på enkäten kunde vi se 
om personen i fråga skickat in enkäten eller ej. Vilket var en förutsättning då intervjuerna är 
baserade på enkäterna och vad informanten har svarat där. Tid och plats för intervju 

80 Ibid s.11-30 
81 Becker. H  (1998): Tricks of the trade ; The Univerity of Chicago press: Chicago and London. S.67 ff. 
82 Bryman  (2001) s.114 
83 Hartman (2004) s.243 
84 Dencombe  (2000) s.25- 27 
85 Bilaga 1 
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bestämdes med informanten över telefon, detta följdes upp av ett påminnelse brev86. Genom 
att intervjuerna baserade sig på enkäten fick vi en viss struktur på intervjun, då båda parterna 
var medvetna om att hålla sig till vad informanten ansåg om fritidsgårdar, vilket ledde till 
fördjupande enkätsvar, samt en större förståelse för området.  Vi tycker att detta har fungerat 
bra och att detta har hjälpt oss att få svar men ändå få med samspelet och känslorna från 
informanterna. Vi var inte på något sätt låsta till enkäten utan om någon informant sa något 
intressant så försökte vi hela tiden vara öppna nya infallsvinklar under intervjuernas gång.  
Detta tycker vi fungerade bra och vi tycker att vi skötte det bra med dessa nya infallsvinklar 
när de dök upp utan att sväva i väg allt för mycket och undvek på det sättet att tappa den röda 
tråden. Vi inledde intervjuerna med att informera respondenterna om de etiska regler som 
gäller för den här typen av studier samt att informera om studiens syfte. Vi utförde 
intervjuerna tillsammans för att vi båda skulle få en bättre bild av vad som framkom i 
intervjuerna och därigenom få en större trovärdighet. Vi gjorde intervjuerna både på café och 
på informanternas arbetsplatser. Till vår hjälp så använde vi oss av bandspelare för att ha 
möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna igen. Varje intervju tog cirka 50 minuter. Vi använde 
oss av semi-strukturerad intervju så fokus låg mer på samtalet än att vi ställde mycket frågor. 
Vi försökte få informanterna att berätta mer när de sa något som vi tyckte var intressant och vi 
följde upp med frågor om de började sväva ut alltför mycket. När alla intervjuer var gjorda 
transkriberade vi dem och när vi gick igenom dem så framkom det ett antal relevanta teman 
till resultatet. Sammanställningen av resultaten skede parallellt med varandra, då båda sätten 
är tidskrävande mycket omfattande.  

7.4.4 Databearbetning 
Kvale sammanfattar analysen av intervjun i tre delar.87 Först struktureras den utskrivna 
intervju, forskaren försöker få en struktur på det materialet som har framkommit, då det ofta 
är mycket som ska analyseras efter själva intervjuerna. 88 Därefter sker det en klarläggning av 
materialet och vi lyfter fram det som är relevant. Vi gjorde en kodning till de nyckelbegrepp 
som vi har valt ut. Det som inte hör till syftet, som är att enkäter och kvalitativa intervjuer få 
en inblick i hur föredetta fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och 
hur detta har påverkat de i deras fortsatta liv, med undersökningen har vi tagit bort. Under 
själva analysarbetet utvecklas innebörden i intervjun, den intervjuades egna uppfattningar ger 
oss nya perspektiv på fenomenet som vi kommer att studera.  Vi har bearbetat våra data som 
kom fram genom de kvalitativa intervjustudierna enligt det hermeneutiska synsättet. Det 
handlar om att förstå olika delar av en helhet, med andra ord förstå hur individen upplevde sin 
tid på fritidsgården. Vad var det som var bra med fritidsgården och hur har tiden på 
fritidsgården påverkat informanten. Efter intervjuerna transkriberades de för att kunna se vad 
som var återkommande i intervjuerna. Utifrån detta tog vi fram fyra teman som vi använde 
oss av när vi presenterade resultatet. Vi har sammanfattat våra sex intervjuer gällande det 
syfte vi har. Efter att vi har presenterat vårt resultat från intervjuerna analyserar vi hur 
informanterna ser på sin tid på fritidsgården. Detta knyter vi sedan samman i en diskussion i 
slutet av vår uppsats.  

7.5 Etik  
Denscombe skriver att den som intervjuas eller på annat sätt delar med sig av sig själv, sina 
tankar och sina erfarenheter, måste få vissa tryggheter i form av de etiska reglerna. Detta är 
något som forskaren ska kunna garantera informanten, forskaren har även ansvar för de 

86 Bilaga 3 
87 Kvale (1997) 
88 Bryman (2001) 
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uppgifter som informanten lämnar ut och att de ska hanteras på ett professionellt sätt. För  
forskare finns en skyldighet att ge informanten tillräckligt med information om vad studien 
handlar om så att denne själv kan avgöra om han eller hon vill medverka.89                            
    Bryman liksom Vetenskapsrådet skriver om fyra grundläggande huvudkrav för forskning. 
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren alltid ska informera uppgiftslämnare 
eller undersökningsdeltagare om dennes uppgift i studien samt vad som gäller för deras 
deltagande. De skall även upplysas om att deltagandet i den aktuella undersökningen är 
frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckekravet innebär att 
forskaren alltid ska erhålla om respondentens samtycke till intervjun. Det tredje huvudkravet 
konfidentialitetskravet finns för att skydda alla individers personliga uppgifter som i orätta 
händer skulle kunna skada informanten. Vilket innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att 
uppgifter om enskilda personer som är insamlade för forskningsändamål, inte får användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.90 Ovannämnda krav 
har vi hela tiden haft i åtanke under vårt arbete. Vid intervjutillfällena har vi fört en diskussion 
med informanterna då dessa fått tillfälle att ställa frågor om det funnits några oklarheter. Vi 
har även sickat ut ett brev91 till informanten innan intervjun där vi tog upp dessa krav. Vårt 
syfte med själva uppsatsen har vi varit mycket tydliga med under arbetsgång, och att de 
uppgifter vi fått inte hamnar i orätta händer. Vi har försökt att sitta själva i olika grupprum för 
att förhindra att information skulle komma ut. Vi har även varit noga med var vi har förvarat 
enkäterna samt allt materiel som ligger till grunden för resultaten.  Vidare så tydliggjorde vi 
att de som kommer att ta del av vårt material är vår handledare och vår klass samt att 
Karlskrona kommun kommer att ta del av vissa delar. Vi klargjorde även tydligt att det är en 
helt anonym studie. Vi erbjöd också informanterna att få läsa uppsatsen när den är klar. På 
detta sätt fick vi med huvudkraven och vi tar upp det som är väsentligt för att göra en etiskt 
korrekt uppsats. Vidare så har vi självklart varit mycket noga och diskreta med de sex 
informanternas identiteter. 

7.6 Validitet och Reliabilitet 
 Bryman och Kvale använder sig av begreppen reliabilitet och validitet i sammanhanget för att 
studien ska bli tillförlitlig och trovärdig. Begreppet validitet avser att studera det som är 
relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att studien genomförs tillförlitligt. 92 
    Bryman förklarar begreppet validitet som ett mått på hur väl det som avses att mätas i den 
kvalitativa forsknings processen mäts. Bryman skiljer mellan två begrepp extern validitet, 
som handlar om hur resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer och 
intern validitet som betyder att det skall finnas en överstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéer som utvecklas.93 Är studien väl genomförd och 
välplanerad är också resultat trovärdigt i en kvalitativ studie. För när det gäller validitet till 
kvalitativa data är det enligt Kvale viktigt att kunna beskriva hur man har samlat in och 
bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt.94  
    Reliabilitet handlar om pålitlighet, och riktar sig till kvantitativ forskning. Bryman skiljer 
även här mellan två begrepp; extern reliabilitet, som beskriver i vilken utsträckning studien 

89 Denscombe (2000) s.11 
90 Bryman  (2001)  s.43 ff. och Vetenskapsrådet 
91 Bilaga 1 
92 Bryman  (2001)  s.43 ff. och Kvale (1997) s.207 ff. 
93 Bryman (2001) s. 43 ff. 
94 Kvale (1997) s.207 ff. 
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kan upprepas, och intern reliabilitet handlar om hur forskarna kommer överens om hur de ska 
tolka det de ser och hör.95 
    Bryman pekar på vad det gäller intern reliabilitet vilket handlar om huruvida forskarna 
kommer överens gällande tolkning av data har vi känt att det ibland uppstår svårigheter då vi 
tolkat svaren från intervjuerna på skilda vis. Här gäller det att delge var och ens tankar i de 
olika frågorna, att vara öppensinnad gällande de andras tolkningar för att sedan kunna 
kompromissa för att finna en gemensam tolkning som är så trovärdig som möjligt.96  För att 
applicera detta på vår studie måste vi göra en gemensam tolkning för att på så vis komma 
fram till en trovärdig tolkning av vårt resultat. Precis som Kvale tar upp är det viktigt att i en 
kvalitativstudie som vår vara noggrann och beskriva hur studien är genomförd för att den ska 
vara trovärdig. Detta anser vi att vi har gjord vi har ett tydligt metodavsnitt där vi visar på att 
vi genomarbetat vår studie på ett korrekt sätt. Att vi använt oss av metodtriangulering visar 
även det att vi är medvetna om vår studies validitet och reliabilitet.    

7.7 Metoddiskussion 
Vi har valt att använda oss av metodtriangulering för att samla in datamaterial. Detta gjordes 
för att vi skulle få ett större datamaterial och därmed större trovärdighet. Det kan ibland finnas 
svårigheter att vara objektiv i en studie där intervjuer används. Detta för att författarnas 
erfarenheter och värderingar förekommer i tolkningarna av datamaterialet. Fördelen med att 
använda flera metoder, är att det öka validiteten för datainsamlingen. För att validitet ska 
uppnås är intervjuer samt enkäter en bra kombination, eftersom det någorlunda kan bekräfta 
eller motsäga varandra, att det som sägs i enkäterna kan kontrolleras av vad som sägs i 
intervjuerna. En annan anledning till att det är en fördel att metodtriangulera är att man kan få 
olika perspektiv på samma studie. 97 Att använda oss av metodtriangulering anser vi är till 
fördel för oss då resultaten bekräfta varandra. Det som vi kan utläsa genom våra intervjuer 
kunde vi även se i våra enkätsvar.     
    När det gäller enkäterna så är det ett bra sätt att nå ut till många olika informanter.  Vi får 
ett bredare fält av svar samt ett betydligt större material att arbeta utifrån. Detta tillsammans 
med att vi utförde intervjuer på några utav enkätdeltagarna ger ett pålitligt resultat att 
bearbeta, då de båda metoderna bekräfta varandra. I övrigt när det gäller enkäterna var det ej 
vi som utformat de, vilket har lett till att det har varit svårt att förstå vad syftet med vissa 
frågor har varit. Samt att enkäterna hade rubriker som vi ur ett sociologiskt perspektiv inte 
anser passa för frågorna som följer. Men då det var en enkät som ska finnas för framtida bruk 
så väl som till detta, går det inte att ändra enkäten. Dock tror inte vi att detta har påverkat 
informantens svar avsevärt. Utöver det kan bortfallet diskuteras, vi ett naturligt bortfall på 
10% detta för att adresserna vi hade inte var helt tillförlitliga. Utöver det hade vi ett externt 
bortfall på 33%  vilket vi är relativt nöjda med. då vi vet att intressen för att fylla i en enkät 
som kommer med posten inte är så stort. Faktorer som kan spel in här är även att informanten 
tyckte att frågorna var svåra att svart på eller att informanten helt enkelt inte var intresserad av 
att delta i studien. Då vi har liten population som inte överstiger 75 personer, så leder detta till 
att chi2-testet inte fungerar då tabellerna överträder antalet fält som ligger under procenttalet 
för hur många fält som får ha allt för lågt värde. Vi tycker dock inte att vårt resultat går att 
förkasta utan att chi2-testet visar på detta sätt beror enbart på att vi har en liten population. Vi 
tror att resultatet skulle vara liknande om vi utökade populationen. 
    När det gäller valet av antal informanter valde vi att endast göra 6 intervjuer, detta kan 
kännas som en nackdel för vår studie. Men tillsammans med den enkätundersökning som vi 

95 Bryman (2001) s.43 ff. 
96 Bryman (2001) s.43 ff.  
97 Denscombe (2000)  s.102-105 
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utfört anser vi att det räcker som underlag för att uppsatsen. I de kvalitativa intervjuerna har vi 
valt att ha semistrukturerade, då frågorna utgick ifrån enkäten som informanten tidigare hade 
fyllt i. Vi har försökt att använda oss av lätta och intressanta frågor för att få intervjuerna mer 
formande som ett samtal.  
    När det gäller vår ansats som är den hermeneutiska samt den positivistiska,  anser vi att de 
lämpar sig bra till studien, då syftet är att de ska beskriva hur tiden på fritidsgård eller 
föreningsgård har påverkat dem i deras fortsatta liv.    
        Det som under arbetets gång ibland har försvårat för oss är att vi har använt oss av en 
retrospektiv studie. När det gäller individer och deras minne är det svårt att veta vad som är 
ett minne och vad som är ett konstruerat minne. Med ett konstruerat minne menar vi ett minne 
som man under tidens gång har lagt till eller tagit bort bitar från. Detta är något som kan 
påverka vår tillförlitlighet och trovärdighet. 
   När det gäller våra egna erfarenheter av att utföra större undersökningar så är dett den största 
som vi genomfört. Vad gällande metodinsamlingssätt är det intervjuer som vi använt oss av 
mest innan. Men vi har även en gång tidigare använt oss av kvantitativ insamling av enkäter 
som datamaterial.  Vi har tidigare även använt oss av den hermeneutiska ansatsen vilken vi 
trivs att arbeta med då det ger utrymme för mycket egna tankar och tolkningar av fenomenet 
som studeras.     I övrigt anser vi att vi har fått med de bitar som binder samman metoden till 
en fungerande sådan. Vi tar upp de olika väsentliga delarna som visar på att vi har förståelse 
för vad det är vi har gjort, samt att vi är medvetna om vilka delar som är viktiga.   

8. Resultat 
Vi använt oss av metodtriangulering för att inhämta vårt datamateriel. Resultatet kommer att 
vara uppdelat i två delar först presenteras det kvantitativa enkätresultatet följt av det 
kvalitativa intervju resultatet. I första delen redovisas enkäterna. Därefter följer resultatet där 
intervjuerna, där vi lägger upp det i olika teman där citat och tolkning följer varandra. Vi har 
valt att inte ge informanterna figurerande namn utan att deras svar kommer att vävas in i 
varandra, det blir då omöjligt att spåra vem som sagt vad, vilket höjer informanternas säkerhet 
när det gäller anonymitetskarvet att vara anonym.  

8.1 Kvantitativt resultat 
Nedan följer en redovisning av enkäterna, för att göra det mer överskådligt inleds resultatet 
med tabeller som visar en kort bakgrundsinformation om dem som har svarat på enkäterna.   
De tabeller som är med i den här resultatdelen är de som vi anser ge en tydlig bild av hela 
enkätresultatet. Alla tabeller finns att läsa i bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 



Tabell 1. Åldern när individer börjar på fritidsgård 

 

 Tabellen visar när individen började att besöka fritidsgården eller föreningsgården.Som det går att 
utläsa var det vanligaste att de började mellan 12 och 14 år.  

 

Tabell 2. Ålder när individen slutade på fritidsgård 

 

 

Tabellen visar när individerna  slutade att gå på fritidsgård eller föreningsgård.De flesta slutade mellan 
15 och 17 år. 
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Tabell 3. Hur ofta informanterna besökte fritidsgården  

 

Det går att utläsa av tabellen så var majoriteten av respondenterna flitiga gårdsbesökare, bara ett fåtal 
har svarat att de sällan var där. 

 

Tabell 4. Respondenternas huvudsakliga syselsättning är idag 

 

 

 

Tabellen visar vad respondenternas huvudsakliga syselsättning är idag.De flesta arbtar heltid. Bara en 
av våra respondenter är idag arbetslös. 
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Tabell 5. Informanternas huvudsaklinga fritidsinterssen idag 

 

 De stora fritidsintresserna var familj och vänner men även fridlufsliv är ett stort intersse.  

 

 

 

 

 

Tabell 6. Största anleding till att respondenterna gick på fritidsgård 

 

 Tabellen visar vilken den största anleding till att respondenterna gick på fritidsgård.Som går att utläsa 
var den viktigaste anledingen till att de var där var för att träffa kompisar.  
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Tabell 7. Vad informanterna minns som positivt med fritidsgården 

 

Det går att utläsa av tabellen så minns de flesta stämmningen på gården som något väldigt positivt, 
även kompisarna var ett av de positiva minnerna. Även aktiviteterna på gården och ledarna där är 
något som många minns som det mest positiva med gården. 

Tabell 8. Vad informanterna minns som negativt med fritidsgården  

 

Tabellen visar att de flesta av respondenterna inte har att något negativt att anmärka om sin vistelse på 
gården. Det som flest har klagat på är dåliga öppettider. De som har svarat detta har tyckt att gården 
hade öppet för få dagar i veckan. Det andra som respondenterna kom ihåg som negativt i relation till 
fritidsgården var att det var slutna grupper som var besökare där, att det var stor åldersskillnad på 
besökarna och att det fanns de som förstörde och skräpade ner. 
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Tabell 9. Något som informanterna saknade under sin tid på fritidsgården 

 

Tabellen visar om det var något som informanterna saknade på fritidsgården. På denna frågan var det 
fem personer som svarade att de saknade något i fritidsgårdsverksamheten. Tre svarade att de saknade 
öppettider på helgen och de två andra svarade att de saknade resurser av olika slag, instrument och 
någon vuxen att prata med. 

 
Tabell 10. Stämning på fritidsgården 

 

 

 

 

 

Tabellen visar hur informanterna tyckte att stämning på fritidsgården var.  I stort sett tyckte alla att 
stämnigen för det mesta var bra på gården.  
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Tabell 11. Bekräftade och sedda på fritidsgården 

 

 

 

Tabellen visar i vilken utsträckning informanterna kände sig bekräftade och sedda på fritidsgården. I 
stort sett alla som var på fritidsgård har känt sig bekräftade och sedda av personalen under deras 
vistelse där. En person av 30 har svarat att han/hon inte instämmer i detta påstående. Vidare går det att 
utläsa att fem personer varken instämmer eller tycker att det är ett felaktigt påstående. 

 

Tabell 12. Relation till personal  

   

 

Tabellen visar hur informanterna ansåg att deras relation till personalen på fritidsgården var.  I stort 
sett alla respondenterna hade bra relation med de fritidsledare som de var i kontakt med under sin tid 
på gården.  
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Tabell 13.   Lika behandling på fritidsgården  

 

 

Tabellen visar om informanterna ansåg att personalen på fritidsgården behandlade alla lika.  En klar 
majoritet av respondenterna tyckte att fritidsledarna behandlade besökarna på samma sätt. 

 

Tabell 14. Fritidslederna tog sig tid att lyssna 

 

 

Tabellen visar i vilken utsträckning informanterna tyckte att fritidslederna tog sig tid att lyssna på 
dem.  En av respondenterna tyckte att personalen inte tog sig tid till att lyssna på besökarna medan 
resterande 29 ansåg att fritidsledarna tog sig tid till att lyssna på dem. 
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Tabell 15. Fritidsgårdens påverkan på informantens syn på alkohol/droger 
 

 
 Tabellen visar hur informantens tid på gården påverkade dennes syn på alkohol/droger. Det 
gå att utläsa i tabellen att informanternas tid på gården påverkade deras syn på alkohol och 
droger så att de fick en mer kritiskt syn.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 16. Fritidsgården påverkade på informantens syn på kriminalitet 
 

 

Tabellen visar hur tiden på fritidsgården påverkade informantens syn på kriminalitet, så du blev mer 
kritisk Däremot så var det inte lika många av respondenterna som svarade att de fick en mer kritisk 
syn på kriminalitet efter deras tid som gårdsbesökare. 
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Tabell 17. Behov av fritidsgårdar i dagens samhälle 

 

 

Tabellen visar om informanterna tycker att det finns ett behov av fritidsgårdar i dagens samhälle. Alla 
som svarade på enkäten ansåg att detta påstående stämde. Ingen av respondenterna ansåg att det inte 
finns ett behov av fritidsgårdar idag. 

 

Jämförande tabeller 

  

Tabell 18 Började * Kön Korstabell 

  

Kön Total 

Kvinna Man  

Började 8-11 2 8 10 

12-14 11 7 18 

15-18 1 1 2 

Total 14 16 30 
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Tabell 19 Slutade * Kön Korstabell 

  

Kön Total 

Kvinna Man  

Slutade 12-14 2 3 5 

15-17 7 8 15 

18-20 5 5 10 

Total 14 16 30 

 

Det går att utläsa av tabellerna ovan så är det vanligare att killar börjar gå på fritidsgård lite tidigare än 
tjejerna. Vidare går det att utläsa att de allra flesta fritidsgårds besökarna börjar besöka  fritidsgården i 
de tidiga tonåren eller till och med lite tidigare. Vad det gäller när de slutade att besöka  fritidsgården 
så är det jämt fördelat mellan könen de flesta slutsde när de är i 15-17 årsåldern medans några väljer 
att stannar kvar på gården lite längre. 

 

 

Tabell 20 Slutade * Började Korstabell 

  

Började Total 

8-11 12-14 15-18  

Slutade 12-14 4 1 0 5 

15-17 3 11 1 15 

18-20 3 6 1 10 

Total 10 18 2 30 

 

Tabellen visar är det allra vanligast att börja besöka fritidsgården i 12-14års åldern och sluta vid 15-17 
år. Det som går att utläsa av tabellen är att en genomsnittlig besökare spenderar runt fyra år som 
besökare på fritidsgården. 
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Tabell 21 Frekvens * Kön Korstabell  

  

Kön Total 

Kvinna Man Kvinna 

Frekvens ofta 9 11 20 

ibland 5 3 8 

sällan 0 2 2 

Total 14 16 30 

 

Tabellen visar att de flesta av respondenterna var flitiga besökare på gården och att de inte spelar 
någon roll om de var en kvinna eller en man. 

 

Tabell 22 bekräftad * Kön Korstabell  

  

Kön Total 

Kvinna Man  

bekräftad nej 0 1 1 

varken eller 2 2 4 

ja 12 13 25 

Total 14 16 30 

 

Kön är inte avgörande faktor för känslan av att vara bekräftad och sedd på gården.  

 

Tabell 23 stämning * Kön Korstabell 

  

Kön Total 

Kvinna Man  

stämning varken eller 1 2 3 

ja 13 13 26 

ej svar 0 1 1 

Total 14 16 30 

 

Tabellen visar att inte heller kön  är en avgörande faktor för hur stämningen på fritidsgården uppfattas.
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Tabell 24 Alkohol * Kön Korstabell  

  

Kön Total 

Kvinna Man  

Alkohol Nej 0 5 5 

Varken eller 8 5 13 

Ja 6 6 12 

Total 14 16 30 

 

Det går att utläsa av tabellen så är det vanligare att män anser att deras syn på alkohol inte har 
påverkats av deras tid på gården. Däremot så är det lika vanligt bland kvinnor och män att de tycker att 
deras tid på fritidsgården har påverkat deras syn på alkohol så de har blivit mer kritiska. 

 

Tabell 25 Kriminalitet * Kön Korstabell 

  

Kön Total 

Kvinna Man  

Kriminalitet Nej 0 3 3 

varken eller 6 5 11 

Ja 8 8 16 

Total 14 16 30 

 

Resultatet av denna tabell är snarlikt föregående. Det är fler män som anser att de inte har fått en mer 
kritisk syn på kriminalitet. Medan det är helt jämt fördelat mellan könen bland de som anser att de har 
fått en mer kritisk syn på kriminalitet. 

 

8.2 Kvalitativt resultat 
Det kvalitativa resultatet redovisas utifrån fyra olika teman, det första är tiden på 
fritidsgården, de andra är identitet och identitetsskapande, följt av fritidsledare och deras 
engagemang och slutligen kommer ett tema som visar på behovet av fritidsgårdar  för dagens 
ungdomar. 

 

Tiden på fritidsgården 

När informanterna i efterhand tänker tillbaka på tiden när de besökte fritidsgården är det 
vanligt att endast vissa händelser eller delar av den tiden finns kvar i minnet. Detta kan vara 
händelser som har varit väldigt bra eller mindre bra. Det är så att vissa minnenär minnen för 
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livet. Detta kan vi se i ett citat från en av våra respondenter när denne tänker tillbaka på tiden 
som fritidsgårdsbesökare. 

 

Min tid på fritidsgården minns jag som mycket positiv. Vi hade alltid 
roligt, vad vi än gjorde.  Jag minns tillbaka på allt roligt som vi 
gjorde på fritidsgården (Man 34 år). 

  

Fritiden är en del av ungdomens vardag, en del som kan vara både positivt och negativt 
laddad. Negativt blir det när ungdomar inte har något att göra på sin fritid. Positivt blir det 
däremot när individen har en hobby eller ett fritidsintesse som är viktigt för individer. Och att 
då ha en fritidsgård eller föreningsgård att gå till betyder mycket. Vilket informanten 
påpekade. 

 

Fritidsgården låg precis bredvid skolan så det var lätt att gå inom 
där när man gick hem. Det var roligt, vi träffades där efter skolan 
och på kvällarna det hände alltid något som man kunde var med på 
(Kvinna 32 år). 

 

Att fritidsgården låg i anslutning till skolan inspirerade informanterna till att gå dit direkt efter 
skolan. Närheten är viktig det ska inte vara svårt att ta sig till fritidsgården.  Flera anser att det 
direkt efter skolan är bra att göra något annat, innan det är dags att gå hem och göra läxorna. 
Därför är det viktigt att få en paus från skolan, så att ungdomarna kan gör lite vad de vill.  

 

Vi var jämt på fritidsgården, det var som ett andra hem.  Vi tittade 
på film, spelande spel eller bara satt och pratade med varandra. Det 
var ju vissa gäng de som man var med i skoaln var man också med 
på fritidsgården (Kvinna 28 år). 

 

En informant uttryckte att det viktiga för ungdomar är att få något att göra så de slipper ”dra 
runt på stan.” Kompisar är en stor del av ungdomarnas fritidsliv, vad de gör eller vad de 
tycker, har avgörande betydelse. Det är viktigt att ungdomar känner att den har kompisar som 
de kan hitta på saker tillsammans med, och fritidsgården kan vara en plats för ungdomarna att 
umgås med kompisar. Där finns olika aktiviteter te x spel, biljardbord och tv. En informant sa 
så här om aktiviteterna som erbjöds när hon gick på fritidsgård. 

 

Jag minns alla aktiviteter som fritidsgården anordnade, vi hade 
disco, idrotts turneringar och ibland var vi på utflykt jag vet en gång 
åkte vi till Skara sommarland med fritidsgården. Jändelfestivalen 
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var också aktivitet som var rolig minns jag, jag tror att den 
fortfarande finns kvar (Kvinna 32 år). 

 

Det är viktigt att ungdomarna känner sig sedda och tagna på allvar. När fritidsgården finns 
kan de genom den uppleva att de är sedda, både av sina kompisar och av fritidsledarna, och 
genom gemensamma aktiviteter skapas nya relationer mellan ungdomarna. Att åka på 
gemensamma resor, som fritidsgården arrangerade, stärker individen i sig men också 
kompisbanden emellan vännerna. Informanterna menar att det är även är nyttigt, att träffa 
andra människor i andra miljöer är för att kunna lära sig mer om sig själv och vem man är.    

 

Identitet och identitetsskapande 

En informant poängterar att det i ungdomsåren är det mycket som händer, det sker många 
förändringar för individen både på det privata planet men också när det gäller individens plats 
i samhället. Det händer också mycket runt om individen i ungdomsåren. Ett exempel som 
lyfts fram är att ungdomarna byter skola från mellanstadiet till högstadiet. Nästa skolbyte är 
när de byter från högstadiet till gymnasiet. Faktorer som dessa och likande sätter individers 
identitet på prov. En informant lyfter fram att det är viktigt att känna sig själv och vet hur man 
är för att skapa en trygghet i samhället.  

 

Det är mycket som händer in ungdomsåren, det var svårt att veta 
vem man var. När jag tittar tillbaka på hur jag minns mig själv då 
känns det som om jag inte var en egen person utan jag var en del i 
mitt kompisgäng (Man 32 år). 

 

Att ta reda på vem man egentligen är, är inte lätt. Därför är det lättare att identifiera sig med 
en grupp som redan har någon form av identitet. En informant säger att ”tjejerna i 8c har sin 
stil och identitet”. Hon hittar sin egen personliga identitet genom att se på andra. Det är 
vanligt att ungdomar identifierar sig med någon form av redan etablerad stil. T.ex. en 
musikstil eller en klädstil. En av de manliga informanterna uttryckte detta så här. 

 

Jag minns att jag i mina ungdomsår ”haha” höll på mycket med 
sport för där kände jag en gemenskap med de andra grabbarna och 
tjejerna. Det var där som jag kände att jag kunde vara mig själv. Jag 
tror att sport var det som höll ihop oss fritidsgården det var vårt 
gemensamma intresse (Man 32 år).  

  

Citatet visar att människor dras till varandra om det finns någonting gemensamt dem emellan. 
Det kan vara ett fritidsintresse, men det kan också vara något annat. Ungdomar vill känna en 
tillhörighet. När det gäller ungdomar så är det ofta kompisarna som ger den känslan av 
tillhörighet. Det kan även vara skolan eftersom att de tillbringar mycket tid dä  tillsammans 
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med kompisarna. I deras vuxna liv känner de motsvarande tillhörighet hos familjen eller på 
arbetsplatsen.  Människan är en varelse som söker kontakt med andra, de vill leva tillsammans 
nära varandra, det är därför som vi lever i samhällen. En informant säger. 

 

Jag tror att det är viktigt att man får pröva sig fram som ungdom att 
det är tillåtet att prova olika stilar för att se vilken som passar bäst. 
För hur ska man veta vem man är när man är 13 år. Det är mycket 
som man tänker på i den åldern (Kvinna 28 år). 

 

En fritidsgård är en plats för ungdomar, där det finns utrymme att pröva olika stilar samt att 
testa olika roller, för att se vilken som passar bäst. Det finns också ledare, vuxna människor 
som finns där för ungdomarna, då det finns många funderingar om livet under ungdomsåren. 
En informant utrycker sig så här när hon talar om vilka personer som har påverkat hennes 
identitetsskapande i ungdomsåren.  

  

 

Visst påverkas man en del från sina föräldrar, de är ju de som formar 
en kan man säga. Men det är skönt att ha någon mer utomstående 
vuxen i närheten. Det sista man vill i den åldern är ju att bli som sina 
föräldrar (Kvinna 30 år). 

 

Genom att föräldrarna är en stor del av barnens och ungdomarnas liv är det klart att deras 
normer och värderingar överförs till ungdomarna. Även om de just nu befinner sig i en fas då 
de inte vill förknippas med sina föräldrar. Men det är utifrån normer och värderingar som 
identitetsskapandet sker.  Sedan kan det individuellt skilja sig mellan olika individer hur 
mycket av identiteten som grundar sig utifrån normer och värderingar. Fritidsgården ger 
ungdomarna möjlighet att komma i kontakt med andra vuxna som inte är föräldrar, som kan 
ge andra nya normer och värderingar. Som ungdomen kan ta fasat på i sitt identitetsskapade.     

   

   

 

Fritidsledare och deras engagemang 

En av de viktigaste delarna inom fritidsgårds och föreningsgårds verksamhet, är tillgången till 
en fritidsledare. En fritidsledare är en vuxen person i ungdomens närhet som inte är en 
förälder, utan en utomstående. I bästa fall är det någon som ungdomen har förtroende för.  
Men framförallt att fritidsledarna har ett engagemang i det de gör, t.ex. stötta och ta hand om 
ungdomarna som kommer till fritidsgården.     
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Vi hade jättebra ledare, de var super bra. Det var nästan som en 
kompis fast det var ingen kompis. Jag kände att jag kunde berätta alla 
för dem (Kvinna 30år). 

 

Att ha en vuxen person i närheten inger en känsla av trygghet. Det handlar om att ungdomarna 
ska få en känsla av att de inte är ensamma, att det finns någon i närheten som är villig att 
hjälpa till, någon som är utanför familjen. Att det finns en person som ungdomarna känner att 
de kan lita och anförtro sig till om problem skulle uppstå. En informant uttryckte det så här. 

 

Min fritidsledare fick mig att börja idrotta, han hade ett enormt 
engagemang som smittade av sig på mig, det gick till och med så 
långt att vi fick ställa upp i SM (Man 43år). 

 

På min fritidsgård var musiken något som vi hade gemensamt, både 
vi ungdomar men också våra fritidsledare. Det var musik som vi 
ägnade oss åt på fritidsgården. Vi anordnade konserter och andra 
aktiviteter som handlade om musik. Vi gjorde det med mycket små 
medel för det fanns ju inte så mycket att ta av. Vi hade inte tillgång 
till så stora summor pengar när vi var i den åldern (Man 43 år). 

 

Citatet visar att fritidsledaren har ett engagemang som ger ungdomarna ett intresse till 
fortstätta med t.ex. en aktivitet. Det är oftast genom ett intresse eller något liknande som 
ungdomarna finner en trygghet i vem de är. Det ger ett intryck av att finna ro i en annars 
väldigt ombytlig period i livet. Genom att fritidsledaren finns där och ger ett bra inflytande på 
ungdomarna, är de lätta för dem att finna en mening i det de gör. Ett exempel är set som 
skisseras i citatet ovan nämligen att anordna konserter. Något som tidigare verkade väldigt 
stort och svårt blir om de gör det tillsammans lätt och roligt. Vilket medför en bra stämning 
och gemenskap emellan ungdomarna och fritidsledaren. En informant utrycker det så här.    

 

Det blev så att den som var duktig på att rita fick göra affischerna till 
konserten. Och den som var bra på att bygga fick ordna med en scen.  
Det var likadant med oss som spelade vi fick ju spela och någon som 
var duktig på att sjunga fick göra det. Vi fick även hit några stora 
välkända artister som kom till Karlskrona och spelade ( Man 43 år). 

 

De gemensamma aktiviteterna skapar olika roller som ungdomarna tar sig an, är detta något 
som de sedan trivs med blir det roligt och något som de vill fortsätta med. Genom att 
fritidsledaren har ett engagemang för detta så får han med sig ungdomarna och de kan också 
tycka att det är roligt. Vilket leder till att de har något att göra som bidrar till att de inte 
”hänger” på ”stan”.  Att fritidsledaren driver och engagera ungdomarna, leder till att 
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ungdomstiden blir en tid som förknippas med en god upplevelse istället för den kanske mer 
negativa upplevelsen som kan infinna sig under den här perioden i en individs liv.   

 

Fritidsgården och föreningsgårdens behov i dagens samhälle 

Det var mellan 10 - 20 år sedan våra informanter gick på fritidsgård. Under dessa år har det 
skett en utveckling av samhället. En utveckling som har medfört att ungdomarna nu har en 
större möjlighet. Exempelvis finns ett större utbud av aktiviteter i samhället. Den tekniska 
utvecklingen har medfört att många av dagens ungdomar kan vara hemma, men ändå ha 
kontakt med alla kompisar. Något som förr av en del av fritidsgården, en informant säger.  

 

Jag tror att fritidsgården är jätteviktig för dagens ungdomar, tyvärr 
tror jag att det är lite töntstämpel på det. Men det är bra att det finns 
någonstans att vara. Det är klart att min tid på fritidsgården har 
påverkat mig, kanske inte till den som jag är idag men vissa bitar finns 
nog kvar (Man 32 år).       

 

Flera informanter har svårt att ta ställning till hur vida fritidsgården har påverkat det liv som 
de lever idag. Då de menar att det har hänt mycket i deras liv sedan de var på fritidsgården. 
Det är väldigt många andra delar som har hänt efteråt som kanske har gjort en större 
betydelse, som familjeliv och arbetslivet. Fritidsgården var en plats i samhället där 
informanterna, när de var ”unga” kunde träffas och hitta på saker tillsammans. En informant 
funderar över fritidsgårdens betydelse och menar att, det ofta är kompisgäng som håller ihop 
vilket leder till att det inte är någon som sticker ut från mängden. En annan såg det på det här 
sättet.    

 

Klart att fritidsgården är viktig i samhället, det är bra om de är där så 
att det inte blir så stökigt på stan.  Den har påverkat mig till att jag 
hade en roligare och trevligare ungdoms tid. Och jag håller 
fortfarande på med musik som vi gjorde på fritidsgården (Man 43 år). 

 

Fritidsgården eller föreningsgården ses som en viktig plats i samhället för ungdomarna att 
vara på. Den finns där för att ungdomarna ska var där och inte bråka eller förstöra i samhället. 
De upplevelser som informanterna fick under sin ungdomstid finns kvar i minnet och ger en 
känsla av en bra och lycklig ungdomstid, vilket bidra till att de blir en lugn och lycklig vuxen. 
Detta belyses genom ett citat från en av informanterna.      

 

Jag tror att man måste göra fritids och föreningsgårdarna mer 
attraktiva för ungdomarna. Då tror jag att de går dit för jag tror att 
det är vikigt att de är där någon gång ibland. Jag minns det var en 
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trygg plats där man fick tillfälle att bara slappna av.  Jag fick vara mig 
själv där (Kvinna 30 år). 

 

Det handlar om att gör fritidsgårdarna till en plats som ungdomarna vill vara på. Det måste 
finnas något som lockar ungdomarna att komma dit. Det är viktigt att se till ungdomarnas 
behov, vad är det för något som är viktigt i ungdomarnas liv. Det är dock svårt att uppfylla 
alla önskemål från ungdomarna. Det är också individuellt hur fritidsgården eller 
föreningsgården har påverkat de tidigare besökarnas fortsatta liv. Att ha en plats att komma 
till och bara finnas till kan var enormt viktigt för en individ medan en annan tycker att det är 
skönt att komma till en plats där de får utrycka sig och det som individen står för. En 
informant såg på behovet av fritidsgårdarna idag på detta sätt. 

 

Det är klart att det finns ett behov av fritidsgårdarna i dagens 
samhälle. Fritidsgården var det bästa jag visste när jag var i 
ungdomsåldern. Fritidsledarna var kanon jag brukar träffa de då och 
då. Det är nästan som jag inte vill släppa den biten av livet då jag gick 
på fritidsgård (Man 32 år). 

 

Fritids- eller föreningsgården är en del av samhället som är ungdomarnas plats och därför 
anser informanten att det är viktigt att den får finnas kvar. Fritidsgården har haft en stor 
inverkan på informanterna som gått där tidigare. De har varit som en slags trygghet att kunna 
gå dit efter skolan och umgås med kompisarna, eller bara göra ingenting innan det är dags att 
gå hem. En av de manliga informanterna sa så här om behovet av fritidsgårdar idag.  

 

Mina barn går på fritidsgård nu fast det är en fritidsgård för låg och 
mellanstadiet. De tycker att det är jätte skoj. Det är bara till att 
hoppas att det kommer att hålla i sig till det kommer upp i tonåren 
(Man 34 år). 

 

Att informanterna idag vill att deras egna barn ska besöka en fritidsgård ger ett gott betyg till 
fritidsgårdsverksamheten som bedrevs under informantens ungdomstid. Genom att barnen 
växer upp med tanken på att fritidsgården är en bra verksamhet blir det lättare eller kanske 
rentav att det blir en självklarhet att gå dit under ungdomsåren också. Så här såg en av våra 
kvinnliga informanter på sin tid på fritidsgården något som hon kopplade till behovet av 
fritidsgårdar även i dagens samhälle.   

 

Det är svårt att säga om fritidsgården har på verkat mitt liv som jag 
lever nu. Men det påverkade mitt liv då, bara till det positiva därför 
tycker jag att det finns ett stort behov av fritidsgårdar i dagens 
samhälle (Kvinna 28 år). 
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Även om informanterna inte direkt kan säga fritidsgårdsverksamheten har påverkat 
informanternas liv som de lever nu så var den en viktig bit i livet som individen levde under 
sin ungdoms tid. Vilket betyder att informanten anser att fritidsgården är någonting bra för 
ungdomarna i samhället.  

9. Analys 
Enligt Brante m.fl. är begreppet subkultur en del av begreppet kultur. Med subkultur menas de 
avvikande delar som finns och ryms inom de olika större mer etablerade kulturena. Överförs 
Brante mfl. definition av subkultur till vår studie så innebär det att ungdomarna är en del av 
den rådande kulturen i samhället, men ändå står för en egen del av denna kultur.  Om de 
vuxna står för den etablerade kulturen så står ungdomarna för subkulturen. I relation till det 
blir fritidsgården en del av ungdomarnas subkultur.  I vår studie framkommer det att 
fritidsgården blir en plats där ungdomarna får vara i fred från den vuxna kulturen och får på 
detta sätt en möjlighet att skapa sin egen kultur som är fri från allt för stort vuxet inflytande 
förutom fritidsledarna som alltid är närvarande. Det är vanligt att ungdomarna på fritidsgården 
kommer i kontakt med olika stilar. Det visar sig också i resultatet att ungdomarna gärna 
identifierar sig med någon form av redan etablerad stil. Detta kan vara en musikstil eller en 
klädstil, som en respondent sa så är fritidsgården en plats att komma i kontakt med olika stilar 
och få möjlighet att prova på dem. Både för att hitta sin egen personliga stil och som hjälp för 
att skapa sin identitet. Dessa stilar ska gärna vara något som skiljer sig från den såkallade 
vuxenvärlden för som en respondent sa så är det sista man vill i den åldern att bli som sina 
föräldrar. Detta beskriver Ziehe som att ungdomar i det senmoderna samhället har stora 
förutsättningar att skapa levnadsmönster och livsformer som skiljer sig från föräldrarnas. Att 
de idag har större möjligheter än tidigare generationer att ”spränga” gamla mönster som är 
formade av sociala omständigheter och att, oavsett klass och social härkomst, forma sin egen 
framtid och ta del av dagens utbud och erbjudanden. Det innebär att ungdomarna har stora 
möjligheter att undvika att behöva vara som sina föräldrar i den åldern. Att de själva har 
möjlighet att bestämma över sitt liv innebär både frihet och ansvar. Då kan fritidsgården vara 
en plats där ungdomarna kan vara för att träffa sina vänner och för att känna sig bekräftade 
och sedda både av fritidsledarna och av sina vänner. Detta var också något som 
respondenterna sa i intervjuerna att detta var de viktigaste anledningarna till att de gick på 
fritidsgården att de kunde umgås med sina vänner och att känna att de dög. Vilket 
fritidsgården är en plats  för, fritidsgården finns som en del i samhället för att ungdomarna ska 
kunna komma dit och var på sin fritid.  
    En av de vanligaste anledningarna till att ungdomarna var på fritidsgården var just för 
kompisarna samt att ha kul. För våra informanter var fritidsgården en stor del i fritiden då de 
var där. Detta kan relateras till Fornäs resonemang kring att ungdomar ständigt söker efter sin 
plats i samhället. Något eller någon som de kan identifiera sig med, en strävan efter att få 
tillhöra en grupp som uppmanar och stärker ungdomarnas utrymme för sin personliga 
identitet, där de kan umgås med andra som har liknande tankesätt och värderingar. En plats 
där de kan få utrymme att vara och utvecklas samt att få lära känna sig själv,  fritidsgården 
kan vara en sådan plats. Något som kan ses i det kvantitativa resultatet där de har svarat på 
frågan varför de valde att gå på fritidsgården, de flesta valde att gå dit för att träffa kompisar 
och för att vara med på aktiviteter. Vilket också framkom i det kvalitativa resultatet då 
informanterna menade att fritidsgården var en plats för att utvecklas och att kunna träffa sina 
kompisar och hitta på roliga sker tillsammans med andra ungdomar. Det får också stöd av 
Friberg och Jonsson som menar att det på fritiden är viktigt att koppla bort från det som sker 
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under arbetsdagen och syssla med något som är stimulerande för individen. Något som 
fritidsgården har varit för de som har varit informanter i vår studie.     
    Fornäs menar också att det är upp till varje människa att forma sitt liv och sin identitet 
genom självets bana det vill säga skapa livsförloppet under den senmoderna tidens villkor. 
Där fritidsgården kan vara en viktig del för ungdomarna att vara och ha som ett redskap att 
skapa sin identitet i den moderna tidens villkor. Det livet som man väljer att leva är inte något 
som är beständigt, utan livet ändras utefter nya infallsvinklar. Som en respondent sa så fick 
han möjlighet genom fritidsgården att prova på både friidrott och att spela musik. Vitt skilda 
aktiviteter som kan ha haft inflytande över dennes identitetsutveckling i ungdomsåren. 
Ungdomar pressas att omvärdera situationen och på detta sätt så ändras individens 
självidentitet efter det liv som individen väljer att leva. Det sägs att människan föds som ett 
tomt blad för att sedan kunna utvecklas i den riktningen som hon själv väljer. Något som tiden 
på fritidsgården kan påverka. Respondenterna har svarat hur de tycker att tiden på 
fritidsgården har påverkat deras syn på alkohol och droger, något som ganska många av 
respondenterna tycker att de har blivit.  Giddens tar även upp betydelsen av att känna sig 
trygg och ha tillit till sin omgivning för att uppgraderar sin självidentitet.  Han menar att 
människan är utrustad men en ontologisk trygghet en upplevelse av att det finns ett 
sammanhang och ordning i händelserna runt omkring en. Vilket är egentligen helt logiskt, för 
vem kan utvecklas i en miljö där man inte trivs eller kan koppla av. Som det framgår trivdes 
respondenterna med sin tid på gården då de har svarat att det är stämningen som de minns 
som mest positiv och att stämningen för det mesta var bra på gården. Ziehe hävdar att 
individens nyvunna frihet, i det senmoderna samhället, kommer att kunna hjälpa individen att 
forma sin egen självbild. Och där med från gå den tidigare förutbestämda självbilden som var 
formad av traditionella normer. Han beskriver denna frigörelse från traditionen som en ny 
kulturell frihet och det är det som hans bildar begrepp kulturell friställning. En följd av denna 
beskrivning blir ett antagande om att ungdomar i det senmoderna samhället har 
förutsättningar att skapa levnadsmönster och livsformer som skiljer sig från föräldrarnas. Att 
de idag har större möjligheter än tidigare generationer att spränga gamla mönster som är 
formade av sociala omständigheter och att, oavsett klass och social härkomst, forma sin egen 
framtid och ta del av dagens utbud och erbjudanden. Att själv få bestämma över sitt liv 
innebär både frihet och ansvar. Detta kunde vi se i de kvalitativa intervjuerna där de svarade 
att de tog musiken till hjälp för att skapa sig sin egen identitet i det nya samhället som växte 
fram. Även idrott framgick att det var en viktig del för dem som ungdomar att skapa sig sin 
egen ställning gentemot den rådande vuxenvärlden. Det framgår av respondenternas svar  att 
de var på fritidsgården för att träffa sina kompisar och att de då blev sedda och bekräftade. 
Något som stärkte deras självbild och självidentitet i deras uppväxt. Något som Giddens 
beskriver som att den livsstil som individen väljer kan därför vara ett mer eller mindre 
avvisande av vanligt beteende och konsumtionsformer. Han menar att olika händelser eller 
fenomen både på personligt plan men också samhällsplan kan utgöra en del av vilken livsstil 
som individen väljer. Giddens menar att skapandet av de olika livsstilar som individen gör 
kan även påverkas av grupptryck så väl som förebilder eller ekonomiska faktorer. I vår studie 
så betyder detta att tiden på fritidsgården påverkar deras identitet och identitetsskapande, 
genom att befinna sig på gården så kommer de i kontakt med personer och andra miljöer, 
genom studie resor och aktiviteter som involverar möten med andra människor och miljöer, så 
kommer detta att påverka dem i deras uppväxt och skapande av identitet. Enligt Friberg och 
Jonsson så är det som individen väljer att göra på fritiden de sakerna som definierar 
individens identitet. 
     Ziehe talar om förändringarna som sker i samhället och dess betydelse för ungdomarna 
som är en del i samhället. Ziehe diskuterar hur ungdomar växer upp och socialiseras under 
nya villkor i som en följd av moderniseringsprocessen, ser han tendenser till djupgående 
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förändringar i människors kulturella verklighet som främst beror på att olika livsområden blir 
mer specialiserade och mer tekniskt komplicerade.  Något som en informant pratade om då de 
skulle hjälpa till med ett evenemang på fritidsgården, de som var bra på att måla fick göra det 
och de som var bra på något annat fick göra det. Det framkommer att flera av de som har valt 
att gå på fritidsgården har påverkats av det. Fritidsgården har påverkat deras syn på bland 
annat alkohol och kriminalitet, och genom fritidsgården har de fått en mer kritisk syn på detta. 
Fritidsgården har haft en stor inverkan på individer som gått där tidigare. De har varit som en 
slags trygghet att kunna gå dit efter skolan och umgås med kompisarna, eller bara gör 
ingenting innan det är dags att gå hem. Även om fritidsgården inte har påverkats individens 
liv de lever nu så var den en viktig bit i livet som individen levde under sin ungdoms tid. 
Vilket betyder att de anser att fritidsgården gör nytta för ungdomarna i samhället. Även att de 
tycker att det är bra att deras barn besöker fritidsgården måste ses som att de tycker att 
fritidsgården hade en god inverkan på dem och deras personliga utveckling.    En väsentlig 
aspekt i ungdomarnas livssituation är formandet och upplevelsen av den egna identiteten. 
Berger och Luckman menar att för möjligheten ska finnas till individens utveckling att bli en 
social varelse och till en medlem av samhället så behöver individen genomgå 
socialisationsprocessen. Hur vi lär oss att fungera i samhället tillsammans med andra 
människor menar Berger och Luckmann beror på den socialisation som individen går igenom. 
Efter att som liten ha lärt sig vad det är att vara människa måste också individen lära sig vad 
det innebär att vara ungdom. Det handlar om skaffa kunskap om olika roller som finns i 
samhället, vilket kräver att man lär sig hur samhället och de olika rollerna som finns fungerar. 
Det som kalls signifikanta andra under den primära socialisationen kallas generaliserande 
andra under den sekundära. Och de kan vara läraren, fritidledaren eller kompisar.  Genom att 
hitta roller och se hur andra formar sitt liv, får individen hjälp med att identifiera sig själv med 
samhället. I detta stycke så visar Berger och Luckmann på vikten av engagerade fritidsledare 
som kan verka som generaliserande andre för ungdomarna på fritidsgården. Det  framkom  att 
informanterna tyckte att det var viktigt att ha en vuxen person i omgivningen inger en känsla 
av trygghet. Det handlar om att ungdomarna ska få en känsla om att de inte är ensamma att 
det finns någon i närheten som är villig att hjälpa till, någon som är utanför familjen. Att det 
finns en person som ungdomarna känner att de kan lita och anförtro sig till om problem skulle 
uppstå. Detta belyses tydligt när en informant sa att fritidsledarna var som en kompis fast 
ändå inte och att hon kunde prata med fritidsledaren om allting. 
    Jönsson mfl. beskriver vikten av att ungdomar har något att göra på sin fritid. De menar att 
olika aspekter i uppväxtmiljön så som ekonomiska, sociala och kulturella faktorer spelar in i 
individers fritids aktiviteter. Författarna lägger stor vikt vid att ungdomarna har någon form 
av aktivitet efter skolan. Fritidsgården är en viktig plats för ungdomarna och deras 
fritidsintresse då en av de större anledningarna till att vara där är att träffa kompisar och 
tillsammans gör något som att idrotta, spela spel eller bara umgås. Något som informanterna 
menar att fritidsgården var ett bra ställe att göra detta på då det finns tillgång till stora lokaler 
samt material till andra olika aktiviteter. Fem av respondenterna svarade att aktiviteterna var 
den viktigaste anledningen till att de gick på fritidsgården och nio av respondenterna har 
svarat att aktiviteterna var något som de kommer ihåg som mycket positivt från deras tid på 
fritidsgården. Det kvantitativa resultatet visar tydligt att respondenterna anser att det finns ett 
stort behov av fritidsgårdar i dagens samhälle. I det kvalitativa resultatet så framgår det att 
informanterna anser att fritidsgården eller föreningsgården ses som en viktig plats i samhället 
för ungdomarna att vara på. Den finns där för att de ska var där och inte bråka eller förstöra i 
samhället. De upplevelser som individen fick under sin ungdomstid finns kvar i minnet och 
ger en känsla av en bra och lycklig ungdomstid som bidra till att lugn och lycklig vuxen som 
håller fast vid sina intressen. Intresset som en gång var det som gjorde ungdomstiden till en 
lyckligtid. Som Berger och Luckmann skriver så är den sekundära socialisationen en viktig 
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del i en människas uppväxt. Den är en viktig del i länken mellan att vara barn och att bli 
vuxen.  Som en informant sa så upplever denne att fritidsgården är jätteviktig för dagens 
ungdomar. Att det är bra att det finns någonstans att vara. Och menar på att det är klart att min 
tid på fritidsgården har påverkat mig, kanske inte till den som jag är idag men vissa bitar finns 
nog kvar.        
    Avslutningsvis kan det sägas att det i det kvantitativa resultatet kom fram att 
respondenterna tyckte att fritidsgårdarna var något bra som det finns ett behov av i dagens 
samhälle. De tyckte också till viss grad att fritidsgårdarna hade varit bidragande i att ge dem 
en mer kritisk syn på saker som alkohol, droger och kriminalitet. Detta var något som visade 
sig få stöd i de kvalitativa intervjuerna vi gjorde. Informanterna menade att det fanns ett stort 
behov av fritidsgårdar i dagens samhälle, kanske större än i deras ungdomstid. 

10. Diskussion 

Vårt syfte med den här studien var att genom enkäter och kvalitativa intervjuer få en inblick i 
hur föredetta fritidsgårds besökare upplevde sin tid som fritidsgårdsbesökare och hur detta har 
påverkat dem i deras fortsatta liv. Vi anser att vi har arbetat mot syftet under arbetets gång 
och hållit oss inom problemområdets gränser hela vägen. Vårt problemområde som var att 
undersöka hur tidigare fritidsgårds besökare upplevde sin tid på fritidsgården i Karlskrona 
kommun när de var i 15 årsåldern. Det handlar om att undersöka hur fritidsgårdstiden har 
påverkat dessa individer i de liv de lever nu. Men det handlar även om deras syn på 
fritidsgårdsverksamheten i helhet, vad fritidsgårdarna tillför samhället och de ungdomar som 
besöker dem nu. Problemområdet kan sammanfattas med; äldre ungdomars syn på sin tid då 
de gick på en fritidsgård i Karlskrona kommun. Det vi vill få fram i stort om denna grupp är 
hur deras tid som gårdsbesökare påverkat dem i deras fortsatta liv, fick det någon konsekvens 
i deras syn på brott, våld, droger m.m. Fick de tillräckligt med stöd från personalen, fick de 
vara med och påverka innehållet m.m.  
    Upplevelsen av fritidsgården var överlag god ibland våra informanter, de var nöjda med 
innehållet i verksamheten. Detta var något som framkom i både det kvantitativa och det 
kvalitativa resultatet. Fritidsgården låg i anslutning till skolan så det blev en naturlig plats att 
träffa kompisar för de här ungdomarna, det blev en paus innan de gick hem och gjorde 
läxorna eller tvärtom. Fritidsgården var en plats för dessa ungdomar att träffas och umgås med 
vänner, knyta nya kontakter. En informant nämnde detta som att denne fick fler vänner men 
att det var ytliga kontakter. Samtidigt som det fanns fritidsledare på gården som var 
tillgängliga att prata med och som besökarna i de flesta fallen kände sig bekväma att prata 
med. Detta anser vi är en viktig del i fritidsgårdens arbete då ungdomarna som är besökare på 
gården befinner sig i en känslig ålder då de ska gå från att vara barn till att stiga in i vuxen 
världen. Det är en tid när deras identitet håller på att växa fram och det pågår mycket 
identitetsskapande inom ungdomarna. De får chans i fritidsgårds miljö att prova på flera olika 
stilar som en informant berättade så fick denne möjlighet att både prova musik och idrott. De 
kommer även i denna miljö i kontakt med olika alternativa kläd- och musikstilar, som hjälper 
till att skapa individens identitet. Att det knyts mycket ytliga kontakter på kort tid behöver 
inte bara vara något positivt, det finns ju alltid en möjlighet i sådana här sammanhang att det 
är någon som kommer i kontakt med någon individ som befinner sig i samhällets periferi. 
Vilket kan få även vilken ungdom som helst på fel spår, då de befinner sig i en mycket 
påverkbar ålder. Vi anser att inom dessa faktorer så kan fritidsledarnas engagemang spela en 
stor roll i hur det går för dessa ungdomar i deras fortsatta liv. Sen finns det ju alltid dem som 
inte går att få in på rätt spår vilket engagemang fritidsledarna än visar. I vår studie kan detta 
ses i resultatet när det är en ganska stor del som svarar att de har fått en mer kritisk syn på 
alkohol, droger och kriminalitet, som ett tecken på att engagemang från fritidsledarna faktiskt 
spelar in i ungdomarnas uppväxt. Detta framkom också i en kvalitativa delen där 
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informanterna berättade för oss att engagemang från fritidsledarna var en av de delar i 
fritidsgårds verksamheten som de tyckte var allra viktigast för att den skulle vara bra och 
fungerande. Det är viktigt att komma ihåg att vilket engagemang fritidsledarna visar för 
ungdomarna så är det ungdomarna som väljer att släppa in dem och låta sig bli påverkade av 
fritidsledarna. Vi tror att fritidsledarna har lättare att bli accepterade och på så sätt få en större 
möjlighet att påverka ungdomarna och hjälpa dem igenom deras uppväxt, då de är något som 
vi har valt att kalla för trygg vuxen som är en vuxen person som inte är en förälder, har någon 
annan anknytning till familjen eller en lärare utan det är en helt utomstående person. I och 
med att fritidsledaren är en helt utomstående person så blir den nya gårdsbesökaren som ett 
tomt blad för denne och det tror vi kan göra att ungdomarna får en ny chans att knyta an till en 
person. I detta arbete tror vi känslan av att vara bekräftad och sedd på fritidsgården underlättar 
för besökarna att ta till sig det positiva som fritidsgården har att erbjuda. Medan om det inte 
finns engagemang från ledarna och besökarna känner sig negligerade kan leda till att de 
lättare kan ta till sig av det negativa som kan finnas på en fritidsgård. 
     Vi tycker att det är viktigt att tänka på att de personer som har deltagit i studien var 
frekventa besökare på fritidsgården, vilket kan leda till att resultatet är genomgående positivt. 
Däremot så kan vi ju se i vårt resultat att det har gått bra för alla dem som har svarat. De allra 
flesta har heltids arbete följt av deltids anställningar två stycken studerade på universitets nivå 
och endast en person var för närvarande arbetslös. Det är fritidsledare inom Karlskrona 
Kommun som har tagit fram namnen på de personer som har varit med i studien, så det kan ju 
tänkas att det är personer som har satt spår hos fritidsledarna som de kommer ihåg. Det kan 
vara så att det är personer som har haft mycket god kontakt med fritidsledarna och därför har 
svarat positivt. Däremot så har vi inte fått den känslan i våra intervjuer att de har svarat på 
detta sätt för att vara snälla mot fritidsgårdarna utan de tyckte verkligen om den tid de hade 
spenderat där. En informant uttryckte det till och med som att det var som ett andra hem. Det 
var ändå väntat att det var ett övervägande positivt resultat när vi ser till hur mycket tid som 
respondenterna spenderade på fritidsgården. I det kvantitativa resultat så framgick det att de 
flesta av respondenterna var där flera gånger i veckan och det hade ju varit lite underligt om 
de hade spenderat så mycket av sin tid där om de tyckte att fritidsgården var dålig. Så när 
resultatet gås igenom kanske det ska ses som vilka styrkor fritidsgården har och därigenom 
kan göras ännu bättre och givetvis så tycker inte alla respondenterna att alla delar är jättebra. 
De delar som har haft minst positivt resultat är de delar som berör om fritidsgården har 
påverkat deras syn på olika saker så de har blivit mer kritiska, samtidigt är det ändå ganska 
många som har svarat att de tycker att de har blivit påverkade av sin tid på fritidsgården i 
dessa avseenden. Anledningen till att dessa delar har fått lite sämre resultat kan bero på att 
studien är gjord retrospektivt och därför så kanske de inte kommer ihåg och riktigt inser ifall 
fritidsgården faktiskt har haft någon påverkan på dem. Detta framgick också till viss del i våra 
intervjuer då några av dem sa rakt ut att de faktiskt inte kunde säga fritidsgården hade 
påverkat deras alkoholvanor idag. En annan intressant sak som de sa var att de hade lite svårt 
att svara på hur fritidsgården hade påverkat deras syn på rasism och jämställdhet. Detta för att 
under deras uppväxts tid så hade inte dessa två saker funnits som begrepp på gården och de 
kom därför aldrig i kontakt med detta och kunde därför inte svara på det. Detta kan vara något 
att ha i åtanke när det kvantitativa resultatet läses.  
   Efter har gjort den här studien så anser vi att det finns ett behov av fritidsgårdar i dagens 
samhälle. Denna slutsats grundar vi på respondenternas och informanternas bidrag till 
resultatet. I den kvantitativa delen så framgår det med all önskvärd tydlighet att 
respondenterna anser att det finns ett stort behov av fritidsgårdar i dagens samhälle. Då alla 
trettio hade svarat detta på den enkätfråga som berörde denna fråga. Vi tycker också att det 
framgår i de genomgående positiva svar som har getts i enkäten.  Det kommer också fram 
tydligt i det kvalitativa resultatet att informanterna tycker att fritidsgården är en del av 
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samhället som är ungdomarnas plats och därför anser vi att det är viktigt att det är något som 
bör få finnas kvar. Vidare så sa informanterna saker som, det handlar om att gör 
fritidsgårdarna till en plats som ungdomarna vill vara på. Fritidsgården finns i samhället som 
en plats där ungdomar ska kunna träffas och hitta på saker tillsammans. Det är ofta 
kompisgäng som håller ihop vilket leder till att det inte är någon som sticker ut från mängden 
och kanske då går till fritidsgården. Det måste finnas något som lockar dagens ungdomar. Det 
är viktigt att se till individens behov, vad för något som är viktigt i individens liv. 
Fritidsgården eller föreningsgården ses som en viktig plats i samhället för ungdomarna att 
vara på. Den finns där för att de ska var där och inte bråka eller förstöra i samhället.  
    För framtida studie skulle det varar intressant att göra djupstudier i en specifik fritidsgård 
för att på djupet ska en förståelse för hur fritidsgården verkar i samhället. Syftet med enkäten 
som vi har använt oss av, var från kommunens sida utformad för att användas igen. Som en 
slags uppföljning eller utvärdering som är återkommande varje år. Igenom det finns det en 
mäng olika fenomen att studera, det skulle vara möjligt att lägga mer tyngd på ett område 
inom enkäten exempelvis fritidsledarna. Och utifrån det utföra en studie om ämnet.  
     Vi tror att en bra skött fritidsgård med de här engagerade ledarna utan problem kan vara 
allt det här positiva och vara en positiv kraft i det lokala samhället. Att vara något som håller 
ungdomar i sysselsättning och hjälper i deras uppväxt och i ungdomarnas identitetsskapande. 
En positiv plats att knyta nya kontakter och utveckla sig själv på. Däremot så tror vi att en 
dåligt skött fritidsgård som inte utvecklas i takt med tiden kan vara den raka motsatsen till allt 
det här positiva, och bli allt det som fritidsgårdar ibland kritiseras för. Som att vara en 
mötesplats för halvkriminella ungdomar som planerar sitt nästa bus. Därför tycker vi att det är 
väldigt bra att kommunen gör den här stora studien för att få en uppfattning om hur det ser ut 
på fritidsgårdarna idag och hur före detta besökare ser på sin tid på fritidsgården. För att med 
hjälpa av Ungdomsstyrelsen och detta pilotprojekt låta framtidens ungdomar växa upp med 
möjligheten att gå till en fritidsgård med en positiv miljö som kan hjälpa dem i deras 
utveckling och låta dem bli barn av sin tid. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Idrotts- och fritidsförvaltningen i Karlskrona kommun arbetar med ett projekt för att främja och 
förbättra fritidsverksamheten i kommunen. En del i projektet är att undersöka före detta 
fritidsgårdsbesökares syn på sin tid på fritidsgården. Vilket är den delen där du kan hjälpa till.  Du har 
tillsammans med dina före detta fritidsledare valts ut att delta i undersökningen.   I uppdrag av 
Karlskrona kommun utför studenter från BTH enkäter och intervjuer som underlag till 
undersökningen.  

Det vi vill få fram i stort är hur din tid som fritidsgårdsbesökare påverkat dig i ditt fortsatta liv. Har 
det fått någon konsekvens i din syn på brott, våld, droger m.m. Fick du tillräckligt stöd från 
personalen, fick du vara med och påverka innehållet m.m. Projektet beräknas vara färdigt i juni och 
kommer då att redovisas för Idrotts- och fritidsnämnden och till Ungdomsstyrelsen och allmänheten 
senast under hösten 2008. 

Vi hoppas att du tar dig tid och fyller i enkäten, vi vill ha ditt svar skickart till oss i medföljande kurvet 
senast den 23/ 4 2008.  

Ni är välkomna till oss om ni har några frågor eller synpunkter. 

Tack på förhand  

Hälsningar Linda Claesson och Oskar Forsberg studenter vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 
sektionen för management, sociologi 61- 90 poäng    

 

 

Linda Claesson telefon 0733- 52 29 76  

Oskar Forsberg telefon 0735- 04 25 27 
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      Bilaga 2 

 

Frågor till äldre f.d. gårdsbesökare 

 

Idrotts- och fritidsförvaltningen i Karlskrona genomför ett forskningsprojekt med 
ungdomsstyrelsen 2008. 

 

Bakgrundsinformation 
 

1. Vilket år är du född?__________ 

2. Kvinna   Man  

3. Vilken fritidsgård var du oftast besökare på? 

        

 

4. Hur gammal var du när du började respektive slutade att gå på gården? 

 

Började:_______år  Slutade:______år 

 

5. Hur ofta (frekvent) besökte du din fritidsgård? 

 

Flera gånger 

i veckan 

Någon gång 

per vecka 

Någon gång per  

månad 

Någon gång per år 

    
 

 

6. Vilket var det vanligaste skälet till att du var på fritidsgården? 
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7. Nedan följer ett antal påståenden om vad som hänt i området om gården inte 
funnits. Markera från 1 till 5 hur väl du instämmer med påståendet. 
 

7.a. Om gården inte funnits hade området blivit mer stökigt. 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     

 

7.b. Om gården inte funnits hade det funnits mer droger i området. 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     

 
 
7.c. Om gården inte funnits hade det varit mer kriminalitet i området. 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     

 
 
7.d. Det hade varit bättre om gården inte funnits. 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 
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7.e. Om gården inte funnits hade det funnits mer fritidsaktiviteter i området. 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     

 
 
7.f. Om gården inte funnits hade det varit mer våld i området 
 
Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     

 
 
8. Om fritidsgården inte funnits, vad tror du att du gjort då på din fritid? 

        

 

9. Vilka är dina huvudsakliga fritidsaktiviteter idag? 
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10. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

 

Arbeta heltid     

Arbetar deltid    

Arbetslös     

Studerar på universitet    

Studerar fast ej på universitet   

 

Attityd 
 

11. Nedan följer ett antal frågor där vi vill att du försöker gradera gårdens påverkan på dig 
och dina val.  

 

11.a. Hur mycket kunde du påverka innehållet i verksamheten på din gård? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

Om du svarat 3 eller 4 på frågan ovan, kan du ge något exempel på hur du upplever att du 
kunde påverka? 
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11.b. I vilken utsträckning tycker du att ledarna tog sig tid till att lyssna på dig? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

11.c. Påverkade din tid på gården din syn på alkohol och/eller droger, så du blev mer kritisk? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

Om du svarat 3 eller 4 kan du ge något exempel? 

       

 

 

11.d. Påverkade din tid på gården din syn på kriminalitet, så du blev mer kritisk? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 
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Om du svarat 3 eller 4 kan du ge något exempel? 

        

 

 

11.e. Påverkade din tid på gården din syn på rasism, så du blev mer kritisk? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

Om du svarat 3 eller 4 kan du ge något exempel? 

        

 

 

11.f. Påverkade din tid på gården din syn på jämställdhet, så du blev mer kritisk? 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

Om du svarat 3 eller 4 kan du ge något exempel? 

       

 

11.g. Kände du dig välkommen till gården? 
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Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

Värderingar 
 

12. Vad minns du som mest positivt med din tid som besökare? 

       

 

13. Vad minns du som mest negativt med din tid som besökare? 

       

 

Nedan följer ett antal påståenden där 1 innebär att man inte alls håller med och 4 att man 
tycker att det stämmer mycket väl. 

 

14. Lokalerna som vi hade var ändamålsenliga. 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 
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15. De aktiviteter som anordnandes var relevanta. 

 

Inte alls I ganska liten utsträckning I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor utsträckning 

1 2 3 4 

    
 

 

16. Var det något du saknade i verksamheten? 

Ja   Nej  

Om ’Ja’ kan du ge något exempel?     

17. Nedan följer ett antal påståenden som vi vill att du tar ställning till.  

1 innebär att man inte instämmer och 5 innebär att man instämmer helt i påståendet. 

 

a) Min relation med personalen på gården var bra. 

 

Instämmer inte  Varken eller  Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

 

 

 

67 
 



 

 

b) Stämningen på gården var oftast bra. 

 

Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
c) Det fanns tydliga regler. 

 

Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
 

 

d) Jag kände mig bekräftad/ sedd på gården? 

 

Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
e) Personalen behandlade alla som besökte gården lika. 

 

Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
 

 

f) Det finns ett stort behov av fritidsgårdar i dagens samhälle. 
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Instämmer inte    Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

     
 

Vi tackar för din medverkan! 
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    Bilaga 3 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola  

 

Sektionen för management 

 

Hej! 

Tack för att du är villig att ställa upp på ett samtal om din tid få fritidsgården. Tid för intervju/samtal 
är ………………………………….. den ………………………..kl…………….. 

Intervju/samtalet kommer att utgå ifrån enkäten som du har besvarat, vi kommer att diskutera hur 
du upplevde din tid på fritidsgården samt hur du tycker att den har påverkat dig i det livet du lever 
idag.   

Vi kommer att följa Vetenskapsrådet fyra grundläggande huvudkrav för den här typen av forskning.  

Det första kravet är Informationskravet som innebär att vi ska informera dig om din del i det här 
projektet.   

Det andar karavet är Samtyckekravet vilket innebär att vi har ditt medtycke till vårt samtal/intervju.  

Det tredje är Konfidentialitetskravet som finns till för att skydda dig och dina personliga uppgifter så 
de inte kommer i orätta händer. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående 
att komma åt uppgifterna som du lämnar till oss under samtalet/intervjun.  

Det sista är Nyttjandekravet vilket betyder att de uppgifter om dig som är insamlade för 
forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften.  

 

Vi ser framemot att få träffa dig! 

Om ni undra över något så hör gärna av dig 

 Med vänliga hälsningar Linda Claesson och Oskar Forsberg  

 

Linda Claesson telefon 073x- xxxxxx 

Oskar Forsberg telefon 073x- xxxxxx  Karlskrona   08-04-17 
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   Bilaga 4 

 Vilket år är du född 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid 58-67 5 16,7 16,7 16,7 
68-75 13 43,3 43,3 60,0 
76-83 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Kön 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Kvinna 14 46,7 46,7 46,7 
Man 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Hur gammal var du när du började gå på fritidsgård 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid 8-11 10 33,3 33,3 33,3 
12-14 18 60,0 60,0 93,3 
15-20 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 
 Hur gammal var du när du slutade att gå på fritidsgård 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid 12-14 5 16,7 16,7 16,7 
15-17 15 50,0 50,0 66,7 
18-21 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 
 
 Hur ofta besökte du din fritidsgård 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Ofta 20 66,7 66,7 66,7 
Ibland 8 26,7 26,7 93,3 
Sällan 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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 Om inte gården hade funnits hade området blivit mer stökigt 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 1 3,3 3,3 3,3 
Varken eller 4 13,3 13,3 16,7 
Ja 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Om inte gården hade funnits hade det funnits mer droger i området 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 5 16,7 16,7 16,7 
Varken eller 13 43,3 43,3 60,0 
Ja 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Om inte gården hade funnits hade det varit mer kriminalitet i området 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 3 10,0 10,0 10,0 
varken eller 11 36,7 36,7 46,7 
Ja 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Det hade varit bättre om gården inte funnits 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 29 96,7 96,7 96,7 
Varken eller 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Om gården inte funnits hade det funnits mer fritidsaktiviteter i området 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 23 76,7 76,7 76,7 
Varken eller 6 20,0 20,0 96,7 
Ja 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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 Om inte gården hade funnits hade det varit mer våld i området 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Nej 3 10,0 10,0 10,0 
Varken eller 14 46,7 46,7 56,7 
Ja 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid Heltids arbete 22 73,3 73,3 73,3 
Deltids arbete 5 16,7 16,7 90,0 
Arbetslös 1 3,3 3,3 93,3 
Studier på universitet 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Hur mycket kunde du påverka innehållet i verksamheten på din gård 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 5 16,7 16,7 16,7 
ja 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 I vilken utsträckning tycker du att ledarna tog sig tid till att lyssna på dig 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 2 6,7 6,7 6,7 
ja 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
Påverkade din tid på gården din syn på alkohol och/eller droger, så att du blev mer kritisk 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 11 36,7 36,7 36,7 
ja 17 56,7 56,7 93,3 
ej svar 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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 Påverkade din tid på gården din syn på kriminalitet, så att du blev mer kritisk 
 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 19 63,3 63,3 63,3 
ja 10 33,3 33,3 96,7 
ej svar 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
  
 Påverkade din tid på gården din syn på rasism  ,så att du blev mer kritisk 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 25 83,3 83,3 83,3 
ja 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
  
 Påverkade din tid på gården din syn på jämställdhet, så att du blev mer kritisk 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 22 73,3 73,3 73,3 
ja 7 23,3 23,3 96,7 
ej svar 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Kände du dig välkommen till gården 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
ja 29 96,7 96,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Lokalerna som vi hade var ändamålsenliga 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid ja 29 96,7 96,7 96,7 
ej svar 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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De aktiviteter som ordnades var relevanta 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
ja 29 96,7 96,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
  
  
 Var det något som du saknade i verksamheten 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid ja 6 20,0 20,0 20,0 
nej 23 76,7 76,7 96,7 
ej svar 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Min relation med personalen på gården var bra 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
varken eller 1 3,3 3,3 6,7 
ja 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Stämningen på gården var oftast bra 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid varken eller 3 10,0 10,0 10,0 
ja 26 86,7 86,7 96,7 
ej svar 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Det fanns tydliga regler 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
varken eller 5 16,7 16,7 20,0 
ja 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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Jag kände mig bekräftad/sedd på gården? 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
varken eller 4 13,3 13,3 16,7 
ja 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 
 Personalen behandlade alla som besökte gården lika 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid nej 1 3,3 3,3 3,3 
varken eller 5 16,7 16,7 20,0 
ja 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0   

 
 Det finns ett stort behov av fritidsgårdar i dagens samhälle 
 

  Frekvens Procent Valid Procent 
Kumulativ 
Procent 

Valid ja 30 100,0 100,0 100,0 

 

Vilken fritidsgård var du oftast besökare på? 
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Vilket var det vanligaste skälet till att du var på fritidsgården? 

 

Om inte fritidsgården hade funnits vad tror du att du hade gjort på din fritid? 

 

Vilka är dina huvudsakliga fritidsaktiviteter idag? 
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På följande frågor är det bara svarat om det har svarat positivt på frågan innan i enkäten. 

Hur mycket kunde du på verka innehållet på din gård? 

 

Påverkade din tid på gården din syn på alkohol och/eller droger, så du blev mer kritisk? 

 

Påverkade din tid på gården din syn på kriminalitet, så du blev mer kritisk? 
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Påverkade din tid på gården din syn på rasism, så du blev mer kritisk? 

 

Påverkade din tid på gården din syn på jämställdhet, så du blev mer kritisk? 

 

Vad minns du som mest positivt med din tid som besökare? 

 

 

 

 

 

 

V 
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ad minns du som mest negativt med din tid som besökare? 

 

Var det något du saknade i verksamheten? 
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