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Abstract  

Name: “Everyone should have the right to feel coherence”  

Author: Malin van Bruggen and Anna Cajback 

 

The aim of the study is to investigate various aspects of child poverty related to the work at 

youth centers. The purpose of the study is also to investigate experiences of the area in which 

the youth center is located. In order to investigate the purpose and questions of the study, six 

individual interviews have been conducted with the staff at a youth center located in a suburb 

in Stockholm city. The empirical material has been analyzed based on theories of class and 

consumer society. The study answers three questions with the first one describing the staff’s 

view of the area in which the youth center is located, as well as what effects these descriptions 

may have on their clientele. The remaining issues deals with the social consequences of child 

poverty which the staff identify and work counteracting. The study's conclusions show that the 

relative child poverty can adversely affect the social life of youths. It can cause difficulties in 

the maintaining of social relationships with peers and create feelings such as shame, fear and 

exclusion. This is explained by the demands placed on individuals to achieve a desirable class 

and consumer level. The study also shows that the area’s character has an impact on the clientele. 

Furthermore, the study concludes that the youth center is working actively against the social 

consequences via inclusion, health and care. 

 

Keywords: Child poverty, segregation, youth center, class, consumer society, alienation, 

socioeconomic deprived area 
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Sammanfattning 

Studiens titel: ”Alla ska få känna tillhörighet”  

Författare: Malin van Bruggen och Anna Cajback 

 

Syftet med studien är att undersöka olika aspekter av barnfattigdom kopplat till fritidsgårdars 

arbete. Syftet är även att undersöka upplevelser av det område som verksamheten ligger i. För 

att undersöka studiens syfte och frågeställningar har sex stycken enskilda intervjuer genomförts 

med personal på en fritidsgård belägen i en närförort till Stockholms stad. Empirin har sedan 

analyserats utifrån teorier om klass och konsumtionssamhället. Studien svarar på tre 

frågeställningar och den första beskriver personalens uppfattning av området som fritidsgården 

är belägen i, samt vad dessa kan ha för betydelse för deras klientel. Resterande frågeställningar 

behandlar de sociala konsekvenser av barnfattigdom som personalen på fritidsgården 

identifierar och arbetar mot. Studiens slutsatser visar på att den relativa barnfattigdomen kan 

påverka ungdomars sociala liv negativt. Det kan därmed medföra svårigheter att upprätthålla 

sociala relationer till jämnåriga samt känslor av skam, rädsla och utanförskap. Detta förklarat 

utifrån de krav som ställs på individer att uppnå en eftersträvad klass och konsumtionsnivå. 

Studien kommer även fram till att områdets karaktär påverkar vilka ungdomar som väljer att 

besöka fritidsgården. Till sist drar studien slutsatser om att fritidsgården aktivt arbetar mot de 

sociala konsekvenserna genom inkludering, hälsa och omsorg.  

 

Nyckelord: Barnfattigdom, bostadssegregation, fritidsgård, klass, konsumtionssamhälle, 

utanförskap, socioekonomiskt utsatt område 

 

Antal ord: 15 915 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter, som har möjliggjort för denna 

studie. Vi vill tacka er för att ni har tagit er tid och visat stort intresse för vår studie. Härnäst 

vill vi tacka vår handledare Marja Lemne, som har funnits där som ett bollplank genom hela 

processen. Du har väglett oss och stått ut med våra frågor, tack! Din kunskap och tro på oss 

har hjälpt oss att kunna slutföra denna kandidatuppsats.	

	

Till sist vill vi såklart tacka varandra. Med ett fantastiskt samarbete, prestation och förståelse 

för varandras tankar är vi nu ett steg närmare vår framtid som socionomer. 	

Stort tack!	
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1. Inledning	och	problembakgrund		

“Morsan knegar dag och natt för att mätta flera magar. Dagen passerar bara utan att man 

märker av dem. Finns lätta vägar att gå men bror, jag vägrar ta dem. Drömmer mig iväg, 

tankarna skenar iväg. Jag vaknar till vår situation; vad fan är det här? Fem pers i en trea, 

finns knappt cash till hyran, och hela havet stormar som fan, hur ska man styra?”	

Ison & Fille ur låten Stationen.  

	

År 2013 fanns det 234 000 barn, som levde i fattigdom i Sverige. Procentuellt motsvarade detta 

12% av alla barn (Salonen, Samzelius, Svensson, Makboul, Poletti & Lidsheim, 2015:15). 

Successivt minskade dessa siffror under de kommande åren. De senaste siffrorna, från 2016, 

visar att det idag lever ungefär 186 000 barn i fattigdom i vårt land, vilket ger en motsvarande 

procent på 9,3. I en första anblick kan detta ses som en positiv utveckling för barn i Sverige. 

Det som dock inte finns med i denna redogörelse är den klyftökning som har skett, och som 

fortsätter att ske, mellan de rikaste och fattigaste barnfamiljerna (Rädda Barnen, 2018:4). 

Salonen med flera (2015) presenterar i Rädda Barnens rapport att inkomsten hos barnfamiljer i 

Sverige generellt sett har ökat, men att det finns stora skillnader i denna ökning mellan de 

välbärgade och fattiga barnfamiljer. Den positiva ekonomiska utvecklingen har förklaringsvis 

inte varit lika påtaglig och gynnsam för fattiga barnfamiljer som för de med redan goda 

ekonomiska resurser. Detta bidrar sedermera till en allt större välfärdsklyfta mellan dessa 

grupper (ibid:19; Salonen, Kaharascho & Soares Lindberg, 2018:10; Gustafsson, Östberg & 

Katz, 2013:188).  Detta visar således på att andelen av barn som lever i fattigdom har minskat 

men att välfärds- och inkomstklyftan fortsätter att öka, vilket innebär att barnfamiljer som lever 

med begränsad ekonomi fortsätter att ha betydligt sämre förutsättningar än välbärgade 

barnfamiljer.  

	

Studier gjorda i USA visar att det finns tydliga skillnader i inkomst, utbildning och socialt 

kapital mellan fattiga och välbärgade områden, men även att segregationen mellan olika 

bostadsområden också har ökat de senaste åren. Detta påverkar framförallt barnfamiljer med 

låga inkomster, men de som drabbas i störst utsträckning är barnen. Resultatet visar att 

konsekvenserna av detta kan leda till fortsatta ojämlikheter i livet för dessa barn även i 

framtiden (Owens, 2016:2; Burner, 2017:214). 
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Istället för att ensamt titta barnfamiljers inkomst för att mäta barnfattigdom, som de tidigare 

nämnda siffrorna syftar till, så kan en jämförelse mellan barnfamiljers inkomster göras. EU:s 

sätt att mäta barnfattigdom handlar om att fånga upp de inkomstskillnader som råder i vårt land. 

Detta görs genom att studera hur stor andel av barnfamiljer som har lägre inkomst än 60% av 

medianinkomsten hos alla barnfamiljer. Detta sätt möjliggör för mätningen av den relativa 

barnfattigdomen. Genom att komplettera detta sätt med de tidigare nämnda siffrorna 

framkommer det att närmare 400 000 barn, i Sverige idag, lever i ekonomisk utsatthet (Salonen, 

Kaharascho & Soares Lindberg, 2018:11). Denna siffra är betydligt större än den förstnämnda 

och visar på att allt fler barn löper risk för inte kunna leva ett liv jämlikt andra i samma ålder, 

med andra ekonomiska förutsättningar. Detta kan i sin tur ge upphov till en känsla av socialt 

utanförskap (Kuusela, 2015:56). Att som barn behöva leva under omständigheter som skiljer 

sig markant från majoriteten kan även påverka självbilden, förväntningarna på framtiden och 

känslan av tillhörighet i samhället (Salonen, Samzelius, Svensson, Makboul, Poletti & 

Lidsheim, 2015:21). 

	

Med det sagt, visar tidigare forskning på att fritidsaktiviteter är en viktig del för ungdomars 

sociala, psykiska och fysiska hälsa (Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2015:1). På plattformar 

som öppna fritidsgårdar får alla ungdomar, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar, 

möjlighet till en fritid som ska främja deras hälsa och utveckling. Extra påtagligt blir vikten av 

öppna fritidsgårdar för barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet, då de vanligtvis 

inte har samma ekonomiska resurser som majoritetsbefolkningen, till att på egen hand ha 

ordnade fritidsaktiviteter (ibid:2).  

	

I Stockholms stad ska alla barn, det vill säga alla individer under 18 år, oavsett förutsättningar 

eller bakgrund, få sina rättigheter tillgodosedda samt möjlighet att forma samhället och sina 

egna liv (Stockholms stad, 2017:15). Stockholms stad utger sig för att vara en stad för alla och 

som uppfyller barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention (ibid:5).  	

                                                                                                            	

“Barnet har rätt till lek, vila och fritid”	
(UNICEF, 2009:29). 	

	

Mot bakgrund av ovanstående utsagor uppkom ett intresse för att undersöka vilka funktioner 

fritidsgårdar har i främjandet av den sociala hälsan för barn med begränsad ekonomi. Vad kan 

egentligen fritidsgårdar fylla för funktion för barn som lever i fattigdom?  
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1.2	Syfte	och	frågeställningar		

Studiens ambition är att undersöka olika sociala aspekter av barnfattigdom på en fritidsgård 

belägen i en närförort i Stockholms stad. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för 

vilken roll en fritidsgård spelar i en ungdoms liv som lever i fattigdom. För att uppnå en bredare 

förståelse undersöker studien även personalens upplevelse av det geografiskt aktuella området 

som verksamheten är belägen i. Studiens frågeställningar är således: 	

	

• Hur beskriver personalen området som fritidsgården är belägen i? Vad kan dessa 

beskrivningar ha för betydelse för verksamhetens klientel? 

• Vilka sociala konsekvenser av barnfattigdom kan personalen på fritidsgården identifiera?  

• Hur arbetar personalen på fritidsgården förebyggande samt motverkande av de sociala 

konsekvenser som barnfattigdom kan leda till? 

 

1.3	Avgränsningar		

Studien har valt att fokusera på en specifik fritidsgård för att få en djup förståelse för studiens 

frågeställningar. Studien är avgränsad till personalens uppfattning kring barnfattigdom, dess 

sociala konsekvenser, hur arbetet med denna fråga ser ut i verksamheten samt upplevelsen av 

området som fritidsgården är belägen i. Beslutet att undersöka personalens uppfattning kring 

ämnet och inte ungdomars grundar sig i forskningsetiska skäl (Vetenskapsrådet, 2017:12). Vi 

anser att det är etiskt godtagbart att undersöka personalens uppfattning kring studiens 

frågeställningar då personalen förfogar över verksamhetens arbete och beslutfattande, vilket 

inte ungdomarna som besöker fritidsgården gör. Dessa avgränsningar grundar sig även i 

studiens begränsade tid och utrymme. Valet av antal genomförda intervjuer finner stöd i 

Jacobsens (2016) argument att genomförandet av intervjuer samt efterarbetet är tidskrävande 

(s.98), vilket kommer att utvecklas i metodavsnittet.  

 

1.4	Arbetsfördelning		

Under hela arbetsprocessen har vi valt att sitta tillsammans för att på så sätt kunna skriva alla 

avsnitt gemensamt. Detta val gjorde vi för att ge båda två möjlighet till samma kunskap inom 

det område som vi undersökte men även för att arbetsbördan skulle bli lika delad. Med detta 

sätt anser vi att båda två har fått likvärdig kunskap, vilket har gynnat oss under hela processens 

gång. Även när vi inhämtade vårt material valde vi att båda två delta och dela lika på att ställa 

intervjufrågor och föra anteckningar. Efter intervjutillfällena delade vi lika på att transkribera 
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intervjuerna, vi transkriberade därmed 3 stycken var. Det har varit tidskrävande men viktigt för 

oss att skriva allting tillsammans för att behålla en jämn arbetsfördelning under hela processen.  

 

1.5	Centrala	begrepp			

Under kommande stycken presenteras några av de begrepp som är centrala för denna studie. I 

anslutning till varje förklaring tillkommer även en beskrivning för relevansen av begreppen. 

 

1.5.1	(Barn)fattigdom	

Fattigdom är ett komplext problem och medför därmed flertalet definitioner (Rauhut, 2011:15). 

Den definition som genomsyrar denna studie handlar om relativ fattigdom. Viktigt att även 

presentera är den absoluta fattigdomen, som karaktäriseras av ett synsätt om att människor inte 

kan uppfylla sina grundbehov för överlevnad. Enligt definitionen av absolut fattigdom så menas 

att individer är oförmögna att överleva på egen hand (ibid:17–18).  

 

Den relativa fattigdomen handlar sedermera om individens levnadsstandard. Fokus läggs på att 

jämföra fattiga individer med den lägsta levnadsstandarden som är socialt accepterad i det 

aktuella samhället. Den relativa fattigdomen kan därav enbart förstås utifrån en jämförelse 

mellan individers inkomstnivå. Ett centralt synsätt utifrån den relativa fattigdomen är att ju 

längre bort från medelklassens levnadsstandard en individ hamnar, desto fattigare anses den 

vara. Ett annat centralt synsätt kopplat till denna kategori är att individer anses leva i fattigdom 

om de inte har resurser nog för att kunna konsumera på den nivå som anses socialt accepterat i 

samhället (Rauhut, 2011:20). 	

	

I denna studie används begreppet fattigdom i relation till barn. Därmed används begreppet 

barnfattigdom och syftar till när familjers begränsade ekonomi påverkar omyndiga barn och 

unga samt hindrar dem från att leva ett liv jämlikt andra i samma ålder. När begreppet fattigdom 

således benämns i denna studie åsyftas den ovanstående beskrivningen av relativ fattigdom. 

	

1.5.2	Bostadssegregation	

Ungdomsstyrelsen (2008) skriver att begreppet bostadssegregation innebär stora skillnader 

mellan bostadsområden, där en del områden har en stor befolkning med resurssvaga individer 

och andra med resursstarka (s.18). Resursstarka individer kan beskrivas som personer med 

ekonomiska, politiska, språkliga, sociala och kulturella kapital. För att tydliggöra är det resurser 
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som anses nödvändiga för att individen ska kunna vara en samhällsmedborgare (ibid:29). 

Gustafson (2006) förklarar begreppet segregation på ett liknande sätt men tillägger även att 

människor är med och konstruerar distinktionen mellan olika grupper i samhället. Vidare menar 

Gustafson att denna uppdelning kan handla om skillnader hos grupper gällande etnicitet, ålder, 

kön, kulturell- samt social bakgrund (s. 14). Dessa skillnader skapar således olika sociala 

miljöer som skiljer sig från varandra och sedermera påverkar befolkningens välfärd 

(Ungdomsstyrelsen, 2008:29). De effekter som miljön kan föra med sig kan även kallas för 

grannskapseffekter eller områdeseffekter. Dessa effekter blir till när befolkningens 

socioekonomiska utveckling samt välfärd, inte bara styrs av faktorer på individnivå utan, 

påverkas av omgivningen (ibid:18). Sammanfattningsvis handlar segregation inte enbart om 

individers egenskaper och beteenden utan hur dessa kopplas samman med olika kontexter som 

tillsammans bedöms av omgivningen. Segregation blir således ett resultat av denna korrelation. 

I denna studie blir begreppet bostadssegregation relevant i analysen med grund i den insamlade 

empirin.	

 

1.5.3	Fritidsgård		

Denna studies definition av fritidsgård utgår från en beskrivning framställd av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I Sverige erbjuder varje kommun sina 

medborgare fritidsaktiviteter till bland annat ungdomar. För att kommunerna ska kunna erbjuda 

dessa fritidsaktiviteter arbetar MUCF på uppdrag av regeringen med att ta fram kunskap kring 

ungas levnadsvillkor. De ger även ekonomiskt stöd till verksamheter som är inriktade på barn 

och ungas fritid (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2018:33). Dessa 

verksamheter agerar som öppna mötesplatser och kallas för fritidsgårdar. Eftersom att de 

karaktäriseras som öppna verksamheter skiljer de sig något från skolans fritidsverksamhet. På 

fritidsgårdar är alla ungdomar, inom en viss ålder, välkomna och det råder inget krav på 

medlemskap som kostar pengar, det vill säga, ungdomar får komma och gå som de vill. På 

fritidsgården kan de delta i erbjudna aktiviteter, starta egna, bara umgås eller följa med på 

utflykter. Till fritidsgården kommer ungdomar av fri vilja och det råder inga prestationskrav 

när de väl är där (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2016).	

	

Denna beskrivning överensstämmer med denna studies undersökta fritidsgård. Värt att notera 

är dock att den aktuella fritidsgården har en åldersgräns på 13–17 år. Ungdomarna får däremot 

besöka fritidsgården resterande tid av terminen efter att de har fyllt 18 år. När ungdomar således 
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benämns i denna studie åsyftas denna åldersgrupp. Värt att tillägga är även att alla aktiviteter 

arrangerade av den aktuella fritidsgården är gratis för alla ungdomar inom denna ålder att delta 

i.  	

 

1.5.4	Utanförskap			

Utanförskap är ett komplext och mångdimensionellt begrepp. Det kan handla om socialt-, 

etniskt-, politiskt-, och kulturellt utanförskap (Ungdomsstyrelsen, 2008:25). Denna studie 

fokuserar framförallt på det sociala utanförskapet, som innefattar en blandning mellan 

fattigdom och att stå utanför arbete, utbildning samt samhällsdebatten. Underförstått när det 

kommer till utanförskap är att det finns en motpol, ett så kallat innanförskap. Detta medför även 

att det finns något som hindrar individer från att röra sig fritt mellan dessa två (ibid:25). I denna 

studie återfinns begreppet utanförskap både i empirin då respondenterna har pratat om det men 

även i studiens analys och diskussion.  

 

1.5.5	Utsatt	område	

För att beskriva denna studies användning av begreppet utsatt område tar vi hjälp utav polisens 

underrättelseenhets definition. De definierar utsatt område som ett geografiskt avgränsat 

område som präglas av kriminella krafter och har låg socioekonomisk status. I dessa områden 

råder en rad riskfaktorer som kan leda till ohälsa, ofullständig skolgång, arbetslöshet och/eller 

allmän negativ framtidstro för individer bosatta där. Det finns även strukturella riskfaktorer i 

dessa områden som exempelvis kan handla om hur bostadsområdet rent fysiskt är utformat. 

Karaktäristiskt för dessa områden är även att det vanligtvis lever en stor riskgrupp av unga 

individer där, som lätt påverkas av olika normbrytande beteenden. Alla dessa olika faktorer kan 

ha en stor inverkan på ett område och vanligt är att det skapas en alternativ social ordning 

jämfört med det resterande samhället (Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, 

2017). I denna studie används begreppet utsatt område då ovanstående förklaring kan appliceras 

på beskrivningarna av området. 

 

2.	Tidigare	kunskap	

I detta avsnitt presenteras den forskning och tidigare kunskap som är av betydelse för 

förståelsen av studiens syfte och problemformulering. I avsnittets första stycke presenteras 

forskning kopplat till barnfattigdom och bostadsområden. Efter det presenteras forskning kring 
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de sociala konsekvenser barnfattigdom kan led till. I det tredje och sista avsnittet presenteras 

tidigare studier kopplat till fritidsgårdens arbete och betydelse.   

 

2.1	Barnfattigdom	och	bostadsområden	

I avsnittet nedan presenteras barnfattigdomens komplexitet och vilka grupper av barn som löper 

störst risk att utsättas för fattigdom. Avsnittet redovisar även för ökade skillnader mellan 

bostadsområden i nutid samt att fattiga barnfamiljer är de som drabbas värst av samhälleliga 

ojämlikheter.  

 

Barnfattigdom kan beskrivas som inte bara komplext utan även som mångfacetterat (Rauhut & 

Lingärde, 2014:138). I en svensk studie, baserad på empiri från en rapport gjord av Rädda 

Barnen, presenteras tre huvudsakliga grupper av barn som vanligtvis lever i fattigdom. Dessa 

grupper är barn med utländsk härkomst, barn som växer upp i förorter till storstäder samt barn 

till ensamstående föräldrar. Studien redogör även för att skillnaderna mellan de grupper av barn 

som tillhör de fattigaste respektive rikaste kommunerna har ökat. Med dessa beskrivningar 

argumenterar studien för att fattigdom i mångt och mycket har blivit ett storstadsproblem som 

vidare kan sammankopplas med frågor gällande bostadssegregation, ekonomiskt- och socialt 

utanförskap (Salonen, 2012 se Rauhut & Lingärde, 2014:124).  

 

Vidare har Owens (2016) studerat inkomstskillnader och segregation mellan bostadsområden i 

USA. Han hävdar att segregeringen av barnfamiljer på grund att låga inkomster, har ökat de 

senaste 40 åren (s.2). Owens menar vidare att detta framförallt gäller fattiga familjer, men även 

att inkomstskillnaderna har ökat markant mellan olika bostadsområden (ibid:23). Även Burner 

(2017) presenterar i sin studie om fattiga kvarter i USA, att det råder tydliga skillnader i inkomst, 

utbildning och socialt kapital mellan fattiga kvarter och välbärgade områden. I samma studie 

redogörs det för att många barn som lever i fattigdom bor i områden som bland annat 

karaktäriseras av oproportionerliga hem (s. 214). Avslutningsvis kommer Owens (2016) fram 

till att barn i större utsträckning drabbas av de sociala skillnader som segregation kan leda till 

jämfört med andra medborgare. Detta kan därmed leda till ojämlikheter mellan dessa och andra 

barn även i framtiden (s.2). 
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2.2	Sociala	konsekvenser	av	barnfattigdom	

Med förklaring av fattigdomens komplexitet kan det därmed medföra flertalet konsekvenser.  I 

avsnittet gällande centrala begrepp beskrivs fattigdom som mer än en livssituation där individen 

inte kan uppfylla sina grundläggande behov för överlevnad. Där presenteras den relativa 

fattigdomen som kan sammankopplas med sociala konsekvenser som fenomenet kan leda till. 

I detta avsnitt presenteras således den tidigare kunskap som fokuserar just på de sociala 

konsekvenser som fattigdom kan resultera i kopplat till barn.	

	

Att leva i fattigdom, oavsett ålder, kan få konsekvenser i form av utagerande beteende, en skev 

självbild grundat på omgivningens föreställningar och förväntningar samt negativa sociala 

beteenden (Flouri & Midouhas, 2016:822). Harju (2008) presenterar i sin avhandling sociala 

konsekvenser kopplat till barnfattigdom. Avhandlingens resultat baseras på intervjuer med barn 

och föräldrar som lever med begränsad ekonomi (s. 39). Det framgår att flertalet barn tycker att 

det blir problematiskt att delta i sociala sammanhang där konsumtion av pengar är en självklar 

del. Detta blir extra påtagligt för äldre barn då deras sociala träffar vanligtvis centreras till 

arenor kopplade till pengakonsumtion. Därmed medföljer ett slags krav på tillgång av pengar 

för att kunna ta del av den gemenskap som aktiviteterna skapar. Harju kommer fram till att barn 

som inte har möjlighet att kunna delta i dessa sociala sammanhang på grund av bristande 

ekonomi kan uppleva känslor av skam och rädsla. Denna rädsla handlar då om att, i andras 

ögon, anses vara misslyckad (ibid:83). Dessa känslor kan således medföra att barnen hamnar i 

en position där de upplever ett behov av att komma med undanflykter till varför de inte deltar, 

speciellt till vänner som de inte känner speciellt bra (ibid:94). Att inte ha tillgång till pengar 

kan även resultera i att barn inte kan leva upp till de förväntningar som ställs, så som att kunna 

ha med sig matsäck vid skolutflykter, gå på bio med sina kompisar eller ha ordnade 

träningsaktiviteter (ibid:83). Även materiella ting har stor betydelse för barn i deras vardag och 

spelar en stor roll i relationen till andra. I avhandlingen framgår det att materiella ting så som 

mobiltelefon och dator spelar en viktig roll i upprätthållandet av sociala relationer barn emellan, 

förutsatt att dessa är fullt fungerande. Harju beskriver att dessa hjälper till i känslan av 

grupptillhörighet och status (ibid:84). I avhandlingen beskrivs även att barnen sammankopplar 

dyra kläder och skor till status och att dessa eftersträvas då de uppfattas som finare och av mer 

värde än billigare kläder och skor (ibid:87). Även Odenbring (2018) skriver att barn och unga 

som har bristande ekonomiska och materiella resurser får det svårt att bygga sociala relationer 

till vänner. Detta i sin tur kan således leda till stigmatisering och utanförskap (s. 10). 
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2.3	Fritidsgårdens	arbete	

I detta avsnitt presenteras en förståelse för vad en fritidsgård är, vilken roll fritidsgården kan 

fylla i individens liv samt ur ett samhällsperspektiv. Även ett argument för hur fritidsgårdar ska 

arbeta presenteras och vad detta har för betydelse.  

 

Lindström (2016) argumenterar för att personal på fritidsgårdar får en möjlighet att agera som 

sociala entreprenörer. Hon menar därmed att personalen, genom sitt arbete, kan främja 

personlig utveckling hos de ungdomar som besöker verksamheten. Hennes studie lyfter fram 

att en bra kommunikation personal och ungdomar emellan, samt besökarnas möjlighet till 

inflytande i verksamheten är en central del i den personliga utvecklingen. Det blir därav viktigt 

att ungdomarna får vara i centrum och uppmuntras till att vara aktiva (s. 113). Fredriksson 

(2016) beskriver tonårstiden som viktig för ungdomars hälsa och utveckling och att fritiden, 

samt de arenor ungdomar rör sig i, har en betydande del i detta. Därför menar Fredriksson, 

precis som Lindström, att fritidsgårdar bör fylla en hälsofrämjande roll. Fredriksson påvisar 

även att ungdomar som är uppvuxna i multikulturella samt socialt utsatta områden i liten grad 

är delaktiga i organiserade fritidsaktiviteter. Detta tros, bland annat, bero på en låg 

socioekonomisk status bland dessa ungdomar (s. 62).  En annan studie poängterar att det finns 

en allmän uppfattning om att barn som lever i fattigdom är de som främst drar nytta av 

deltagandet i de ordnade fritidsaktiviteter som erbjuds på plattformar som dessa. Argumentet 

för detta är att deltagandet möjliggör för bland annat sociala förmåner (Wijckmans & Dierckx, 

2009 se Roets, Cardoen, Bourverne-De & Roose, 2015:3–4). Författarna ställer sig däremot 

kritiska till denna allmänna uppfattning och argumenterar således för att strukturerade 

aktiviteter ordnade av vuxna inte alltid är den bästa strategin för att bekämpa den sociala klyftan 

som fattigdom kan medföra. Det menar att om aktiviteterna är för strukturerande finns det en 

risk för att barn blir till passiva föremål för socialiseringen istället för att de själva får vara 

aktiva i deras meningsskapande process (s. 13–14), något som Lindström (2016) tenderar att 

hålla med om. I hennes studie poängterar hon att miljön och aktiviteterna på fritidsgården har 

stor betydelse för ungdomars utveckling och påpekar därmed att om aktiviteterna som 

genomförs blir för rutinmässiga och inte nyskapande kan det påverka den personliga 

utvecklingen på ett negativt sätt. Detsamma gäller även om personalen på fritidsgården 

kontrollerar och styr verksamheten för mycket, det vill säga, inte ger ungdomarna inflytande i 

verksamheten (s. 113). Fredriksson (2016) argumenterar för att fritidsgårdar har mycket goda 

förutsättningarna för att verka hälsofrämjande om verksamheten bland annat är öppen, 

inkluderande, främjar stödjande relationer samt lägger stor vikt vid ungdomars inflytande i 
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verksamheten (s. 63). Därmed finns det argument för att personal på fritidsgårdar ska stötta, 

coacha och uppmuntra ungdomar till att engagera sig i utmanande aktiviteter som bygger på 

besökarnas egna idéer, istället för att styra ungdomarna för mycket (Lindström, 2016:113).   

 

3.	Teori	

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska perspektiv som är utvalda för att analysera samt förstå 

empirin. Som kommer att förklaras under metodavsnittet så valdes teorierna ut efter 

insamlandet av empirin. Därav är utsagorna som har utvunnits från empirin grunden till valet 

av teorier. Huvudteorin för denna studie är således Bourdieus teori om klass. Denna teori har 

hjälpt till i förståelsen för hur klass konstrueras och påverkar ungdomarna på den aktuella 

fritidsgården. Den andra kompletterande teorin handlar om Baumans konsumtionssamhälle. 

Med hjälp av denna teori har vi kunnat analysera och förstå vår empiri utifrån ekonomiska 

förväntningar som kan existera på en fritidsgård likväl som i samhället.  

 

3.1	Bourdieus	klassbegrepp		

Den första teorin som denna studie använder som hjälp till att förstå empirin är Bourdieus (1993) 

teori om klass. Bourdieu menar att människor skiljer sig från varandra och därmed skapas 

grupper som lever utefter en viss livsstil särskild från andra. Karaktäristiska drag, sociala 

betingelser och ekonomisk situation samverkar därmed och är förknippade med särskilda 

livsstilar men kan, enligt Bourdieu, förstås genom kunskap om habitus (s. 293). Habitus är 

enligt Bourdieu, enkelt förklarat, kollektiva livsstilar som omfattar saker som kollektivets och 

dess medlemmars beteende, tankesätt och smak. När en individ tillhör en klass innebär det att 

den har de egenskaper som ligger till grund för klassificeringen in i den. Dessa egenskaper kan 

exempelvis vara inkomst, yrke och utbildningsnivå. Utöver dessa besitter även individer 

sekundära egenskaper som exempelvis kön, etnicitet och andra karaktäristiska drag som spelar 

en avsevärd roll för klassificeringen. Dessa sekundära egenskaper fungerar ofta som urvals- 

och uteslutningsegenskaper (ibid:252). Lalander och Johansson (2002) argumenterar för att 

individer tydligt visar vilken klass de tillhör med hjälp av attribut som kläder, matvanor, konst 

och musik för att framkalla och tydliggöra likheter med den grupp man tillhör och olikheter 

med den gruppen man inte vill tillhöra (s. 35). Att konstruera klass menar Bourdieu (1993), är 

mer komplext än att den sociala klassen enbart skulle förklaras av enstaka egenskaper som 

exempelvis ekonomisk situation. Klass kan inte heller enbart förklaras genom att en individ 
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besitter flera specifika sekundära egenskaper. Det handlar snarare om förhållandet mellan dessa, 

det vill säga, hur egenskaperna av relevans, för den aktuella klassen, samverkar med varandra 

(s. 258). Med det sagt spelar därmed inte alla egenskaper lika stor roll i konstruktionen av klass. 

De egenskaper som väger tyngst i detta beror på strukturer, sammanhanget och vilken egenskap 

som har den största funktionella betydelsen. Den egenskap som vanligtvis har en tung position 

i konstruktionen är ekonomi, då samhällets kapitalstruktur är starkt styrande (ibid:261).  

	

Crompton (2014) förklarar att Bourdieu har tagit inspiration i sin definition av klass från sina 

föregångare Marx och Weber. Det finns dock argument för att dessa tre teoretiker har olika 

synpunkter när det kommer till klassbegreppet. Både Marx och Weber talar om klass utifrån 

ekonomi men har väldigt skilda teoretiska synpunkter i övrigt. Detta skiljer sig sedermera 

ganska mycket från Bourdieus synsätt, som menar att klassojämlikheterna reproduceras, 

upprätthålls och modifieras genom de aktiviteter individen dagligen utför. Med det menar 

Bourdieu dock inte att ojämlikheterna går att härledas ned på individnivå utifrån dennes 

handlingar, utan snarare att det handlar om hur individer och institutionella processer 

tillsammans skapar ojämlikheter (ibid:171). 	

 

3.2	Baumans	konsumtionssamhälle		

Det andra teoretiska perspektivet utgår från Baumans (2008) beskrivning av 

konsumtionssamhället. För det första särskiljer han begreppen konsumtion och konsumism. Att 

konsumera är något som sker på individnivå och som hävdas vara oundvikligt för alla 

människors överlevnad. Detta vare sig det sker på rutin, dagligen, planerat eller utan eftertanke 

(s. 33). Konsumism anses däremot vara en egenskap som ett helt samhälle besitter, och handlar 

således inte om enstaka människors konsumtion. Då människan har förmåga att behöva, längta 

och begära sätts konsumtionssamhället i rörelse (ibid:36). Konsumismen karaktäriseras 

sedermera av dessa begär och behov som hela tiden förändras (ibid:39), vilket i mångt och 

mycket ökar individens konsumtion. Dessa ständiga förändringar av behov och begär handlar i 

grund och botten om sökandet efter tillfredsställelse (ibid:56). I sökandet efter att uppfylla sina 

behov har individer tendenser på att falla för spontan konsumtion och utan svårigheter kan kasta 

bort tidigare konsumentobjekt (ibid:40). Konsumtionssamhället ger således löften på att 

uppfylla konsumenters behov och begär för att sedan bryta dessa förtroenden så att individer 

hela tiden kontinuerligt konsumerar på nytt (ibid:57). På så vis skapas en sorts kultur och livsstil 

som karaktäriseras av själva konsumtionen. Denna konsumtion krävs därmed för att individer 
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ska få anses som medlemmar av denna livsstil (ibid:63). Ett exempel på detta handlar om att 

klädmodet hela tiden förändras vilket i sig ställer krav på ökad konsumtion bland individer för 

att hålla sig moderna. Värt att notera är att det även ställer krav på att konsumentmarknaden 

hela tiden uppfyller denna efterfrågan på behov och begär av vad som för tillfället anses 

modernt (ibid:71).  	

	

Det kan således bli problematiskt för de individer som inte kan konsumera på den nivån som 

konsumtionssamhället förväntar sig. Dessa individer anses, i samhällets ögon, vara otillräckliga 

(Bauman, 2008:78) och hamnar således i en så kallad underklass (ibid:139). Bauman menar att 

det moderna samhället inte ser individer som producenter i första hand utan främst som 

konsumenter. Konsumenter som förväntas uppfylla de normer av normalitet för att anses som 

en fullbordad medlem i samhället. Dessa normer handlar därmed om att individer kontinuerligt 

måste bidra till den efterfrågan som täcker utbudet, vilket kan bli problematiskt för fattiga 

individer. Det moderna samhället ser därför, utifrån detta perspektiv, på fattiga individer som 

otillräckliga och utan konsumtionskompetens, då de inte uppfyller de sociala skyldigheter som 

ställs på aktiva köpare av varor och tjänster (ibid:141). Avslutningsvis blir därmed individer 

som inte kan uppfylla dessa förväntningar offer för konsumism och kan uppleva känslor av att 

de är oönskade och inte behövs i samhället (ibid:142).  

	

3.3	Teorireflektion		

Det finns många argument och idéer om hur klass konstrueras och fungerar. Anledningen till 

varför studien valde att använda sig av just Bourdieus synsätt är för att den ger en enhetlig bild 

av strukturer kopplat till klass. Han använder konkreta begrepp för att förklara samhällets 

ojämlikheter och går, som tidigare nämnt, längre i sin definition av klass än sina föregångare. 

Bland annat så menar Bourdieu att klass inte enbart kan förklaras genom kapital utan måste 

även förklaras genom olika existensvillkor (Crompton, 2014:170–171). Därav ansåg vi att 

Bourdieu ger en bredare och mer djupgående förklaring på begreppet klass, något som blev 

fördelaktigt för att förstå respondenternas svar i denna studie. Fördelaktigt då respondenterna 

inte enbart pratar om det ekonomiska kapitalet utan även om strukturer, området som 

fritidsgården ligger i och ungdomarnas livssituation i övrigt. Om studien istället hade valt att 

utgå från exempelvis Webers syn på klass hade resultatet kunnat få en annan vinkel. Denna 

riktning hade möjligen kunnat förbise betydande sociala och samhälleliga faktorer och därmed 

framförallt fokuserat på det faktiska ekonomiska kapitalet.  
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Vidare finns det kritik som riktats mot Bourdieus synsätt av klass. I kritiken hävdas det att 

Bourdieu till viss del reproducerar de klassojämlikheter som existerar i samhället, då han 

uttrycker att de dominerande klasserna alltid erhåller flest fördelar. Det finns även kritik som 

säger att han förminskar komplexiteten gällande de egenskaper som ligger till grund för 

skapandet av dessa klassojämlikheter. Detta då han argumenterar för att individens möjlighet 

till förändring, till viss del, är begränsad (Crompton, 2014:175). Kritiken menar att detta i sin 

tur förminskar individens förmåga till förändring och handling (ibid:176). Denna kritik är något 

som diskuteras vidare i slutet av denna studie.  

 

Med det sagt kan inte de ekonomiska faktorerna negligeras helt, då studien ändock fokuserar 

på fattigdom och brist på ekonomiska resurser. Därav diskuterades det fram och tillbaka vilken 

teori som skulle kunna hjälpa oss att förstå respondenternas utsagor om den sociala betydelsen 

av ekonomiska resurser. Med hjälp av Baumans argument för konsumtionssamhället kunde vi 

få en djupare förståelse för vårt empiriska material. De reflektioner som dock kom upp under 

appliceringen av denna teori var om Bauman eventuellt är för enkelspårig i sitt sätt att se på 

konsumtion. Frågan är om han möjligen är för generaliserande i sitt sätt att argumentera. Även 

detta är något som diskuteras vidare i slutet av denna studie. Fördelen med Baumans perspektiv 

är dock att han drar kopplingar mellan begränsad ekonomi och socialt utanförskap, vilket i 

slutändan är det som vägde tyngst vid valet av teori. 

 

4.	Metod			

I kommande stycken kommer vi att presentera vår metod, det vill säga hur vi har gått tillväga 

under studiens gång. Vi kommer här att redogöra för valet av metod, hur vi har gått tillväga vid 

insamlingen av data samt vilka fördelar och begränsningar det har medfört. Senare kommer vi 

även att redogöra för hur urvalsprocessen har gått till och vilka etiska aspekter som vi har 

förhållit oss till under arbetsprocessen. Avslutningsvis presenteras hur vi har gått tillväga i 

analysen av vår empiri samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet.  

 

4.1	Val	av	metod	

Denna studie är av kvalitativ karaktär med empiriskt material från enskilda intervjuer. 

Kvalitativa undersökningar centreras vid ords betydelse (Bryman, 2018:454). Valet mellan en 

kvalitativ och kvantitativ metod avgörs beroende på studiens syfte (Trost, 2010:25). Då vårt 
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syfte, likt kvalitativa studier, ämnar för att ge djupare förståelse och finna mönster mellan 

utsagor (ibid:32), blev det grunden till valet av metod. Med hjälp av den kvalitativa metoden 

kan vi få svar på individens föreställningsvärld och uppfattning om de sociala mönster som sker 

i samband med det undersökta sociala problemet (ibid:27).  

	

Den kunskapsteoretiska ståndpunkt som kvalitativa undersökningar utgår från handlar om att 

förstå den verklighet som individen befinner sig i kopplat till en viss kontext (Bryman, 

2018:455). För att förtydliga handlar kunskapsteorin om den kunskap som, inom aktuellt 

område, anses vara riktig samt hur denna kunskap införskaffas (ibid:51). Utifrån denna studies 

frågeställningar handlar detta i vårt fall om att tolka personalens uppfattningar, upplevelser och 

föreställningar om fenomenet barnfattigdom på sin arbetsplats. 

	

Studien har en induktiv inriktning. Detta innebär att insamlingen av data sker i första hand för 

att sedan finna relevanta teorier i andra hand, som kan agera som hjälpverktyg i analysprocessen 

(Bryman, 2018:49; David & Sutton 2016:114). Valet av ett induktivt förhållningssätt blev 

självklar då vi inte startade denna studie med en hypotes som vi ville testa, som deduktion, 

motsvarigheten till induktion, syftar till (Jacobsen, 2016:72). Valet blev mer självklart då 

majoriteten av kvalitativa studier har ett induktivt förhållningssätt (ibid:62). Det som vi dock 

hade förutbestämt, innan vi genomförde insamlingen av materialet, var olika huvudteman som 

vi ville att vår studie skulle fokusera på. Detta kommer vi att redovisa mer för i nästkommande 

avsnitt gällande datainsamlingsmetod.	

 

4.2	Datainsamlingsmetod	

Vi har som tidigare nämnt valt att använda oss utav intervjuer som material för denna studie, 

vilket också blev vår datainsamlingsmetod. Övergripligt handlar data om det material vi har 

valt att samla in och insamlingsmetod om hur vi har gått tillväga. Data i det här fallet är de 

ljudinspelningar och transkriberingar som vi har samlat in under intervjuprocessen (Fejes & 

Thornberg, 2015:16). Somt tidigare nämnt hade vi inför studiens start valt vilket ämne vi var 

intresserade av att undersöka. Det utvalda ämnet blev sedan grunden för de huvudteman som 

vi valde att fokusera på under datainsamlingsprocessen, vilket är viktigt när intervjuer 

genomförs (David & Sutton, 2016:114). I och med att vi hade förutbestämda huvudteman 

genererade det till att intervjuerna blev semistrukturerade med tillhörande intervjuguide (se 

bilaga 1). Kortfattat agerar en intervjuguide som en kompletterande minneslista över de centrala 
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frågeställningar som ska ställas under intervjuns gång (Bryman, 2018:565). Ambitionen för 

semistrukturerade intervjuer är att den intervjuade ska få möjlighet att kunna svara så öppet och 

fritt som möjligt på de frågor som ställs, men att intervjun centreras till de huvudteman som 

frågorna är utformade efter, vilket återfinns i intervjuguiden. Värt att notera är att frågorna inte 

nödvändigtvis behöver komma i samma ordning som de är utformade i intervjuguiden, utan här 

råder en flexibilitet i ställandet av frågor (Bryman, 2018:563), vilket var något som vi upplevde 

var till fördel under intervjuernas gång. Vi upplevde många gånger att det blev passande att 

ändra ordningen på frågorna som ställdes för att inte störa den intervjuades tankar och möjlighet 

till att prata fritt.  

	

De intervjuer som vi genomförde var enskilda, det vill säga att vi intervjuade en person i taget. 

Anledningen till detta kan kopplas till Trosts (2010) redovisning för nackdelar med 

gruppintervjuer. Att intervjua flera personer samtidigt kan vara komplicerat och leda till att inte 

alla kommer till tals. Vi ville inte att det skulle finnas en risk för att en gruppkonstellation skulle 

kunna påverka enskilda individers svar, det vill säga att vissa kanske svarar annorlunda på 

grund av social påverkan från andra (s. 67). Med detta i åtanke valde vi således att ha enskilda 

intervjuer i hopp om att få så ärliga och öppna svar som möjligt. Även Jacobsen (2016) menar 

att enskilda intervjuer är en bra metod då den som blir intervjuad kan prata relativt fritt kring 

sina åsikter och behöver inte visa hänsyn till andra. Individuella åsikter kan således komma 

fram ett tydligt sätt (s. 99).   

	

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön som 

intervjun sker i. Det är därför av stor vikt att ha en öppenhet och visa hänsyn gentemot 

respondentens egen vilja för val av plats för intervjun (Trost, 2010:65–66). Alla intervjuer har 

således skett på de intervjuades arbetsplats i samband med start av arbetsdagen. Vi har 

genomfört intervjuerna i separat rum för att minska möjliga störningsmoment som kan 

uppkomma, men även för att respondenterna skulle känna sig trygga med att prata fritt utan att 

obehöriga hör samtalet (ibid:65). Jacobsen (2016) skriver om platser där intervjuer kan 

genomföras på. Han resonerar kring naturliga och onaturliga miljöer. Exempel på onaturliga 

miljöer kan vara undersökarens kontor eller ett rum som ingen i sammanhanget är bekant med. 

En naturlig miljö kan däremot kopplas till en plats som respondenten har en koppling till, 

exempelvis sin arbetsplats eller sitt hem. Jacobsen menar att det generellt sett går att säga att en 

onaturlig miljö för respondenten skapar onaturliga svar (s. 102), vilket var något som vi ville 

motverka genom att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats.  
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Som tidigare nämnt i detta avsnitt har intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär. Det råder 

skilda förklaringar för vad strukturering i detta sammanhang innebär. Enligt Trost (2010) krävs 

det en viss struktur för att genomföra denna typ av intervjuer då de har kretsat kring utvalda 

huvudteman (s. 43). Även Jacobsen (2016) menar på att en viss struktur krävs i genomförandet 

av intervjuer och att en intervjuguide då kan agera som ett komplement till detta (s. 100–101). 

Det går dock även att argumentera för att ju mer strukturerade intervjuerna är, ju färre 

svarsalternativ får den intervjuade. Då vi har haft som ambition att ställa så öppna frågor som 

möjligt innebär det en låg grad av strukturering (Trost, 2010:40). Anledningen till att ställa 

öppna frågor kan återigen kopplas till studiens syfte. Detta tillvägagångssätt lämpar sig väl när 

studien är intresserad av vad människor har att säga, det vill säga, den ger möjlighet att kunna 

samla in flera individers verklighetsuppfattning (Jacobsen, 2016:97), men också för att få en 

förståelse för hur individer tolkar och förstå samma fenomen (ibid:98). Förklaringsvis är denna 

studies empiri grundad på semistrukturerade intervjuer med en hög grad av strukturering 

kopplat till förarbetet med relevanta huvudteman och intervjuguide men låg grad av 

strukturering kopplat till den öppna formen på frågorna som har ställts, vilket har gett 

respondenterna möjlighet att prata relativt fritt kring ämnet.  

	

Vidare har studiens intervjuer, som tidigare indikerat, haft en flexibilitet i frågeställandet. Detta 

kan kopplas till Trosts (2010) begrepp om standardisering. Hög grad av standardisering innebär 

att alla intervjuer har sett likadana ut, det vill säga, det finns ingen variation i frågeställandet 

eller flexibilitet i ordningsföljden av det. Motsatsen till hög grad av standardisering, och som 

karaktäriserar den kvalitativa metoden, är låg grad av standardisering. Detta innebär att 

undersökaren både anpassar sitt språkbruk men också ändrar ordningen på frågorna utefter den 

specifika individen som blir intervjuad. Detta öppnar upp för att respondenten får chans till att 

styra ordningsföljden och medför att alla intervjuer kan se olika ut. Detta kan resultera i 

variation i svaren som senare kan vara till hjälp i analysprocessen (s. 39). Under 

intervjuprocessen har vi, som tidigare nämnt, varit flexibla och lyhörda på vad den aktuella 

respondenten har pratat om för att kunna formulera passande följdfrågor så att den intervjuade 

har kunnat behålla sitt flöde i svaren.  

	

Som berört i första stycket i detta avsnitt så spelade vi in intervjuerna för att sedan transkribera 

dem. Anledningen till detta var för att veta vad som har sagts men även hur respondenten har 

formulerat sig. Att fånga upp det som respondenten uttrycker på band underlättar även under 

intervjuns gång. Det möjliggjorde så att vi som intervjuare kunde hålla fokus på samtalet utan 
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att bli distraherade av att behöva föra mycket anteckningar under intervjuns gång (Bryman, 

2018:577–578).  

 
4.2.1	Fördelar	och	begränsningar	
Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att använda sig utav intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Tidigare har vi nämnt att metoden möjliggör för varierade och djupa svar. 

Det är även en fördelaktig metod för att kunna få svar på frågor gällande upplevelser, tankar, 

känslor och erfarenhet (Trost, 2010:53). Med hjälp av den flexibilitet som den 

semistrukturerade intervjun erbjuder har vi kunnat inhämta information om hur respondenterna 

upplever sin värld och omgivning (Bryman, 2018:563).  

De begränsningar som medföljer denna typ av datainsamlingsmetod är först och främst den tid 

som krävs för att kunna genomföra intervjuer, men även den tid som krävs för efterarbetet av 

dem (Jacobsen, 2016:98). Valet av antal intervjuer har således baserats på den begränsade tid 

som studien har genomförts under, något som vi kommer att prata mer om under avsnittet 

gällande urval.   

Vi har tidigare benämnt vikten av att göra respondenterna trygga för att möjliggöra för öppna 

och ärliga svar. En begränsning som intervjuer dock medför är de ojämna maktförhållanden 

som kan uppstå under intervjuns gång. Då det är vi som undersökare som har rätten att 

bestämma vart samtalet ska styras blir det svårt att frångå detta maktförhållande (Kvale & 

Brinkmann, 2014:19). Vi har i den mån vi kunnat minimerat denna maktskillnad genom att ta 

medvetna val och varit lyhörda på respondenternas behov för trygghet. Det är vanligt att den 

intervjuade känner sig okunnig och oerfaren inför en intervju och ser på intervjuaren som expert 

(Trost, 2010:111). Det var därför viktigt för oss som intervjuare att vara medvetna om denna 

komplexitet och därmed inte ta för stor plats under intervjun förutom när frågor behövde 

ställas.   

4.3	Urval	

Enligt Jacobsen (2016) kräver intervjuer både mycket tid och resurser. Det är därför vanligtvis 

inte praktiskt möjligt att undersöka många enheter. Detta på grund av att det tar lång tid att 

genomföra själva intervjuerna, men också för att efterarbetet med att administrera 

intervjumaterialet också är tidskrävande. För mycket intervjumaterial kan leda till att det blir 

svårt att skapa sig en överblick av informationen (s. 98). Med detta i åtanke genomförde vi sex 

stycken intervjuer. Hur vi kom att få tag på och välja respondenter grundades i studiens syfte 
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och frågeställningar. Då studien, översiktligt, fokuserar på upplevelser hos personalen på en 

specifik fritidsgård blev urvalet målstyrt. Det innebär att relevanta respondenter för just det 

ämne som undersöks väljs ut, det vill säga personer med kunskap och erfarenhet om ämnet 

(Bryman, 2018:496).  

	

Ännu en anledning till valet av respondenter, men också valet av verksamhet att undersöka, var 

för att en av oss arbetar inom samma verksamhet. Det finns både argument för att detta kan 

gynna en studie men också påverka utfallet av resultatet negativt. För det första hjälpte det oss 

i och med att vi då fick en förförståelse för verksamheten som vi undersökte, vilket också gjorde 

det lättare att få tillgång till information och respondenter (Jacobsen, 2016:22). Jacobsen 

påpekar även att en som är delaktig i verksamheten vanligtvis bemöts med större öppenhet och 

förtroende, vilket vi såg som en fördel när vi genomförde intervjuerna. Det underlättade även i 

förståelsen för uttryck och informella strukturer som de intervjuade uttryckte. Jacobsen skriver 

även att bedömningen av kvaliteten i den information som uppges blir lättare i analysprocessen 

(ibid:22). De nackdelar som kan medfölja i denna typ av urval är så kallade “blinda fläckar”, 

det vill säga, att det kan uppstå en viss partisk hållning i hur det faktiska arbetet går till i 

verksamheten och att svaren som ges ses och tolkas utifrån en viss förväntning (ibid:23). Vi var 

väl medvetna om de för- och nackdelar som råder när det kommer till att undersöka den egna 

arbetsplatsen. I slutändan kom vi däremot fram till att fördelarna övervägde nackdelarna, då vi 

ansåg att de möjliggjorde för utförliga och innehållsrika svar. Vi gjorde även medvetna val 

under studiens gång för att minimera de nackdelar som kan uppstå. Exempelvis så deltog vi 

båda två vid alla intervjutillfällen för att tillsammans kunna analysera vad som faktiskt sades 

under intervjuerna. Detta gjorde även så att vi kunde minimera de självklara antaganden som 

kan uppstå när en förförståelse existerar, då den andre av oss kunde ställa följdfrågor för att få 

en tydligare bild av den information som förmedlades.  

	

Som sagt var urvalet av intervjupersoner målstyrt och därmed intervjuade vi fem fritidsledare 

och föreståndaren för den aktuella fritidsgården. Vi har ett varierat urval mellan män och 

kvinnor samt ett brett åldersspann på de intervjuade. Vi finner det dock inte relevant att gå mer 

djupgående i beskrivningen av intervjupersonerna då denna studie inte har haft för avsikt att 

jämföra skillnader och likheter mellan de intervjuades svar baserat på ålder eller kön. Det vi 

istället har frågat gällande intervjupersonerna har varit anställningstid i verksamheten och deras 

arbetsuppgifter. Tid i verksamheten varierade mellan 1 till 12 år, vilket gav varierade svar 

baserat på olika arbetserfarenheter och kunskap inom yrket.	



 25 

4.4	Etiska	överväganden	

För att motverka etiska dilemman som kan uppstå under undersökningsprocessen har vi tagit 

hänsyn till flertalet centrala principer. Till att börja med har vi tagit hänsyn till 

informationskravet på så vis att respondenterna på förhand har fått ta del av studiens syfte, 

upplägg och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan några som helst negativa 

konsekvenser (Bryman, 2018:170; Jacobsen, 2016:32–33). En annan princip handlar således 

om samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna, som tidigare berört, själva bestämmer 

över sin medverkan. Då vi endast har intervjuat myndiga personer har vi inte behövt ta hänsyn 

till vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2018:170). Två andra principer vi har tagit hänsyn 

till genom hela studien rör sekretess och tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011:67–68).  Vidare 

handlar en princip, konfidentialitetskravet, om att respondenterna även ska informeras om vem 

som kommer att kunna ta del av intervjuinnehållet samt hur resultatet kommer att publiceras 

(Kvale & Brinkmann, 2014:107). Denna princip handlar även om att respondenternas 

personuppgifter ska sparas på en plats som obehöriga inte har tillgång till (Bryman, 2018:170–

171). Då respondenternas identiteter inte är av relevans för denna studie har deras 

personuppgifter gjorts anonyma och fiktiva (Vetenskapsrådet, 2011:68).  Nyttjandekravet, 

ytterligare en princip, handlar sedermera om att det som respondenterna säger endast ska 

användas i syfte till studiens ändamål (ibid:171). Det är eftersträvansvärt att intervjupersonen 

är väl informerad om att denne deltar i en forskning samt har samtyckt till detta skriftligt 

(Vetenskapsrådet, 2017:26). 	

 

Hur vi praktiskt förhöll oss till dessa principer var på följande sätt. Innan vi genomförde våra 

intervjuer informerade vi respondenterna om studiens bakgrund och syfte över telefon i 

samband med bokning av intervjuerna. I detta skede inhämtade vi även ett muntligt samtycke. 

Innan genomförandet av intervjuerna gav vi även respondenterna skriftlig information (se 

bilaga 2) kring syftet samt rätten till att avbryta intervjun närsomhelst. I den skriftliga 

informationen framgick även att de uppgifter som samlas in inte kommer att föras vidare till 

obehöriga, att respondenterna kommer att helt avidentifieras samt på vilket sätt informationen 

kommer att sparas och sedan presenteras. Vi gav även respondenterna information om att 

intervjuerna kommer att spelas in på ljud och att alla uppgifter kommer att raderas så fort 

examination har genomförts. Efter det inhämtade vi skriftligt samtycke. 	
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4.5	Analysmetod			

Efter att vi hade samlat in vårt material började analysprocessen. Denna studie karaktäriseras 

av en kvalitativ innehållsanalys vilket presenters i detta avsnitt.  

 

Som tidigare nämnt utgick intervjuerna från öppna frågeställningar för att bland annat ge 

respondenterna möjlighet till att prata fritt. Detta resulterade i att efterarbetet blev tidskrävande 

(Jacobsen, 2016:98). I ett först steg betraktade vi det insamlade materialet överskådligt. I detta 

skede började vi tematisera vårt material, vilket innebär att vi fann uttryck, utsagor och ord av 

betydelse och mening. Nästa steg handlade om att kategorisera materialet för att få en struktur 

i texten och kunna sortera upp de utvalda teman (ibid:146). Med hjälp av kategorier kan material 

som liknar varandra urskiljas men även utsagor som belyser olika teman. Med hjälp av 

kategoriseringen minskade vi således den stora mängden teman som den första undersökningen 

av materialet gav. Som tidigare nämnt utgick intervjuerna från en intervjuguide baserad på olika 

huvudteman vilket gjorde att vi på förhand hade en grund för kategoriseringen (ibid:147). 

Genom att sedan kategorisera materialet utefter de huvudteman som intervjuerna utgick från. 

Jacobsen framför att det kan ses som motsägelsefullt att påstå att studier som denna har ett 

induktivt förhållningssätt om en kategorisering på förhand har gjorts. Det som han dock hävdar 

är att så länge intervjuguiden genomsyras av öppna frågor kommer det alltid att finnas möjlighet 

till varierade och oväntade svar (ibid:147–148). Dessa svar kan sedan medföra att vissa förvalda 

kategorier sållas bort (ibid:148), vilket var något som vi upplevde nödvändigt under 

analysarbetet av det empiriska materialet. De huvudkategorier som vi i slutändan kom fram till 

som mest relevanta och som speglade vårt material bäst, kopplat till frågeställningarna, 

var ”Området”, ”Sociala konsekvenser” och ”Arbetet mot de sociala konsekvenserna”. Mer 

specifikt har ”Sociala konsekvenser” underkategorierna ”Hunger”, Materiella 

ting”, ”Deltagande och självexkludering” och ”sociala relationer och beteende”. ”Arbetet mot 

de sociala konsekvenserna” har underkategorierna ”Inkludering” och ”Hälsa och omsorg”.  

Efter att vi hade valt kategorierna fyllde vi dem med innehåll. För att illustrera vad som 

framkom under intervjuerna utgick vi från relevanta citat och beskrivningar som hjälpte till i 

förklaringen av kategorin och dess relevans för studien. Istället för att göra en tabell, som 

Jacobsen ger exempel på, så färgsorterade vi de utsagor som passade bäst för presentationen av 

varje kategori (ibid:149). Under hela analysprocessen har vi även, som tidigare indikerat, sökt 

efter likheter och skillnader mellan intervjuerna för att sedan kunna diskutera dessa (ibid:150).  
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Innan vi valde att använda oss av innehållsanalys övervägde vi att använda grundad teori som 

analysmetod. Anledningen till detta var för att det är den mest vanliga analysmetoden när det 

handlar om empiri av kvalitativ karaktär (Bryman, 2018:687). Det som dock skulle ha krävts 

hade varit att då starta analysprocessen med en förbehållslös och öppen inställning (Jacobsen, 

2016:147), istället för att använda oss av förbestämda huvudteman. Då vi, som tidigare nämnt, 

redan hade en förförståelse för den verksamhet som undersöktes hade det varit omöjligt för oss 

att uppnå den grad av öppenhet som grundad teori kräver. Med grund i detta och utifrån studiens 

tidsram valde vi därför att använda oss av innehållsanalys. Grundad teori är känd som en oerhört 

tidskrävande analysmetod (Bryman, 2018:697).  

 

4.6	Tillförlitlighet	och	generalisering	

Vi har tagit hjälp av två begrepp i bedömningen av vår studies tillförlitlighet, vilka är validitet 

och reliabilitet. Dessa används vanligtvis i kvantitativa undersökningar (Bryman, 2018:72) men 

går även att vinkla för att applicera på kvalitativa studier. Validitet i det här fallet, handlar om 

i vilken utsträckning resultatet faktiskt svarar på studiens frågeställningar (Fejes & Thornberg, 

2015:258). Synonymt med validitet, och som ger en tydligare förklaring, är begreppet 

trovärdighet. Detta berör hur noggrant och metodiskt studien har genomförts (ibid:259). För att 

uppnå en hög grad av trovärdighet har vi under hela arbetsprocessen förhållit oss till våra 

frågeställningar för att säkerställa att resultatet avspeglar dessa. Vi har även lagt mycket tid på 

arbetet med och planeringen av vårt resultat för att på ett välskrivet och tydligt sätt kunna 

presentera våra slutsatser.  

	

Ett annat begrepp kopplat till tillförlitlighet är studiens pålitlighet. Detta kan kopplas till 

kvantitativa studiers begrepp reliabilitet (Jacobsen, 2016:21; Bryman, 2018:72). En fråga som 

många kvantitativa studier ställer sig är om resultatet hade blivit densamma om undersökningen 

hade gjorts på nytt eller om faktorer av slumpmässig art kan ha påverkat resultatet (Bryman, 

2018:72). Det är desto svårare för kvalitativa studier att hävda att resultatet hade blivit 

densamma om undersökningen gjorts på nytt. Dessa då kvalitativa studier vanligtvis fokuserar 

på sociala betingelser och sociala sammanhang (ibid:465). Reliabiliteten i kvalitativa studier 

kan således kopplas till pålitlighet. Med hjälp av att tydligt redovisa för hur varje steg i 

undersökningsprocessen har gått till ökas studiens pålitlighet (ibid:468).  
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Vidare så var det fördelaktigt att välja den kvalitativa metoden då ambitionen för studien inte 

har varit att kunna generalisera resultatet. Kvantitativa studier fokuserar på att kunna påvisa i 

vilken utsträckning företeelser sker och hur det kan generaliseras på fler grupper än den 

undersökta. Således syftar kvantitativa studier på att ge svar på varför saker och ting är som de 

är (Bryman, 2018:216). Då denna studie istället fokuserar på hur saker och ting är går det inte 

att göra samma generalisering som i kvantitativa studier. Viktigt att poängtera är dock att den 

kvalitativa metoden möjliggör för en analytisk generalisering, det vill säga att det kan gå att 

göra en bedömning och skapa en vägledning för framtida händelser utifrån resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2014:313). Det finns argument som menar att det går att göra analytiska 

generaliseringar utifrån intervjuer och då oberoende av använd analysform eller hur urvalet har 

gjorts. Detta för att informationen som kommer fram bygger på situationsbeskrivningar av ett 

fenomen men även med hjälp utav undersökarens argumentation. Det som dock krävs för att 

möjliggöra denna sorts analytiska generalisering är att intervjuprocessen erhållit hög kvalitet 

(ibid:314–315). 	

 

5.	Resultat	och	analys	
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet tillsammans med analysen. Empirin 

analyseras med hjälp av den tidigare kunskapen samt teorierna om klass och 

konsumtionssamhället. Avsnittet är indelat i tre huvudteman med underkategorier. I det första 

stycket redogörs för respondenternas beskrivning av området som fritidsgården är belägen i. 

Sedermera presenteras sociala konsekvenser med hjälp av underkategorierna hunger, 

materiella ting, deltagande och självexkludering samt sociala relationer och beteende. 

Analysen redogör vidare för arbetet mot de sociala konsekvenserna med underkategorierna 

inkludering och hälsa och omsorg. Till sist avslutas avsnittet med sammanfattande slutsatser.  

 

5.1	Området	

Inledningsvis redogörs här för hur respondenterna beskriver området som fritidsgården ligger 

i. Dessa skildringar är av relevans för att få en djupare förståelse för själva området, men agerar 

även som grund i diskussionen för vad området som fritidsgården är belägen i har för betydelse 

för de ungdomar som besöker fritidsgården.  	
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För det första framgår det i flertalet beskrivningar att området har ett stort utbud av 

kommunikationer i form av bussar och tunnelbana. I området finns även ett stort utbud av 

livsmedelsbutiker, detaljhandel, nöjesarenor och parker. För det andra beskriver alla 

respondenter att området är socioekonomiskt utsatt. En respondent säger att det är:	

	

“[..]ett område med väldigt blandade kulturer, etniciteter men också [..] det är ju ett 

socioekonomiskt utsatt område[..]”	

	

Det som beskrivs kan sammankopplas med Salonens (2012) argument om att unga människor 

med utländsk härkomst löper stor risk för att uppleva fattigdom (se Rauhut och Lingärde, 

2014:124). Några av respondenterna förklarar att området starkt präglas av invånare med 

utländsk härkomst men också att områdets närhet till en storstad påverkar närmiljön, vilket 

också är något som Salonen tar upp i sitt argument. Förutom barn med utländsk härkomst löper 

även barn som växer upp i förorter till storstäder stor risk för att uppleva fattigdom (ibid:124). 

Utöver risken för fattigdom reflekterar även en av respondenterna kring områdets geografiska 

plats, men kopplar detta istället till upplevelsen av att området inte är tryggt:	

	

“[..] det är ju inte ett jättetryggt område, det skulle jag absolut inte säga[..] jag tänker också 

att det är en del av en storstadsregion och det tillhör ju lite att det blir ett mindre tryggt 

område när man befinner sig i närheten till en stadskärna som är stor liksom.”	

	

Respondenten menar alltså att området inte är tryggt bland annat på grund av dess geografiska 

plats. Majoriteten av respondenterna delar samma åsikt som ovanstående men tillägger även att 

området inte upplevs som tryggt på grund av bristande belysning. Två av dem säger att det:	

	

“[..] är ganska många mörkområden. Det är inte jättebra upplyst vid parkvägar och sånt så 

det är ganska mörkt på kvällarna och det gör det ganska otryggt.”	

	

“Just runt om här precis är det väl lite otryggt med tanke på att det är mörkt och grejer.”	

	

Mot bakgrund av de tidigare nämnda beskrivningar av platsen som socioekonomiskt utsatt och 

upplevelsen av att det inte är en trygg plats kan kopplingar till polisens underrättelseenhets 

definition av utsatt område göras. Som tidigare nämnt anses ett utsatt område vara en geografisk 

avgränsad plats som delvis präglas av låg socioekonomisk status, något som respondenterna 
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uttrycker. Ett annat karaktäristiskt drag för utsatta områden är de strukturella riskfaktorer som 

den fysiska utformningen av platsen medför. I och med att flertalet respondenter tycker att det 

är dålig belysning i området, som i sin tur ger en känsla av att området oroligt, kan tecken 

urskiljas på att platsen uppfyller de faktorer som underrättelseenheten anser att utsatta områden 

karaktäriseras av (Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, 2017). 	

	

På frågan vilka bostadsområden ungdomarna som besöker fritidsgården kommer ifrån hade 

samtliga respondenter liknande svar. Märkbart med beskrivningarna är att de allra flesta 

besökare kommer från det aktuella bostadsområdet som fritidsgården ligger i men även från 

områden av liknande karaktär. Flera av respondenterna förklarar att majoriteten av besökarna 

kommer från den aktuella orten men att de även kommer många ungdomar från andra 

socioekonomiskt utsatta områden.  Att majoriteten av besökarna kommer från samma sorts 

bostadsområden kan till viss del förklaras genom Bourdieus (1993) tidigare nämnda argument 

om livsstilar. I sina utsagor poängterar Bourdieu att grupper av likasinnade etablerar en livsstil 

som skiljer sig från andra grupper. Dessa livsstilar karaktäriseras bland annat av individernas 

ekonomiska situation (s. 293), vilket kan vara en anledning till att ungdomar från andra liknande 

områden besöker just den aktuella fritidsgården. I beskrivningen av de ungdomar som besöker 

fritidsgården kommer det även fram att det, precis som i området, är mångkulturellt med många 

besökare av olika etniciteter. Även detta beskrivs av Bourdieu som en sekundär egenskap av 

betydelse för valet av livsstil (ibid:252). 	

	

Avslutningsvis visar respondenternas beskrivningar på att fritidsgården ligger i ett utsatt 

område med blandade etniciteter och som präglas av låga inkomster, vilket även återspeglar 

beskrivningen på de ungdomar som besöker verksamheten.	

 

5.2	Sociala	konsekvenser	

Nästa del i analysen behandlar de sociala konsekvenser av barnfattigdom som personalen på 

fritidsgården kan identifiera. Här nedan presenteras respondenternas svar uppdelat i fyra 

huvudteman. Barnfattigdom är, som tidigare nämnt, mångfacetterat, och kan därmed leda till 

många konsekvenser. De fyra huvudteman som denna studie fokuserar på är således utvalda 

som centrala för de ungdomar som vistas på den undersökta fritidsgården. 
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5.2.1	Hunger	

I en första anblick kan det argumenteras för om hunger verkligen är en social konsekvens av 

fattigdom. Hunger kopplas vanligtvis till människans behov av överlevnad och kan således 

snarare kopplas till den absoluta fattigdomen (Rauhut, 2011:17–18). Det som dock kommer att 

poängteras i detta avsnitt handlar om de sociala konsekvenser som hunger och bristen på 

ekonomiska resurser för att kunna handla mat, kan utmynna i.	

	

Flertalet respondenter beskriver hunger som en relativt vanlig konsekvens av barnfattigdom 

bland ungdomarna på fritidsgården. Det blir ett tydligt tecken för personalen att se. Bland annat 

kan det handla om att ungdomarna uttrycker hunger men även att vissa sällan har råd att köpa 

något ätbart i fritidsgårdens café. Något som framkommer är att vissa ungdomar ofta ber sina 

kompisar om pengar till att köpa något att äta. En respondent beskriver att det ofta syns på dessa 

ungdomar att det är jobbigt att berätta för personalen att de inte har ätit något och att de heller 

inte har pengar för att kunna handla mat. I vissa fall kan det även vara så att en kompis till en 

specifik ungdom väljer att berätta för personalen att personen ifråga inte har ätit på hela dagen. 

En av respondenterna uttrycker:    	

	

“[..] många kan inte berätta för personalen för att det är så pinsamt, utan det får vi räkna ut 

själva, eller att det är någon kompis som kommer och berättar[..] vi har haft ungdomar som 

kommit och sagt att ´du den här personen har inte ätit idag för den har ingen mat hemma´.”	

	

Bauman (2008) argumenterar för att det är mycket problematiskt för de personer som inte har 

möjlighet att konsumera på den nivån som anses vara normen i samhället då de kan ses som 

otillräckliga i andras ögon och kategoriseras som underklass (s. 78). Citatet ovan påvisar att 

dessa ungdomar kan uppleva en känsla av skam kopplat till hungern. I just detta fall upplever 

ungdomarna ifråga att de kan berätta för sina kompisar att de inte ätit något på hela dagen men 

att det blir pinsamt att berätta för personalen. Detta kan möjligtvis bero på att ungdomarna 

känner sina vänner väl och därmed upplever att de kan vara ärliga, till skillnad från personal 

som de kanske inte känner lika bra. Detta är något som Harju (2008) tar upp i sin avhandling 

och beskriver att denna känsla av skam vanligtvis medför att ungdomarna känner ett behov av 

att komma med undanflykter men att de ibland kan berätta sanningen till vänner som de anser 

sig känna väl (s. 94). Flera andra respondenter har liknande beskrivningar som ovanstående 

men en av dem poängterar detta med hjälp av en redogörelse av fritidsgårdens cafés dagskassa. 

Respondenten förklarar följande: 	
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“Det området som ligger närmast oss och som inte är ett socioekonomiskt utsatt område, där 

kan man ju se skillnader på cafét, när man får pengar i cafét. Här handlar man inte på 

samma sätt, det är mindre summor[..] så är det ganska stor skillnad på ungdomarna[..]dem 

kanske får en dagskassa på 300 kronor och vi kanske har 4 kronor[..]”	

	

Citatet ovan visar tydligt på att det inte är många ungdomar som handlar i cafét, trots att många 

kommer till fritidsgården hungriga. Citatet påvisar även att det inte endast är ett fåtal besökare 

som lever med begränsad ekonomi. Det styrker även tidigare argument att den undersökta 

fritidsgården ligger i ett område där ungdomarnas liv präglas av begränsad ekonomi. Citatet 

visar även tendenser på att fritidsgården ligger i ett segregerat område då det finns tydliga 

skillnader på ungdomarnas konsumtion kontra en närliggande fritidsgård belägen i ett mer 

välbärgat område. Som tidigare förklarat innebär bostadssegregation att vissa områden har 

resursstarka individer medans andra har stor befolkning med begränsade resurser kopplat till 

exempelvis ekonomi (Ungdomsstyrelsen, 2008:18). Som Salonen (2012) uttrycker så kan 

barnfattigdom, förutom ekonomiskt- och socialt utanförskap, kopplas till bostadssegregation 

(se Rauhut & Lingärde, 2014:124). Det kan diskuteras att det senast nämnda citat inte skildrar 

de sociala konsekvenser som hunger kan medföra, men det stärker ändå det tidigare nämnda 

argument om att många besökare går hungriga till gården som i sin tur kan leda till skamkänslor. 	

	

Sammanfattningsvis är hunger, enligt respondenterna, en vanlig konsekvens av fattigdom hos 

besökarna, men det är framförallt den sociala konsekvensen av detta som är extra påtaglig. 

Flertalet respondenter upplever att ungdomarna känner skam kring att de inte har ekonomiska 

förutsättningar för att kunna konsumera mat på fritidsgården.  

 

5.2.2	Materiella	ting		

Nästkommande avsnitt handlar om bristen på materiella ting som barnfattigdom kan leda till 

och vad detta ger för sociala konsekvenser på fritidsgården. Flertalet respondenter beskriver att 

en stor konsekvens av fattigdom är att ungdomarna inte har råd med de materiella saker som de 

önskar och förväntas, av andra, att ha tillgång till. Det kan handla både om kläder men även om 

prylar. En respondent uttrycker att hon kan se tecken på vilka som lever med begränsad 

ekonomi kopplat till vilka kläder ungdomarna bär. Respondenten beskriver att det:	
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“[..]just nu i samhället är det väldigt viktigt för ungdomar i den åldern att ha, bära 

märkeskläder, det är ju det som är inne och har man inte det så betyder det att man inte har 

råd med det, och då betyder det att man är fattig i ungdomarnas ögon, vilket också är rätt så 

tydligt för oss att kunna se.”	

	

Respondentens uppfattning om ungdomarnas värdering av kläder stärker det Harju (2008) 

skriver om grupptillhörighet och status (s. 84). Harju menar att barn och unga sammankopplar 

dyra kläder med detta och att det därmed eftersträvas (ibid:87). Som tidigare nämnt menar även 

Odenbring (2018) att denna brist på materiella resurser kan leda till svårigheter med att bygga 

sociala relationer som i sin tur kan ge en känsla av utanförskap (s. 10). Citatet visar således 

tendenser på att de ungdomar som inte har råd med de kläder som anses vara inne, riskerar att 

hamna i ett socialt utanförskap. Beskrivningen visar även på att märkeskläder blir till en social 

betingelse av status, vilket också kan kopplas vidare till Bourdies (1993) tankar om kollektiva 

livsstilar, habitus. Bourdieu menar, som tidigare nämnt, att en grupps livsstil grundas på 

samverkan mellan individers ekonomiska situation och sociala betingelser (s. 293). Eftersom 

att det finns en kollektiv tanke om att dyra märkeskläder ger status bland ungdomar, innebär 

det att de som inte kan uppfylla detta krav inte kan klassificeras in i den klassen och således 

riskerar uteslutning (ibid:252). Kläder blir således ett tydligt tecken på vilken klass du tillhör, 

det vill säga, vilken grupp du har likheter med och vilken grupp du särskiljer dig ifrån (Lalander 

& Johansson, 2002:35). 	

	

Några av respondenterna beskriver även att det syns när ungdomarna inte har de materiella 

resurser som behövs för att exempelvis kunna utöva de sportaktiviteter som önskas. En av dem 

beskriver att vissa ungdomar exempelvis inte har råd med:	

	

“[..]allt från fotbollsskor till tennisrack till att kunna åka buss[..]	

	

Harju (2008) menar att detta är mycket problematiskt då majoriteten av barn som lever i en 

ekonomisk utsatthet upplever känslor av skam och rädsla när de inte har möjlighet att delta i 

sociala sammanhang. Skam för att inte ha de ekonomiska förutsättningar för att delta samt 

rädsla för att ses som misslyckad i andras ögon (s. 83), något som även Bauman (2008) tenderar 

att hålla med om i sina argument om konsumtionssamhället (s.78). Således kan det 

problematiseras att materiella ting ofta har en stor betydelse för ungas relationer till varandra 

(Harju, 2008:83), vilket även stärker det Odenbring (2018) argumenterar för. Som tidigare 
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nämn, hävdar hon att avsaknaden på materiella ting kan leda till svårigheter med sociala 

relationer (s.10). 	

	

En annan respondent utvecklar detta vidare och menar att det inte enbart handlar om själva 

avsaknaden av materiella ting utan den påverkan som detta har på det sociala livet. 

Respondenten uttrycker:  	

	

“[..] det handlar inte så mycket om sakerna [..] det handlar inte om vad du har råd att köpa 

[..] utan det handlar om vad som händer när du inte kan vara delaktig på grund av att du inte 

har den saken, det är liksom ett instrument för den sociala biten och om du inte känner till de 

senaste dataspelen så har du inte samma möjlighet att ha kontakt med dina nära individer i 

skolan och sådär. Du har inte samma chans att bygga relationer med andra och på så sätt 

påverkar det de sociala spelet väldigt väldigt mycket och det är väl det som blir någon sorts 

fattigdom ur ett socialt perspektiv, att helt plötsligt så befinner du dig utanför[..]”	

	

Återigen speglar detta citat på det sociala utanförskapet som bristen på materiella ting kan leda 

till (Odenbring, 2018:10) och vilken stor betydelse materiella ting har i ungdomars relationer 

till varandra (Harju, 2008:84). Att inte kunna konsumera på den nivån som anses vara “normalt” 

kan således, enligt Baumans argument (2008), medföra att ungdomarna som inte följer det 

senaste modet eller har de nyaste spelen hamnar i en slags underklass (s.139), där de i andras 

ögon upplevs som fattiga, otillräckliga och oönskade (ibid:141–142). 	

	

Sammanfattningsvis kan materiella ting argumenteras som en viktig resurs för att ungdomar på 

fritidsgården ska kunna känna samhörighet och gemenskap med jämnåriga. Utan de 

ekonomiska resurser som krävs för att konsumera önskade materiella ting kan det således 

uppstå svårigheter för dessa ungdomar att bibehålla och skapa sociala relationer till andra. 	

 

5.2.3	Deltagande	och	självexkludering		

I detta avsnitt presenteras respondenternas syn på ungdomars deltagande och självexkludering 

i de aktiviteter och sociala sammanhang planerade av fritidsgården. Respondenterna beskriver 

även dessa konsekvenser av barnfattigdom utifrån deras vetskap om ungdomarnas planerade 

aktiviteter utanför fritidsgårdens verksamhet. Flera av respondenterna beskriver att vissa 

ungdomar på fritidsgården visar viss tendens på att inte alltid delta i aktiviteter tillsammans 
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med sina vänner och syftar då framförallt på aktiviteter som kostar pengar. Det kan exempelvis 

vara att gå på bio och att personalen då noterar att en grupp av ungdomar står och planerar detta 

men att en av dem, ofta samma person varje gång, i slutändan aldrig följer med. Enligt några 

respondenter brukar då inte denna ungdom förklara att den avstår på grund av bristen av pengar 

utan istället ger någon annan ursäkt. En respondent förklarar: 	

	

“[..] man ser när ungarna själva privat ska gå på bio så följer inte enstaka med för de har 

inte råd men de vågar inte säga att de inte har råd så alla kompisar åker iväg på bio[..]”	

	

Detta kan återigen kopplas till Harjus (2008) argument om problematiken som kan uppstå för 

ungdomar med begränsad ekonomi och som inte kan delta i sociala sammanhang kopplade till 

konsumtion (s. 83). Citatet beskriver att ungdomar som lever i fattigdom känner en rädsla för 

att berätta för sina vänner att de inte har råd att exempelvis följa med på bio. Detta menar Harju 

kan få individerna ifråga att känna ett behov av att komma med undanflykter för att inte delta 

(ibid:94). Harju säger att dessa ungdomar då inte kan leva upp till de ekonomiska förväntningar 

som existerar (ibid:84). Förklaringsvis kan detta innebära att vissa ungdomar upplever att de 

måste exkludera sig själva från sociala sammanhang, vilket i sin tur kan leda till en känsla av 

utanförskap, vilket handlar om att individen ifråga inte har möjlighet att tillhöra det 

innanförskap (Ungdomsstyrelsen, 2008:25) och gemenskap som det sociala sammanhanget 

skapar (Harju, 2008:83). 	

	

Ett annat argument, från en annan respondent, skiljer sig något från det tidigare nämnda och 

handlar istället om deltagande vid fritidsgårdens arrangerade aktiviteter. Respondenten 

beskriver att flera ungdomar som lever i fattigdom tenderar att vara extra deltagande vid 

fritidsgårdens aktiviteter. Detta visar på att det finns skillnader i deltagandet beroende på om 

det sker på fritidsgården eller privat. Värt att notera är att alla aktiviteter som är kopplade till 

fritidsgården är gratis. Detta är något som är tidigare förklarat under beskrivningen av vad en 

fritidsgård är, men bekräftas även av samtliga respondenter. Respondenten förklarar att:	

	

“[..]det är ju främst ungdomar som inte har ordnade fritidsaktiviteter som kommer hit, de 

som inte har fritiden ordnad, för de som har det har inte tid att komma hit, de har andra 

kompisgäng som håller på med annat och har fullt upp. De som kommer hit är ju oftast dem 

som kanske har föräldrar som inte har råd eller tid att skjutsa dem till fotbollsträningen och 

såna saker, vilket gör att de kommer hit istället[..]”	
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Den tidigare beskrivningen på att ungdomar som lever i fattigdom tenderar att frekvent delta 

på fritidsgårdens anordnade aktiviteter tillsammans med det precis nämnda citatet, visar på att 

de erbjudna aktiviteterna har stor betydelse för ungdomar med begränsad ekonomi. Det visar 

även tecken på att det vanligtvis är ungdomar som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser, 

för att ha egna fritidsaktiviteter, som besöker verksamheten (Fredriksson, Geidne & Eriksson, 

2015:2). Som tidigare presenterat i problembakgrunden visar tidigare studier på att 

fritidsaktiviteter är en viktig del för ungdomars sociala, psykiska och fysiska hälsa (ibid:1). 

Detta är något som även Lindström (2016) tenderar att hålla med om. I hennes studie poängterar 

hon att miljön och aktiviteterna på fritidsgårdarna har stor betydelse för ungdomars utveckling 

(s.113). 	

	

Med det sagt ger respondenterna en bild av att ungdomarna på fritidsgården, som lever i 

fattigdom, tenderar att vara väldigt involverade i fritidsgårdens erbjudna aktiviteter. Deras 

beskrivningar visar även på att samma ungdomar tenderar att självexkludera sig från aktiviteter 

utanför fritidsgården. I dessa fall, upplever personalen, att det är vanligt förekommande att de 

då kommer med andra undanflykter som inte är kopplat till deras begränsade ekonomi. 	

 

5.2.4	Sociala	relationer	och	beteende		

Under detta avsnitt presenteras respondenternas beskrivningar om hur sociala relationer och 

beteende kan påverkas av den fattigdom som vissa besökare lever i. Flertalet respondenter 

beskriver att det råder en skamkultur hos vissa ungdomar kring att ha det dåligt ekonomiskt 

ställt. Detta argument utvecklas av några respondenter som säger att det finns en skam i att inte 

kunna bli försörjd av sin familj eller att inte kunna försörja sig själv. Majoriteten av 

respondenterna påpekar att dessa ungdomar ofta finner en gemenskap med varandra på 

fritidsgården, eftersom att det är många av dem som lever utefter samma ekonomiska 

förutsättningar. En av respondenterna uttrycker: 	

	

“Man drar sig ju till det som är mer likt en själv. Att behöva stå och förklara varför man inte 

kan följa med och gå på bio, det blir ju en jobbig process och då om man inte har det 

problemet hemma så kan det ju bli men ´vadå har inte dina föräldrar råd?´ Och då blir det ju 

lite klasskillnader [..]”.	
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Detta kan i sin tur återigen kopplas till Bourdieus (1993) förklaring av habitus, det vill säga, 

kollektivets livsstilar. Medlemmarna i en klass eller grupp har de egenskaper som ligger till 

grund för klassificeringen in i den. Dessa egenskaper innefattar bland annat kollektivets 

beteende och inkomst (s. 252). Det som även spelar en avgörande roll i skapandet av klass är 

sammanhanget. För att koppla detta vidare till det precis nämnda citat går det således att 

argumentera för att ungdomar på fritidsgården, som lever i fattigdom, skapar en egen klass och 

gemenskap utifrån deras gemensamma egenskaper och förutsättningar. Ungdomars och dess 

vårdnadshavares ekonomiska situation har därmed en stor inverkan på konstruktionen av klass 

eftersom att ekonomi har en betydande funktionell roll i dagens samhälle (ibid:261). 	

	

Ytterligare en respondent benämner att fattigdom kan ge konsekvenser för ungdomars beteende 

i form av kriminella handlingar. Respondenten säger:	

	

“Nu har vi ju väldigt mycket, till exempel droger, droghandel. Någonstans ifrån vill dem ju ha 

pengar som alla andra barn. Alla söker ju efter mer och där finns det ju tyvärr en riskfaktor, 

att dem strävar efter annat [..] då hänger man ute och träffar folk som är i liknande situation 

och då skapar man gemenskap och då kan det ju tyvärr bli mycket skit.”	

	

Även detta citat visar på att ungdomar i liknande situationer finner gemenskap med varandra. 

Citatet visar även återigen tecken på att fritidsgården ligger i ett utsatt område då det 

framkommer att det cirkulerar mycket droger och droghandel bland ungdomarna på 

fritidsgården. Som tidigare nämnt karaktäriseras utsatta områden av bland annat att det lever 

riskgrupper av unga individer där, men även att dessa platser präglas av kriminalitet (Nationella 

operativa avdelningens underrättelseenhet, 2017). Tidigare studier visar även på att fattigdom 

kan ge konsekvenser i form av bland annat negativa sociala beteenden (Flouri & Midouhas, 

2016:822), som vidare kan kopplas till kriminella handlingar, så som droghandel. Som citatet 

tydligt visar, kan ungdomar i fattigdom hamna i kriminalitet med ambitionen att få tillgång till 

pengar, pengar som “alla andra barn” har. Detta kan sedermera även kopplas till Baumans (2008) 

argument för det samhälle vi idag lever i, där det råder krav på att människor ska konsumera på 

en viss nivå. Vilket i sin tur blir problematiskt för de individer som inte kan uppfylla dessa 

förväntningar (s.78). Att ungdomar således säljer droger kan kopplas till att de känner behov 

av att skaffa sig samma ekonomiska tillgångar som andra jämnåriga. Detta då för att de inte ska 

hamna i en så kallad underklass (ibid:139), där de riskerar att uppfattas som icke fullbordade 

samhällsmedlemmar (ibid:141).   
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Sammanfattningsvis beskriver respondenterna att flertalet ungdomar som besöker gården, och 

som lever i fattigdom, har problem med sociala relationer. Respondenterna beskriver att dessa 

svårigheter bland annat grundar sig i den känsla av skam som begränsad ekonomi kan medföra. 

Det som respondenterna dock upplever är att ungdomar som lever under dessa förhållanden 

finner en gemenskap med varandra på fritidsgården. Trots att det går att argumentera för att 

dessa ungdomar inte kan klassificeras in i en klass, som kan anses åtråvärd, skapas en kollektiv 

livsstil utefter gemsamma egenskaper. Vad som framkommer är även att vissa ungdomar som 

lever i fattigdom har utvecklat negativa beteenden genom att utföra kriminella handlingar i 

förhoppning om att uppnå samma ekonomiska status som andra jämnåriga.  

 

5.3	Arbetet	mot	de	sociala	konsekvenserna	

I nästkommande avsnitt presenteras den empiri som utgör svaren för hur respondenterna på 

fritidsgården beskriver och upplever sitt arbete kopplat till barnfattigdom. Här redogörs för hur 

personalen på fritidsgården arbetar med de ovannämnda konsekvenserna. Det som 

framkommer i denna presentation är att personalen på fritidsgården arbetar mot de sociala 

konsekvenser som barnfattigdom leder till genom inkludering och hälsa och omsorg.  

	

5.3.1	Inkludering	

I detta avsnitt presenteras respondenternas uppfattning kring de möjligheter de anser samt 

upplever att de har i verksamheten, gällande inkludering av ungdomar som lever i fattigdom. 

Som framkommit tidigare i denna studie är alla aktiviteter på fritidsgården gratis, vilket 

respondenterna anser vara inkluderande i sig. Värt att upprepa är även att fritidsgården är en 

öppen verksamhet, där alla ungdomar mellan 13–17 år (men också terminen ut när de fyllt 18) 

är välkomna. Verksamheten och aktiviteterna är därmed utformade på ett sådant sätt att alla 

ungdomar kan delta oavsett bakgrund eller ekonomisk tillgång. En respondent beskriver att 

verksamheten inkluderar barn i fattigdom på följande sätt:	

 

“Genom att erbjuda gratis aktiviteter, det är ju en jättestor sak [..] vi kan gå på bio 

[..] ibland så kan det handla om att vi åker iväg och gör en stor aktivitet [..] och ibland kan 

det handla om att [..] vi gör olika lekar där man kan vinna olika priser [..] ofta ätbara priser. 

[..] det är ändå möjligheten att delta och att göra någonting kul och meningsfullt utan att 

betala några pengar för det så det är ju ändå väldigt inkluderande upplever jag.” 
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Fritiden och liknande arenor har, som tidigare nämnt, signifikant betydelse för ungdomars hälsa 

och utveckling och även som tidigare beskrivet, av respondenterna, ligger fritidsgården i ett 

socioekonomiskt utsatt område. Detta präglas vanligtvis av ungdomar som inte har ordnade 

fritidsaktiviteter (Fredriksson, 2016:62). Med det ovanstående argument erbjuder fritidsgården 

således uppstyrda aktiviteter som kan möjliggöra för främjandet av ungdomars hälsa och 

utveckling. Detta kan i sin tur ge extra stor betydelse för de ungdomar som lever i fattigdom, 

då det råder en uppfattning om att vara den målgrupp är i störst behov av plattformar som dessa 

(Wijckmans & Dierckx 2009, se Roets, Cardoen, Bourverne-De & Roose, 2015:3–4). 	

	

En respondent förklarar att fritidsgården ser till så att omständigheterna kring en aktivitet inte 

är avgörande för om en ungdom deltar eller inte. Eftersom att vi från tidigare kunskap vet att 

ungdomar som växer upp i socialt utsatta områden, i liten utsträckning, deltar i fritidsaktiviteter 

blir det därför extra viktigt att underlätta för att inkludera dessa ungdomar. Samma respondent 

förklarar att innehavandet av busskort, som krävs vid aktiviteter utanför fritidsgårdens område, 

är en problematisk faktor för dessa ungdomar. Detta på grund av att många ungdomar som 

kommer till fritidsgården inte har eget busskort.  Fritidsgården anordnar, vid sådana tillfällen, 

att de som inte har busskort får låna ett för att kunna delta i den planerade aktiviteten. 

Respondenterna uppger att de ungdomar som har egna busskort förväntas använda dem på 

aktiviteter där det behövs, vilket förutsätter att resterande ungdomar berättar för personal att de 

behöver låna ett. Som Harju (2008) förklarar kan det vara problematiskt att behöva berätta för 

andra om sin ekonomiska situation (s. 94), vilket tillfällen som dessa kan medföra. Harju menar 

att detta kan vara problematiskt på grund av de känslor av skam och rädsla barn i fattigdom ofta 

känner (ibid:83). 

	

Som tidigare presenterat argumenterar Fredriksson (2016) för att fritidsgårdar har goda 

förutsättningar för att verka hälsofrämjande för ungdomar om fritidsgården arbetar 

inkluderande (s. 63). Flertalet respondenter förklarar att personalen har arbetat fram en 

planering kring upplägget runt aktiviteter utanför gårdens område för att inkludera så många av 

ungdomarna som möjligt. Vid tillfällen där fritidsgården erbjuder aktiviteter som sträcker sig 

över fler timmar eller en hel dag så står fritidsgården för det ungdomarna kan komma att behöva 

förtära under dagens gång. Detta för att undvika exkludering på grund av bristande ekonomiska 

resurser till matsäck. Detta kan utefter Baumans (2008) teori om konsumtionssamhället ses som 

ett sätt för fritidsgården att motverka samhällets konsumtionsnormer i verksamheten (s. 141). 

En respondent uttrycker:	
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“[..]i våran verksamhet e ju alla aktiviteter gratis. och vi brukar se till att, om det är så att 

man behöver äta när man är iväg så ser vi till så att vi har matsäck med oss [..]” 

	

En respondent menar att en del av att inkludera barn som lever i fattigdom i verksamheten kan 

vara att erbjuda ungdomarna aktiviteter de aldrig provat på tidigare, men även aktiviteter de 

själva inte har möjlighet att testa på. En annan respondent förklarar att en viktig del av 

inkluderingen är att få ungdomarna att själva känna sig delaktiga i verksamheten. En del av det 

kan vara att anordna aktiviteter där ungdomarna kan vinna ett pris:  

	

“Jag tror det handlar mycket om att få ungdomarna att delta och få ungdomarna att känna 

sig delaktiga i verksamheten [..] och att det är mycket därför man får priser. När man gör lite 

större aktiviteter så tycker jag ändå att det finns en tanke ganska ofta som typ om vi åker till 

Boda borg så är det mycket det här att vi ska lära oss det sociala samspelet, samarbeta och 

göra kul saker men också att ta ansvar[..] den sociala biten blir ju väldigt stor.”	

	

Respondentens argument kring vikten av ungdomarnas delaktighet i verksamheten stärks av det 

som tidigare presenterats kring Fredrikssons (2016) uppfattning om detta. Han, men även 

Lindström (2016) menar att en stor del i fritidsgårdars arbete, samt en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet, är just att se till att ungdomar har inflytande i verksamheten (s. 63, s. 

113). Det finns argument för att allt för strukturerade aktiviteter, styrda av vuxna, varken är 

hälsofrämjande eller bidrar till någon förändring gällande den sociala klyftan som fattigdom 

kan medföra. Alldeles för strukturerat arbete på fritidsgårdar hindrar alltså ungdomars 

inflytande och meningsskapande process (Wijckmans & Dierckx, 2009 se Roets, Cardoen, 

Bourverne-De & Roose, 2015:13–14). Det som respondenten uttrycker om att aktiviteter 

hjälper till i lärandet av det sociala samspelet underlättas därmed om ungdomarna känner sig 

delaktiga.	

	

Sammanfattningsvis beskriver respondenterna många arbetssätt genom vilka de anser 

inkluderar ungdomarna i verksamheten. Det är starkt förankrat i arbetsgruppen att personalen 

förutsätter att majoriteten av ungdomarna inte har goda ekonomiska förutsättningar. Detta 

tenderar att visa på att personalen utgår från att dessa ungdomar tillhör en specifik klass, som 

Bourdieus (1993) tidigare argument redogör för (s. 252). Respondenterna argumenterar 

sedermera för att deras sätt att inkludera besökarna på möjliggör för att alla ska kunna delta i 

verksamhetens utbud, så som aktiviteter, oavsett ekonomisk situation. Inkluderingen handlar 
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dels om att ge ungdomarna möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten, men 

framförallt om att fritidsgården möjliggör för att ekonomiska medel och konsumtionssamhället 

(Bauman, 2008:78) inte begränsar ungdomarnas delaktighet och inkludering i verksamheten.  

	

5.3.2	Hälsa	och	omsorg	
I detta avsnitt presenteras respondenternas beskrivningar av deras förebyggande och 

motverkande arbete när det kommer till de sociala konsekvenser av barnfattigdom kopplat till 

hälsa och omsorg. Utöver det beskrivs även personalens arbete i främjandet av ungdomars 

fysiska hälsa. Som tidigare nämnt, kan fattigdom leda till att ungdomar på fritidsgården 

vanligtvis kommer dit hungriga, vilket sedermera kan resultera i skamkänslor. Därmed kan 

personalens arbete genom främjandet av den fysiska hälsan, som exempelvis hunger, agera 

förebyggande för de sociala konsekvenser som fattigdom kan leda till. Även respondenternas 

uppfattning av den kommunikation och de sociala relationer personalen och ungdomarna 

gemensamt bygger upp presenteras här.  

	

Många av respondenterna beskriver på vilket sätt de ger stöd samt hur samverkan av personalen 

runt omkring ungdomarna ser ut. Flertalet respondenter förklarar att en viktig del i arbetet 

handlar om att bygga sociala relationer med ungdomarna, men även att umgås och ha kul. 

Respondenterna menar att detta är en förutsättning för att personalen ska kunna utföra sitt arbete 

på ett meningsfullt sätt, men även för att fritidsgården ska spela en hälsofrämjande roll i 

ungdomarnas liv. Detta är något som Fredriksson (2016) tidigare argumenterat för som en 

viktig del i ungdomars utveckling och hälsa (s.62). En respondent förklarar att hon tror att de 

sociala relationer som skapas mellan personal och ungdomar fyller en viktig funktion i det 

hälsofrämjande arbetet. Respondenten uttrycker:  

	

“[..] även om det är ytligt från början så inleds ju någon relation eller kontakt som sedan kan 

bli fördjupad liksom. Och där tror jag att man har bidragit med något som är oerhört viktigt, 

asså någonting som man kanske inte får tillgång till i ett hem om man till exempel bor i en 

familj med jättemånga syskon[..]” 

	

Flertalet av respondenter argumenterar för att fritidsgården fyller en viktig funktion i många 

ungdomars liv då de inte har många andra platser att umgås på. En respondent uttrycker:  
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“[..] många av våra besökare har inte så många platser att va på annars. Det är mycket driva 

runt ute eller många som inte kan vara hemma för att det är stora familjer eller taskiga 

hemförhållanden så man kan inte alltid ta hem kompisar och grejer liksom. Här har dom 

ändå alltid en trygg plats där det finns vuxna också som bryr sig och ser till att ingenting 

händer liksom.” 

	

Ekonomi och kapitalstrukturer är starkt styrande i samhället (Bourdieu, 1993:261) utanför 

fritidsgården och personalens uppfattning kring detta avspeglar därför hur arbetet med 

ungdomarna på fritidsgården genomförs. En respondent förklarar att personalen inte pratar med 

varandra om det specifika begreppet barnfattigdom. Som tidigare nämnt, råder det snarare en 

allmän uppfattning i personalgruppen om att många av de ungdomar som besöker fritidsgården 

inte har det bra ekonomiskt ställt. Personalen arbetar aktivt mot det konsumtionssamhälle som 

råder utanför fritidsgården, vilket kan få dessa individer att känna sig otillräckliga (Bauman, 

2008:78). Fritidsgården har en möjlighet att förhindra att dessa möjliga klassojämlikheter, som 

råder ute i samhället, reproduceras på fritidsgården. 

	

Som tidigare berört pratar flertalet respondenter om att många ungdomar vanligtvis inte har råd 

med mat och därför kommer hungriga till fritidsgården. En respondent förklarar att om det 

kommer till personalens kännedom att en specifik ungdom inte har ätit och kanske även har ont 

om mat hemma så erbjuds en matlåda till ungdomen. Respondenten är även tydlig med att 

personalen inte ger en matlåda till en ungdom framför dennes kompisar eller andra besökare på 

fritidsgården. Detta på grund av den skam och rädsla barn i fattigdom kan känna, vilket återigen 

stärker argument från tidigare studier (Harju, 2008:83). 

	

Det framkommer av flertalet respondenter att de regelbundet lagar mat eller bakar på 

fritidsgården. Detta görs delvis för att erbjuda alla mat, men även för att inte behöva urskilja 

om det är någon specifik som är hungrig och inte har råd att handla något. Respondenterna 

uttrycker att detta görs då det kan vara svårt att specifikt veta vem som är hungrig, då det råder 

en uppfattning om att hunger är kopplat till skam och känslor av behov av att dölja bristen på 

ekonomiska resurser (ibid, 2008:83).  

 

Vidare argumenterar Fredriksson (2016) för att ungdomstiden är viktig för individers hälsa och 

utveckling. Han menar även att fritiden och sociala plattformar har stor betydelse för det precis 

nämnda (s. 62). En respondent uttrycker att personalens roll på fritidsgården handlar om:    
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“[..] vi har gett dem.. någon form av moralisk input eller synvinkel [..] ifall att man kommer 

från ett hem där man inte pratar så mycket, det är ju också en stor del av barnfattigdom, så 

här, att om man ständigt är i en position där man oroar sig för pengar hinner man inte prata 

om känslomässiga saker [..]” 

	

Att som personal verka stöttande och uppmuntrande gentemot ungdomar ingår i det 

hälsofrämjande arbetet.  Som tidigare presenterat är det också viktigt att personalen arbetar med 

att främja stödjande sociala relationer (Fredriksson, 2016:113) mellan ungdomarna men också 

mellan ungdomar och personal. Detta till viss del för undvika de tidigare nämnda konsekvenser 

fattigdom kan leda till, så som negativt socialt beteende eller en negativ självbild (Flouri & 

Midouhas, 2016:822). 

	

Sammanfattningsvis är sociala relationer och kommunikation en mycket viktig del i arbetet som 

utförs på fritidsgården. Det finns även en förståelse bland respondenterna att fysiska 

konsekvenser av fattigdom, som exempelvis hunger, leder till sociala konsekvenser. Detta är 

någon som fritidsgården och dess personal arbetar för att reducera.  

	

5.4	Sammanfattande	slutsatser			

Avslutningsvis kan flera slutsatser dras utifrån de argument och beskrivningar som 

framkommer under respektive analysavsnitt. Utifrån det som presenteras under avsnittet 

Området kan det argumenteras för att platsen som fritidsgården är belägen i inte anses som 

tryggt. Delvis på grund av den geografiska platsen, då den ligger i närheten av en storstadskärna 

men även för att det finns många mörkområden platser med dålig belysning. En slutsats kan 

även dras att områden betraktas som socioekonomiskt utsatt. Utifrån detta och med vetskap om 

att majoriteten av besökarna är bosatta i det aktuella området eller i liknande områden går det 

att dra ytterligare slutsatser. En är att det går att påstå att de som växer upp i socioekonomiskt 

utsatta områden, i stor utsträckning besöker fritidsgårdar belägna i områden av samma karaktär. 

Anledningen till detta går att återfinna i Bourdieus (1993) tidigare nämnda teorier om klass och 

kollektiva livsstilar. Att ungdomar väljer att besöka en fritidsgård som ligger i ett område som 

är utsatt och oroligt kan handla om den begränsade livsstil som påverkas av ekonomiska 

förutsättningar (s. 252). Utifrån detta argument kan ytterligare en slutsats dras. I ett område som 

karaktäriseras av låg socioekonomisk status kan därmed ungdomar med begränsade 
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ekonomiska resurser finna gemenskap med andra jämnåriga i liknande situation. Trots 

upplevelsen av området så har det en betydande roll för känslan av gemenskap, där fritidsgården 

kan agera som en social plattform för ungdomar med samma livsstil. 

	

Tidigare i analysen har flera olika aspekter av sociala konsekvenser av fattigdom presenterats. 

Utifrån kategorierna hunger, materiella ting, deltagande och självexkludering samt sociala 

relationer och beteende kan flertalet slutsatser dras. Dels kan det bli problematiskt för 

ungdomar som lever med begränsad ekonomi att kunna konsumera på samhällets normnivå. 

Detta kan i sin tur leda till att dessa ungdomar riskerar att hamna i en slags underklass (Bauman, 

2008:78), men även att det kan föra med sig känslor av skam och rädsla (Harju, 2008:83). Detta 

kan sedermera leda till att dessa ungdomar känner sig otillräckliga (Bauman, 2008:141) och 

oönskade av det resterande samhället (ibid:142). En annan slutsats, också kopplat till 

konsumtion, är att materiella ting har en stor inverkan på ungdomarnas sociala liv. Att inte 

kunna gå klädd i det som just nu i samhället eftersträvas ökar risken för att uteslutning från 

grupptillhörigheten, men även risken att inte tillskrivas den status som kläder kan medföra 

(Harju, 2008:84).  

 

Det går även att argumentera för att detta, i sin tur, kan leda till svårigheter med att upprätthålla 

och bygga sociala relationer (Odenbring, 2018:10). Bristen på materiella ting kan därmed 

medföra att ungdomen ifråga hamnar i ett socialt utanförskap då den inte har de egenskaper 

som krävs för att kunna klassificeras in i en grupp (Bourdieu, 1993:252). Vidare kan även 

slutsatser dras om ungdomars benägenhet till deltagande i aktiviteter. Det går att finna tendenser 

på att ungdomar som lever med begränsad ekonomi exkluderar sig själva från sociala 

sammanhang utanför fritidsgården, vilket möjligtvis kan bero på att det råder ett krav på 

konsumtion vid dessa tillfällen (Harju, 2008:83). Detta kan återigen leda till känslor av 

utanförskap och svårigheter med att upprätthålla sociala relationer till vänner. Denna sociala 

konsekvens kan dock sedermera ligga till grund för att ungdomar i fattigdom vanligtvis deltar 

i kostnadsfria aktiviteter anordnade av fritidsgården. Att befinna sig i kriminella sammanhang 

är även en aspekt av de konsekvenser som personalen kan identifiera hos ungdomar som lever 

i fattigdom. Detta kan finna sin förklaring i att dessa ungdomar känner ett behov av att skaffa 

sig samma ekonomiska resurser som andra jämnåriga för att inte behöva klassas som underklass. 

 

Avslutningsvis går det även att finna slutsatser kopplat till hur personalen på fritidsgården 

arbetar med ovanstående nämnda konsekvenser. Fritidsgården arbetar på flera sätt för att 
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inkludera alla ungdomar i verksamheten oberoende av den ekonomiska situationen de kan 

befinna sig i. Genom att ha kostnadsfria aktiviteter möjliggörs deltagande det för alla ungdomar, 

oavsett ekonomisk situation. Detta kan i sin tur agera motverkande mot det sociala 

utanförskapet som barn i fattigdom riskerar att uppleva. Vidare kan slutsatser dras om att 

personalen även arbetar förebyggande för de sociala konsekvenser som barnfattigdom kan leda 

till. Genom att regelbundet bjuda ungdomarna på mat så att inte hungern och brist på 

konsumtion medför negativa känslor så agerar personalen i förebyggande syfte. Slutsatser kan 

även dras att en bra kommunikation och relation mellan ungdomar och personal är en mycket 

viktig del i det hälsofrämjande arbetet på fritidsgården. Personalen arbetar mot sociala 

konsekvenser genom att bland annat finnas där för ungdomar som ett stöd om de behöver prata 

eller om de bara vill ha en plats att hänga på utan krav på pengakonsumtion. Slutsatser kan 

därmed dras att personalen både förebyggande och motverkande arbetar mot de sociala 

konsekvenser som fattigdom kan leda till genom att erbjuda gratisaktiviteter, bjuda på mat, ha 

en bra kommunikation med ungdomarna, finnas där som stöd och inge trygghet. Till sist kan 

det därmed argumenteras för att personalen på fritidsgården aktivt arbetar för att det 

konsumtionssamhälle (Bauman, 2008:141) och klassojämlikheter som råder i vårt samhälle 

(Crompton, 2014:171) inte ska reproduceras i verksamheten. 	

 

6.	Diskussion	

Studiens resultat frambringar många tankar och reflektioner som delvis tar stöd i studiens valda 

teorier samt tidigare kunskap kopplat till studiens ämne. Det är tydligt att fritidsgården spelar 

en viktig roll i ungdomars liv, framförallt för de som växer upp i fattigdom med begränsad 

ekonomi. På fritidsgården kan ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, delta på alla 

aktiviteter och således få en meningsfull fritid, något som barnkonventionens artikel 31 bland 

annat hävdar att barn har rätt till. Som tidigare argumenterat arbetar fritidsgården aktivt på ett 

sätt för att inte reproducera Baumans syn på konsumtionssamhället innanför verksamhetens 

väggar. Dock kvarstår många sociala konsekvenser kopplat till ungdomars begränsade ekonomi, 

något som personalen själva identifierar och aktivt arbetar mot.  

 

Som tidigare kunskap har presenterat, har fritid och närmiljö stor betydelse för ungdomars hälsa 

och utveckling. Trots att den undersökta fritidsgården arbetar inkluderande för alla ungdomar 

mellan 13–17 år kan det argumenteras att det finns en risk för att de ungdomar som besöker 

fritidsgården blir en sluten och homogen grupp. En positiv del i att ungdomar från liknande 
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bostadsorter, med samma ekonomiska förutsättningar, besöker fritidsgården är att de kan finna 

en gemenskap med varandra. Därmed råder det inga tvivel om att fritidsgården är en viktig 

plattform för känslan av gemenskap och tillhörighet för dessa ungdomar. Det kan dock bli 

problematiskt då de fortfarande, utanför fritidsgården och bostadsorten, tillhör en underklass i 

samhället. Som inledningen av denna studie påvisar ökas klasskillnaderna i vårt samhälle hela 

tiden. Precis som Bourdieu argumenterar för så konstrueras inte klass och ojämlikheter enbart 

utifrån en individs eller grupps enskilda handlingar, utan formas tillsammans med strukturer 

och processer i samhället. Att ungdomar i fattigdom kan finna en gemenskap och trygghet på 

plattformar som fritidsgårdar är i sig hälsofrämjande för den personliga och sociala 

utvecklingen. Det kan dock finnas en risk att detta bidrar till reproduceringen och ökningen av 

de klyftor och utanförskap som socioekonomiskt utsatta- samt segregerade områden 

karaktäriseras av. Å andra sidan kan det argumenteras för att dessa klyftor motverkas de gånger 

som fritidsgården arrangerar aktiviteter utanför området. Vid dessa tillfällen ger fritidsgården 

ungdomar en möjlighet till att röra sig utanför de utsatta och segregerade områdena som de 

växer upp i. Något som framkommit under studien är att ungdomar i fattigdom sällan har 

möjlighet till egna uppstyrda fritidsaktiviteter och därav blir fritidsgårdens aktiviteter av stor 

betydelse. Fritidsgårdens arrangerade aktiviteter utanför området kan därmed bidra till att ge 

ungdomar en upplevelse av andra områden och sidor av samhället, något som annars kan 

begränsas på grund av den tillskrivna livsstilen och underklassen. 

 

Det går inte att argumentera mot att personalen på fritidsgården är engagerade och måna om 

sina besökare. En fundering som dock uppstod är om ungdomarnas upplevda känslor av skam 

kopplat till hunger riskerar att reproduceras då personalen i smyg eller på ett diskret sätt skickar 

med ungdomen mat hem. Å ena sidan kan det anses nödvändigt och som ett sätt för att 

ungdomen ska känna sig sedd och trygg. Å andra sidan kan smygandet i sig innebära en 

bekräftelse av att ungdomen befinner sig utanför normen. Detta kan därmed argumenteras för 

att antingen försvåra ungdomens öppenhet kring sin situation då dennes skamkänslor blir 

bekräftade av personalen eller inge trygghet samt förståelse.  

 

Sammanfattningsvis delar denna studies resultat de argument som tidigare kunskap visar på. 

Denna studie har presenterat att många ungdomar som lever i fattigdom kan få svårt med den 

sociala hälsan. Fritidsgården som verksamhet har utan tvekan en viktig roll som fyller 

besökarnas fritid med mening och möjlighet till personlig utveckling. Fritidsgården kan göra 

mycket på individnivå för att underlätta och motverka de sociala konsekvenser som bristande 
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ekonomi kan leda till. Bortsett från det kvarstår dock problemet med de ökade samhällsklyftor 

kopplat till den relativa fattigdomen som allt fler barn upplever. Fritidsgården är således 

begränsad i sin möjlighet att kunna påverka redan rådande samhälleliga strukturer, något som 

Bourdieus klassteori står för. Värt att poängtera är dock att hans argument till viss del går att 

kritisera baserat på synen kring att individen har begränsad möjlighet till förändring. En 

reflektion som således uppkom var att ungdomarnas möjlighet till förändring av livsstil och 

klass eventuellt, med stöd från fritidsgårdens arbete, kan ändras. Detta då förutsatt att den 

eventuella reproduceringen av homogena grupper inte är för starkt etablerad på fritidsgården.  

 

Förutom att denna studie ger en djupare förståelse för ungdomar som lever i fattigdom och 

betydelsen av fritidsgårdars arbete gentemot dessa aspekter, sammankopplar den även områdets 

påverkan på fritidsgårdens klientel. I och med att fritidsgården ligger i ett socioekonomiskt 

utsatt område och har många besökare med begränsad ekonomi kan det argumenteras för att 

dessa två aspekter korrelerar med varandra.  

 

Avslutningsvis argumenterar denna studie för att områdets karaktär påverkar vilka ungdomar 

som besöker fritidsgården. Den stärker även tidigare studies argument om negativa sociala 

konsekvenser som barnfattigdom kan leda till. Detta då dessa ungdomar inte har de resurser 

som krävs för att konsumera på den nivå som samhället kräver.  Studien ger även en djupare 

förståelse för dessa ungdomar och deras livssituation samt hur personalen på fritidsgården 

arbetar för att främja ungdomars hälsa och utveckling. Detta blir relevant och viktigt för socialt 

arbete då det ger en djupare förståelse för att den relativa fattigdomen kan ge förödande 

konsekvenser i en ungdoms liv, vilket annars kan bli förbisett då fattigdom vanligtvis kopplas 

till de fysiska behoven för överlevnad. Då studiens resultat har grund i tidigare kunskap kring 

det undersökta ämnet samt tagit hjälp av välkända betrodda teoretiker i förståelsen av empirin 

kan det argumenteras för att studien erhåller hög kvalitet. Denna studies slutsatser kan därmed 

öppna upp för vidare forskning gällande kopplingen mellan segregerade bostadsområden och 

fritidsgårdars klientel samt arbetet med ungdomar i fattigdom.   

 

”Utanförskapets tyngd, visste ej hur jag skulle bära den. Det var osammanhängande impulser 

som styrde mig. Klara sig den som klara sig kan, det var då gatan tog min hand. Följde bara 

strömmen, ville komma i land. Ville ödet lura, född på fel sida av staden. Jag var dömd till att 

förlora.”  

Kartellen ft. Dani M & Sebbe Staxx ur låten Mina områden. 
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8.	Bilagor		

Bilaga 1.  

Intervjuguide 
Vi kommer i genomförandet av intervjuer förhålla oss till vetenskapsrådets centrala 

forskningsetiska principer. Dessa innefattar 4 huvudprinciper. Den första behandlar 

informationskravet. Denna princip innefattar att vi som uppsatsförfattare bär ansvar över att ge 

respondenterna information om vår studies syfte och bakgrund. Vi kommer även att vara tydliga 

med hur vi kommer att använda den information som respondenterna ger, i vår studie samt att 

det är tillåtet att när som helst avbryta intervjun, och då utan risk för att utsättas för negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002:7). Innan vi kommer att genomföra intervjuerna kommer 

vi även inhämta samtycke av intervjupersonerna, i enlighet med den andra huvudprincipen 

samtyckeskravet (ibid:9). En av de viktigaste aspekterna som vi kommer att förhålla oss till är 

även konfidentialitetskravet. Det innebär bland annat att avidentifiera uppgifter och information 

som kan kopplas till identifiering av intervjupersonerna. Vi kommer exempelvis att använda 

oss av fiktiva namn (ibid:12). Det sista kravet som vi kommer att förhålla oss till, 

nyttjandekravet, är att användningen av de uppgifter som intervjupersonerna uppger kommer 

att vara direkt kopplat till vår studie (ibid:14). Förutom de ovanstående forskningsetiska 

principerna kommer vi även att informera våra intervjupersoner om att allt intervjumaterial 

kommer att raderas efter färdigställd uppsats samt fråga efter godkännande av att ljudinspela 

intervjuerna.  
 

Start/Bakgrundsfrågor  
• Känner du dig redo? Är det okej att vi börjar inspelningen nu?  

• Hur länge har du arbetat i denna verksamhet?  

• Kan du beskriva området som verksamheten ligger i? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Vilken åldersgrupp får komma? Vilken ålder är de flesta besökarna i? 

• Vilka bostadsområden kommer besökarna vanligtvis från? 

• Hur skulle du beskriva de ungdomar som besöker verksamheten?    

Definiering av barnfattigdom 

• Hur definierar du begreppet barnfattigdom? 

• Hur ser du på barnfattigdom kopplat denna specifika ort?  

• Vilka konsekvenser anser du att barnfattigdom leda till?  
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Identifiering av barnfattigdom i verksamheten  
• Upplever du att det existerar barnfattigdom bland era besökarna i verksamheten? I så 

fall, på vilket sätt ges det i uttryck? 

Om svaret är ja på föregående fråga: 

• Vilka sociala konsekvenser av barnfattigdom, kopplat till verksamheten, kan du se bland 

besökarna? 

• Upplever du att besökarna behandlar varandra olika beroende på familjens ekonomiska 

situation? I så fall, på vilket sätt?  

• Upplever du att barn som lever i fattigdom, i denna verksamhet, exkluderar sig själva 

eller blir exkluderade av andra? I så fall på vilket sätt syns det? 

Arbetet kopplat sociala konsekvenser av barnfattigdom 

• Diskuterar ni barnfattigdom i er verksamhet? I så fall, på vilket sätt? 

• Vilka möjligheter har ni i er verksamhet att inkludera besökare som lever i 

barnfattigdom? Hur kan du genom ditt arbete påverka detta?  

• Vilka aktiviteter erbjuds till besökarna? Vad är tanken bakom planeringen av dessa?  

• På vilket sätt värnar ni om barnens situation i er verksamhet?   

Följdfrågor att avsluta intervjun med 

• Vill du säga/tillägga något som du tycker att vi inte har frågat om, som du anser är 

relevant att ta upp?  

• Om det kommer upp vidare funderingar hos oss, kan vi då kontakta dig för 

kompletterande uppgifter och i så fall hur?   

Hjälpfrågor 
• Kan du utveckla? 

• Kan du berätta mer?  

• Kan du ge något exempel på det?  

• Varför?  

• På vilket sätt? 

• Vad menar du med det?  

• Vad kände du då?  

• Hur upplever du det?  

• Vad hände då?  
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Bilaga 2.  

Samtyckesblankett 
      
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att 

presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas på̊ ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på̊ 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast 

att användas till denna C-uppsats men jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort & Datum  ____________________________________ 
      
Informant  ____________________________________ 
       
Studenter  ____________________________________ 
 

____________________________________ 
    

 
 

 
 
 
 
 
 


