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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur fritidsledare genom tal och praktik 

ger mening åt “meningsfull fritid” och hur “meningsfull fritid” blir betydelsefullt. Studiens 

material bygger på 6 intervjuer med fritidsledare och 3 observationer på fritidsgård. Materialet 

analyseras med hjälp av poststrukturalistisk teori och politisk diskursteori. Resultatet visar att 

fritidsledarnas skapande av meningsfull fritid påverkas av fyra olika diskurser. Diskurserna 

påverkar värdena som läggs i meningsfull fritid och dessa påverkar fritidsledarnas utövande 

av ledarskap, vilket leder till drivkrafterna som skapar meningsfull fritid. Slutdiskussion 

menar att vikten av ungdomsperspektiv i meningsfull fritid behövs för demokratin och 

ungdomars deltagande i välfärden som samhällsmedborgare. 

 

Nyckelord: etnologi, fritidsledare, fritidsgård, välfärd, meningsfull fritid, politisk diskursteori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till de fritidsledare som deltagit i denna studie samt till deras chef 

som med kort varsel tackade ja till att ge mig möjligheten att utföra mitt fältarbete i deras 

kommun. Ni har bidragit till en god kunskapsproduktion! Jag vill också rikta ett tack till mina 

kollegor på Fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks Folkhögskola: tack Mårten för allt bollande 

av intervjufrågor genom åren som slipat mig till att skapa denna intervjus frågemanual och tack 

Diana för alla litteraturtips och tidningsartiklar du delat med dig av! Även tack min 

uppsatshandledare Daniel Bodén, som fått mig att äntligen förstå hur jag skriver en nära och 

levande tät etnografi! Till sist, tack till mig själv, för att jag ändrade min attityd från ”politisk 

diskursteori verkar så jävla jobbig, jag ska aldrig använda den för analys” till att istället se 

användbarheten av politisk diskursteori och dess komplexa ramverk. Tack till er alla! 
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Inledning 

Bakgrund 

I oktober 2019 kom beskedet att fyra av fem kommuner kommer tvingas göra nedskärningar 

under år 2020 (Sundling 2019). Nedskärningarna beskrivs att komma slå ned på välfärdstjänster 

så som skola, äldreomsorg och socialtjänst, vilket alla är nödvändiga organ för vårt samhälles 

funktion. Det finns dock en till instans, som historiskt sett ofta är det som får gå vid kommunal 

nedskärning: fritidsgårdarna. 

 Redan den 27e maj 2019 skrevs en artikel om hur Botkyrka kommun stängde alla sina 

öppna mötesplatser för ungdomar för att istället satsa på uppsökande verksamhet och 

schemalagda aktiviteter. ”Hänget” på fritidsgårdar sågs inte vara produktivt eller komma 

ungdomarna till nytta (Andersdotter Fabre m.fl. 2019). I oktober och november kom besked 

från Danderyd, Haninge och Farsta om att totalt sju öppna mötesplatser för barn och ungdomar 

kommer bli eller riskerar att bli nedstängda (Bogegård 2019, Magnusson 2019 & Evans 2019).  

 Behövs inte våra fritidsgårdar, är de inte viktiga för samhällets välfärd? Är de inte en 

del av välfärden? Jag hävdar att de är absolut en del av välfärden: varför skulle de annars vara 

kommunalt finansierade verksamheter riktade mot ungdomar i en form av sociala satsningar. 

Vad är det då som gör att fritidsgårdar faktiskt är viktiga? Vad är det fritidsgårdarna ger oss 

samhällsmedborgare? Mer specifikt: vad ger fritidsgårdarna till våra ungdomar? 

 I retorik om fritidsgårdar används ofta begreppet ”meningsfull fritid”. År 2010 skrev 

det rödgröna blocket i Farsta stadsdelsförvaltning följande yrkande: “Fler efterfrågar 

fritidsgårdar för ungdomar för att de inte ska skapa oro och skadegörelse men än fler ser 

betydelsen av att erbjuda ungdomar en meningsfull fritid” (Sandell m.fl. 2010). I Myndigheten 

för ungdoms och civilsamhällesfrågors (MUCF) rapport “Meningsfull fritid för alla” (2018) 

kan vi läsa följande: “Enligt regeringens uppdrag om bidrag till öppen fritidsverksamhet spelar 

kostnadsfria aktiviteter en viktig roll för att fler ungdomar ska få möjlighet till en meningsfull 

fritid” (MUCF 2018). Fritidsledarskolornas ordförande Eva Gullstrand använder också 

begreppet: “Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som 

finns i att erbjuda en meningsfull fritid för alla” (fritidsledare.se). 

 Som etnolog och kulturanalytiker kan jag inte låta bli för att falla för den symbolik som 

tycks finnas i begreppet ”meningsfull fritid”, det verkar finnas en kulturell laddning i det. 

Fritidsgårdar och fritidsledare ska kunna erbjuda en meningsfull fritid för våra ungdomar. 
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Utifrån egen bakgrund som fritidsledare och att vara lärare på en fritidsledarutbildning vill jag 

hävda att fritidsgårdar och fritidsledare är en del av välfärden och det de levererar till våra 

ungdomar är just meningsfull fritid. Citaten ovan visar att meningsfull fritid är viktigt, men 

nedläggningarna säger att det kanske inte är viktigt nog för oss att ha kvar fritidsgårdar i 

välfärden. Så vad är det som gör att fritidsgårdars och fritidsledares meningsfulla fritid är 

viktig? Och vad är meningsfull fritid på fritidsgårdar? Ingen tidigare forskning har belyst detta 

och det är vad jag ämnar undersöka med denna studie. 

Syfte och centrala frågeställningar 

Jag har i inledningen presenterat två olika sidor gällande fritidsgårdar: den ena säger att vi 

behöver kanske inte alltid fritidsgårdar medan den andra sidan säger att vi behöver fritidsgårdar 

för våra ungdomars skull. I medial debatt, i politiken och i samhället överlag kan vi se 

argumenterande för och emot olika sakers varande eller icke-varande. Vad som är rätt och fel, 

viktigt och oviktigt och så vidare. Ur ett kulturanalytiskt perspektiv kan detta benämnas som 

diskurser: olika samtalsordningar om hur vi uppfattar världen och vad som är det rätta att säga 

och göra (Gunnarsson Payne 2017: 252). För att ta reda på hur fritidsgårdar och fritidsledare är 

viktiga, så kommer jag att undersöka hur ”meningsfull fritid” skapas i förhållande till olika 

diskurser och vad ”meningsfull fritid” innebär. Studiens syfte är att undersöka och analysera 

hur fritidsledare genom tal och praktik ger mening åt “meningsfull fritid” och hur “meningsfull 

fritid” blir betydelsefullt. 

För att undersöka detta syfte formulerar jag följande fyra frågeställningar: 

1. Hur påverkar olika diskurser fritidsledarnas skapande av meningsfull fritid? 

2. Vilka värden fylls meningsfull fritid med? 

3. Hur gör fritidsledarna meningsfull fritid? 

4. Vad menar fritidsledarna att meningsfull fritid har för betydelse för ungdomar? 

Fritidsledare och fritidsgårdar 

Så vad är då fritidsledare? Fritidsledaryrket är ett någorlunda ungt yrke, vars yrkesutbildning 

initierades under 1960-talet och är sedan dess förlagt under två års studie på folkhögskola. 

Beteckningen fritidsledare kan syfta till utbildningstiteln av en person som tagit examen vid en 

fritidsledarutbildning, men det kan också gälla en person som har det som tjänstetitel med annan 

eller ingen utbildning. Den typiska arbetsplatsen för fritidsledare är den öppna verksamheten 

som har flera former, exempelvis fritidsgård och fritidsklubb. Det kännetecknande för öppna 

verksamheter är att det är frivilligt besökande och deltagande, oftast gratis och drivs oftast i 
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kommunal regi. Den vanligaste formen är fritidsgården. Fritidsgården är till för tonåringar, där 

lokalen är anpassad för ungdomars aktiviteter och samtal, med möjligheter till både aktivitet, 

skapande och att bara umgås och “hänga” (Pettersson Svenneke & Havström 2007: 9ff). 

 Fritidsledare arbetar med att ge en plats för ungdomars intressen och skapa arenor för 

ett brett fritidsutövande, där en kan testa nya saker. Det är ett socialt arbete med 

relationsskapande, ofta genom aktiviteter och att vara en förebild. Fritidsledaren strävar efter 

att stärka ungdomars identitet och positiva sidor, genom utmaningar och agera bollplank. I yrket 

ingår också att arbeta demokratiskt, genom exempelvis gårdsråd. Fritidsledare utövar slutligen 

förstås också ledarskap, utifrån ett gott bemötande, främjande, bekräftande samtal och genom 

att ha en tilltro till ungdomars förmågor (Pettersson Svenneke & Havström 2007: 157-172). 

Material och metod 

Denna studie bygger på kvalitativ forskningsmetodik. Den kvalitativa forskningsmetodiken 

skapar en närhet till människor, för att gå på djupet i individers egna föreställningar om världen 

och hur den uppfattas (Magne Holme & Krohn Solvang 1997: 92f). Jag har gjort studien på två 

kommunala fritidsgårdar i en kranskommun till Stockholm, där jag intervjuat fritidsledare och 

observerat deras arbete i öppen verksamhet. 

 Intervju som metod har jag valt för att det kan ge kunskap om människor och deras liv 

på ett sätt som inte kan fås på andra sätt. De berättelser som intervjuer ger kan inte bara belysa 

individers egna föreställningar, utan de kan också belysa saker bortom berättelsen, i hur den 

relaterar till större samhälleliga fenomen eller diskurser (Fägerborg 2011: 96f). Det som gör 

intervju som metod lämplig för denna studie är att den hjälper mig få syn på hur diskurser och 

meningsbildande skapas genom talet. Intervjun är dock som sagt baserad på en enskild individs 

tankar och förståelse, och kommer därför inte nödvändigtvis kunna ge generaliserbar kunskap 

om det jag ämnar undersöka. 

Intervjuerna har varit av en semi-strukturerad form, där jag ställt frågor i tur och ordning 

till fritidsledarna och sedan lagt in följdfrågor när jag funnit det lämpligt (Lantz 2013: 45ff). 

Frågorna jag ställt är utifrån en frågemanual jag i förväg designat utifrån mitt syfte och 

frågeställningar (Magne Holme & Krohn Solvang 1997: 100f). Frågorna har varit av öppen 

karaktär (i formen av hur, vad när) för att få fritidsledarna att tala brett utan att jag bestämt vad 

som är specifikt viktigt, vilket gav mig möjligheten att få syn på saker jag själv inte tänkt på. 

Mina följdfrågor har varit av delvis öppen karaktär, men också direkta analytiska frågor, för att 

se om jag förstått fritidsledaren rätt eller för att fråga om saker den nämnt hänger ihop och har 

ett samband (Göransson 2019: 125). Intervjuerna har skett på fritidsgårdarna utanför 
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öppettiderna, antingen i stängt rum eller avskild plats. Intervjuerna har spelats in på 

mobiltelefon och sedan transkriberats i sin helhet, med en lätt redigering för att ta bort 

upprepningar och hummanden för att öka läsbarheten (Fägerborg 2011: 107f). 

Observation som metod har jag valt delvis som ett komplement till intervjuerna och 

delvis för att jag vill veta vad och hur fritidsledarna gör i sin verksamhet. Det är inte alltid vi 

människor lyckas sätta ord på allt vi gör, där observationen blir ett verktyg för att kunna se den 

kunskapen. Metoden har också funktionen att kunna se om människor gör det de pratar om, för 

att se likheter och skillnader mellan tal och agerande (Pripp & Öhlander 2011: 114f). 

Observation blir användbar för att undersöka studiens syfte eftersom diskurser skapas genom 

både tal och praktik. Det finns en styrka i att kunna se vad fritidsledarna gör. Jag behöver dock 

problematisera observation som metod eftersom den alltid utgår från den som observerar. Det 

jag får syn på och skriver ned blir avgörande för hur observationen uppfattas och kan tappa 

nyanser av verkligheten, som kanske en annan observatör hade fångat upp. 

Det finns flera typer av observationsvarianter och de jag använt mig av är en 

kombination av platsbaserad observation och skuggning. Den platsbaserade observationen 

kännetecknas av att undersöka händelser på en specifik avgränsad plats; två fritidsgårdar i denna 

studie. Allt är dock inte relevant att observera i den platsbaserade observationen, där jag använt 

mig av skuggning. På fritidsgårdarna vistas förstås ungdomar, men det är fritidsledare som är i 

fokus, även om ungdomarna också ibland blivit relevanta i mina observationer. Har 

fritidsledaren rört på sig, så har jag följsamt följt efter antingen fysiskt eller med blicken. 

Skuggning som observationsform handlar om just att undersöka vad en eller flera personer gör 

i en verksamhet (Pripp & Öhlander 2011: 120ff). I mitt observerande har jag hållit mig 

mestadels passiv, men ibland blivit tilltalad av fritidsledare och då tagit en paus i observationen. 

Antecknandet av observationerna har jag gjort på mobil direkt in i ett dokument för 

senare bearbetning. Detta val utifrån att en laptop är svårt att bära runt på och jag räknade med 

att röra på mig. Anteckningsblock valde jag bort då jag upplever det kan förmedla en stel känsla 

till omgivningen, av att vara en sorts granskare. Mobil som verktyg ansåg jag se anonymt ut. 

Jag antecknade så noggrant som möjligt och utgick från att ta fasta på hur omgivningen såg ut, 

vad för föremål som fanns, vilka personer rörde sig i lokalen, vad som sades, vad som gjordes 

och till viss del mina egna sinnesintryck (Pripp & Öhlander 2011: 133ff). Då observationerna 

gjorts sena eftermiddagar och kvällar har jag renskrivit dem på morgonen dagen efter att de 

utförts, för att så snabbt som möjligt bearbeta materialet utifrån mitt minne. 

Mina metoder har genererat sex stycken intervjuer på cirka 50 minuter vardera och tre 

observationer på två timmar vardera. Jag har valt att anonymisera namn på både fritidsledarna 
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och fritidsgårdarna, därav är alla namn fingerade. På ”Lillgården” arbetar Zarah, Felix och 

Henrik. På ”Storgården” arbetar Agneta, Lena och Karl. Två observationer har utförts på 

Storgården och en observation på Lillgården. Hälften av fritidsledarna är kvinnor och andra 

hälften är män, alla är i olika åldrar. En har fritidsledarutbildning och två har annan akademisk 

utbildning, resterande tre nämnde ingen särskild utbildning utöver gymnasienivå. 

Vid analytisk bearbetning av min empiri1 har jag skrivit ut allting i papper och arbetat 

med markeringspennor för att göra olika teman, en så kallad helhetsanalys. Det betyder att 

temana har skapats utifrån studiens frågeställningar för att organisera materialet (Magne Holme 

& Krohn Solvang 1997: 141f). För observationerna har jag också använt så kallad 

dekonstruktion, vilket innebär att titta på en text som en helhet och därifrån förstå vad för 

mening den bär på (Gunnarson Payne & Öhlander 2017: 165f). Utefter dessa analysmetoder 

har jag sedan använt mina teorier för att se samband mellan olika empiriska utdrag. 

Avslutningsvis är mina val av metoder och tillvägagångssätt för analys såklart inte 

neutral. Jag som forskare har en påverkan i alla val i uppsatsen, särskilt utifrån att jag själv är 

utbildad fritidsledare, har arbetat som det och nu arbetar som lärare på en fritidsledarutbildning. 

Denna kunskaps- och erfarenhetsbas påverkar förstås hur jag ställt frågor under intervjuer och 

vad jag lagt ögonen på under observationer, då jag redan är färgad av yrket. Jag kommer dock 

använda mig av detta som en styrka i studien, genom att göra kopplingar till min erfarenhet och 

hur jag förstår yrket. 

Teoretiska perspektiv 

Jag använder mig av två teoretiska perspektiv för analys i denna uppsats; poststrukturalism och 

politisk diskursteori. Politisk diskursteori är sprungen ur poststrukturalismen vilket gör att 

teorierna har en gemensam grund. Båda teorier ser språket och sociala handlingar som 

meningsskapande och meningsbärande. Därav lämpar sig dessa teorier för att analysera den 

empiri jag samlat in genom observationer och intervjuer. Med teorierna kommer jag analysera 

hur “meningsfull fritid” förstås och ges mening utifrån fritidsledares tal och praktik. 

 Poststrukturalismen är en vidareutveckling av teorin strukturalismen, som menar att allt 

talat och skrivet språk följer en given struktur och denna struktur styr våra handlingar och 

kulturella mönster. Språket delas in i tecken som genom sin relation till andra tecken skapar 

mening genom vilken vi förstår verkligheten. Ett tecken är, kortfattat, ett ord som exempelvis 

“fritid” eller “skola”. Exempelvis genom att någon är i skolan så förstår vi att den inte är ledig, 

 
1 Empiri syftar till ett material som samlats in med medvetna metoder utifrån ett syfte. Jag kommer i studien växla mellan att 

använda ”empiri” och ”material” beroende på vad som är behjälpligt. 
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där fritid och skola fylls med olika innebörder. Det bildas således en dikotomi, en total motsats, 

som är en del av de fasta strukturerna (Gunnarsson Payne & Öhlander 2017: 152ff). 

Poststrukturalismen vänder sig bort från dikotomier och synen att det skulle finnas helt 

fasta strukturer som styr oss och vårt språk. Språket ses fortfarande som olika tecken och dessa 

får sin mening relationellt, men relationerna är inte uppbyggda på motsatser. Istället sätts 

tecknen i relation till varandra i en oändlig kedja; fritid får sin mening i kontrast till skola, men 

också i kontrast till intressen, avkoppling eller turism. Detta skapar en oändlig kedja av 

meningsskapande. Det finns alltså ingen bestämd eller given struktur som säger vad exempelvis 

fritid är, vilket gör att poststrukturalismen inte intresserar sig för att finna kunskap om några 

fasta strukturer. Istället för begreppet struktur så använder sig poststrukturalismen av begreppet 

diskurs (Gunnarsson Payne & Öhlander 2017: 164ff). När fritidsledarna i min studie berättar 

om olika saker så skapar de alltså olika tecken, som bildar relationer mellan olika begrepp. Om 

en fritidsledare säger att det är viktigt med självbestämmande för meningsfull fritid, så har en 

relation skapats mellan tecknen, som möjliggör vissa tolkningar. 

För att förklara begreppet diskurs så använder jag mig av politisk diskursteori.2 Diskurs 

förstås som ett sammanhängande meningssystem. Mening skapas genom våra handlingar och 

vårt tal och dessa sätter gränser och skapar möjligheter för vad vi kan säga och göra. 

Meningsskapandet gör alltså hur vi förstår specifika fenomen eller begrepp. Hur mening skapas 

görs utifrån att det är kontextuellt, relationellt och kontingent. Att mening är kontextuell betyder 

att saker ser olika ut beroende på plats och sammanhang. Den relationella betydelsen är 

densamma som i poststrukturalismen. Kontingent betyder att mening förändras och är ständigt 

i förändring och kan vara oförutsägbar (Gunnarsson Payne 2017: 252f). Diskurser skapar alltid 

sin betydelse i relation till det som är utanför diskursen, vilket gör att det kontingenta skapas; 

diskursen är aldrig helt fast eftersom dess form är påverkad av allting annat. Betydelser rör sig 

och kan potentiellt rubba ett teckens mening i en diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 

34). När flera olika diskurser kämpar om att tillskriva mening till ett och samma begrepp så 

talar en om diskursordning. Diskursordningen utgörs av de olika diskurser som vill ge mening 

åt ett begrepp och säga vad som är det rätta och riktiga sättet att förstå och göra någonting på 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000: 134ff). För att tolka det fritidsledarna berättar för mig 

kommer jag förstå det utifrån olika diskurser. När de berättar mycket om exempelvis prestation 

så skapas bilden av en prestationsdiskurs: att en ska prestera i samhället. Detta påverkar hur 

meningsfull fritid blir till: handlar meningsfull fritid också om prestation eller handlar det om 

 
2 Politisk diskursteori syftar ej på partipolitik, utan på begreppet ”det politiska” som menar påverka allt socialt liv i samhället (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000: 43). Kan jämföras med normer och kultur. 
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något annat? Jag kommer använda mig av diskursbegreppet och diskursordning för att förstå 

vilka diskurser som påverkar hur fritidsledare ger mening åt begreppet ”meningsfull fritid”. 

Jag skrev att handlingar och tal bygger upp diskurser. Inom politisk diskursteori kallas 

detta för artikulation. Det är artikulationerna som skapar vad som är möjligt att säga om något; 

det omfamnar vissa betydelser och utesluter andra betydelser. Artikulationer hänger ihop med 

tidigare nämnda tecken, eftersom det är tecknen vi talar om och gör handlingar gentemot. 

Exempelvis kan vi förstå ”skrivande” som ett tecken samt som en artikulation i form av en 

handling. Skriver vi en skoluppgift vi tycker är tråkig får det en betydelse, men sitter vi på vår 

fritid och skriver en spännande berättelse för att vi tycker det är kul, så får det en annan 

betydelse. Tecknet ”skrivande” får olika betydelser beroende på om det är i en skoldiskurs eller 

en fritidsdiskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 34, Gunnarsson Payne 2017: 257f). Ett 

exempel på hur artikulationer möjliggör och utesluter mening kan ges inom skoldiskursen: 

skriver du en uppsats så måste den se ut på ett visst sätt, du kan inte skriva hur du vill. Men 

inom fritidsdiskursen kan skrivandet ha vilken form som helst, men det skrivandet skulle inte 

få en akademisk status likt en uppsats. Jag kommer förstå allt fritidsledare säger och gör som 

olika artikulationer, om en fritidsledare berättar att det är viktigt att inkludera vissa grupper av 

ungdomar så blir det en artikulation. Det kan exempelvis få betydelsen att de ungdomarna inte 

inkluderas på andra platser eller att andra ungdomar inte blir i fokus för inkludering. 

 Det som gör att ett visst tecken eller artikulation får en specifik mening inom en diskurs 

är så kallade nodalpunkter. Nodalpunkter är extra viktiga tecken som organiserar diskursens 

innehåll. Denna organisation ger alla andra tecken och artikulationer inom diskursen sin 

specifika betydelse (Winther Jörgenssen & Phillips 2000: 33f). Tar jag återigen exemplet 

”skrivande” så kan det vara ett tecken inom fritidsdiskursen. Låt oss ponera att en nodalpunkt 

inom denna diskurs är ”roligt”, så organiserar nodalpunkten tecknet ”skrivande” på fritiden till 

att handla om att ha kul. Då har vi samtidigt uteslutit att skrivande på fritiden skulle vara tråkigt. 

För att i min analys förstå vad som bygger upp och organiserar ”meningsfull fritid” kommer 

jag använda mig av nodalpunkter. 

Vissa nodalpunkter är särskilt öppna för att tillskrivas mening och kallas för flytande 

signifikanter. En flytande signifikant har ingen självklar mening tillskriven i sig, utan den får 

sin mening genom att vara i en viss sorts diskurs (Winther Jörgenssen & Phillips 2000: 35). Det 

betyder att ett begrepp som ”meningsfull fritid” får olika betydelse beroende på vilken diskurs 

den sätts i. Jag kommer därav betrakta ”meningsfull fritid” som en flytande signifikant, 

eftersom det är svårt att definiera begreppet och det får mening först när exempelvis 

fritidsledare ger det mening inom sin yrkesdiskurs. 
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För att inom politisk diskursteori förstå vad för betydelse något får för människor kan 

begreppet ”fantasmatiska logiker” användas. Fantasmatiska logiker förklarar varför människor 

väljer att investera sig i vissa idéer och hur dessa idéer ger emotionell drivkraft till våra 

handlingar (Gunnarsson Payne 2017: 266ff). Ur detta perspektiv blir meningsfull fritid en idé 

och fantasmatiska logiker blir att förklara vad det är som driver fritidsledarna till att ge 

ungdomar meningsfull fritid – varför vill fritidsledarna ge det till samhällets ungdomar? 

Genom de analytiska verktygen diskurs, diskursordning, artikulationer, nodalpunkter 

och fantasmatiska logiker ämnar jag förstå vad begreppet ”meningsfull fritid” fylls med. 

Forskningsläge 

Jag ser min studie beröra fyra komponenter: fritidsledare, meningsfullhet, fritid och 

arbetslivsforskning. Urvalet av tidigare forskning har skett utifrån vad som varit analytisk 

användbart för mina resonemang om studiens empiri. En följd av detta är att forskningen som 

presenteras kommer från spridda vetenskapliga traditioner och inte främst från etnologi, vilket 

detta är en uppsats i. I skrivande stund går det inte att finna etnologisk forskning om 

fritidsledaryrket, däremot finns det gott om arbetslivsforskning och forskning om 

myndighetsanställda, vilket min studie också är. Jag kommer nu att presentera forskning i 

ordningsföljden fritidsledaryrket, meningsfullhet, fritid och arbetslivsforskning. 

 Andelen forskning som gjorts om fritidsledaryrket är liten. Studier jag fokuserat på och 

använt mig av i analys har behandlat yrkets historia, fritidsledarrollen och före detta 

fritidsgårdsbesökare. Yrkets historia är undersökt av fritidssociologen Hans-Erik Olson (1995), 

där yrkets begynnelse ligger i 1902 års vanartslag som syftade till att uppfostra barn och unga 

till goda värderingar. Olson följer den politiska processens debatterande mellan statlig kontroll 

och ungdomens autonomi fram till 1960 då landet inrättat fritidsnämnder som ansvarar för 

ungdomsverksamheter, vilka blev grunden för dagens fritidsgårdar (Olson 1995: 198ff). 

Vad fritidsledare gör i dagens fritidsgårdar är inte alltid tydligt, vilket forskarna Diana 

Petterson Svenneke och Mats Havström (2007) har undersökt. De menar att vad fritidsledare 

gör är inte självklart och utåt sett ser det ut som banala saker som kaffedrickande och 

pingisspelande. De menar att yrket besitter en tyst kunskap som inte syns utåt (Pettersson 

Svenneke & Havström 2007: 9ff). Delar av den kunskapen har jag presenterat i rubriken 

”Fritidsledare och fritidsgårdar”. Annan kunskap yrket besitter är reflektiva förmågor, att ha ett 

omvärldsperspektiv och en yrkesetik och ett förhållningssätt till andra yrkesgrupper (Pettersson 

Svenneke & Havström 2007: 176). 



9 

 

 Beteendevetande Andreas Ruschkowski (2018) har också undersökt fritidsledaryrket, 

utifrån hur ett ideal av fritidsledaren skapas diskursivt. Han undersöker vad för kompetenser 

som behövs för att framstå som en ideal fritidsledare (Ruschkowski 2018: 8ff). Ruschkowskis 

slutsats är att fyra positioner växer fram som idealet: ha kunskap om demokrati, skapa 

relationer, ha kunskap om fritidssysselsättningar och att vara reflekterande. Han menar att detta 

ideal kommer ur en diskurs som skapas av fritidsledarutbildningar (Ruschkowski 2018: 47ff). 

 Fritidsledaren Siv Tengberg (2013) har undersökt vad före detta gårdsbesökare fått ut 

för lärdomar, delaktighet och meningsfullhet från tiden då de besökte fritidsgård. Resultatet 

visade flertalet effekter så som social gemenskap, fria val i deltagande, att känna trygghet och 

få vara i grupp, vilket sågs extra viktigt för meningsfullhet (Tengberg 2013: 35f). De här 

studierna om fritidsledaryrket har för mig varit analytiskt användbara för att förstå hur yrkets 

historia påverkar yrket idag och för att tolka och förstå vad fritidsledarna i min studie gör och 

förhåller sig till, i vad som är önskvärt och eftersträvansvärt. 

 För att förstå meningsfullhet har medicinsociologen Aaron Antonovskys (2005) teorier 

varit hjälpsamma. Han skapade en modell han benämner KASAM; Känsla av Sammanhang. 

KASAM byggs upp av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

När dessa tre samspelar menar Antonovsky att människor har ett stabilt eller starkt KASAM 

som hjälper dem hantera livets stress och därmed håller sig friska. Den centrala komponenten 

är just meningsfullhet (Antonovsky 2005: 42ff). Just KASAM begreppet är också relevant 

utifrån att fritidsledarna i denna studie pratat utifrån Antonovskys begrepp och teorier. 

 Professor Ulla Tebelius (2012) har undersökt fritid ur ett senmodernt perspektiv. Hon 

menar att fritid och dess verksamheter behöver förstås utifrån sitt historiska, kulturella och 

samhälleliga sammanhang. Vad människor gör på fritiden beror på samhället de lever i och 

deras position samt livssituation. Fritid blir därav inget enhetligt fenomen utan behöver ses i 

ljuset av dessa aspekter (Tebelius 2012: 155, 176f). Jag kommer använda denna studie för att i 

avslutande diskussion se fritidsgårdars fritid utifrån en kontext av välfärdssamhället. 

 Historikern Jenny Björkman har undersökt semesterliv, vilket är en form av fritid. Hon 

menar att historiskt sett när rätt till semester etablerades i Sverige så var tanken att den skulle 

ge återhämtning till medborgarna så de skulle orka arbeta mer sedan. Det fanns dock en rädsla 

för ”fel sorts” semesterutövande: att endast slappa. Semestern skulle vara aktiv och produktiv 

med aktiviteter och resor, vilket lever kvar än idag. Det blir inte endast vila under semestern 

utan också ett hårt jobb med att investera sig i exempelvis trädgårdsskötsel med mera 

(Björkman 2017 & Eklundh 2008). Eftersom semester är en form av fritid, kommer jag använda 

mig av Björkmans resonemang i att förstå vad meningsfull fritid fylls med. 
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 Fritidsvetaren Lars Nilsson (2007) har undersökt om kommunal fritid behövs utifrån att 

studerat fritidschefer, där han kommer fram till att det behövs för demokratins skull. Han menar 

på att det finns en risk med att fritidschefer skulle ta beslut som uppstår endast tjänstemän 

emellan utan en koppling till medborgarna. Eftersom kommunal fritid inte är lagstadgad blir 

det desto mer relevant att få in medborgarna i dialogen. Nilsson skriver att ju mindre kommunal 

fritid ägnar sig åt demokratiska frågor desto mer urholkar den sig själv och ger plats för 

ekonomiska drivkrafter med privata lösningar (Nilsson 2007: 39ff). Studien kommer jag 

använda i min slutdiskussion gällande fritidsgårdars varande. 

 Som tidigare nämnt har det gjorts flera etnologiska studier om arbetslivsforskning, med 

myndighetsarbetare i fokus. Exempelvis Kim Silow Kallenberg har i sin studie Gränsland 

(2016) undersökt tvångsvård av ungdomar på behandlingshem, Kjell Bergman undersökte i 

Poliser: mellan klassförtryck och brottsbekämpning (1990) polisens yrkesroll i slutet av 1800-

talet och Marianne Larsson har undersökt brevbärares uniformer och hur dessa förmedlar 

hierarkier i Uniformella förhandlingar (2008). En gemensam nämnare för dessa studier är att 

de undersöker yrken som befinner sig i en mellanposition, genom att va anställd på en 

myndighet och ta direktiv ovanifrån och samtidigt möta medborgare direkt. Även fritidsledare 

befinner sig i denna mellanposition. Statsvetaren Michael Lipskys (1980) har studerat 

dilemman som berör anställda i den positionen, så kallade ”gräsrotsbyråkrater” (svensk 

översättning). Ett för denna studie relevant dilemma behandlar kontroll och autonomi. Om 

kontroll organisatoriskt tar formen av att behandla alla medborgare på ett likvärt sätt utifrån 

regler och specifika procedurer, så har gräsrotsbyråkrater en större autonomi i att behandla 

medborgarna utifrån deras specifika behov. Eftersom medborgarna som möts är många kan inte 

chefer överblicka hantering och det blir spelrum för gräsrotsbyråkraters egna beslut. Detta gör 

dem delvis resistenta mot kontroll, då det är de själva som gör beslutsfattande i olika 

individuella fall (Lipsky 1980: 13ff). Lipskys dilemma om kontroll och autonomi kommer jag 

använda mig för att förstå fritidsledarna utifrån perspektivet av att vara välfärdsarbetare. 

 I förhållande till tidigare forskning så positionerar sig min studie inom en lång tradition 

av etnologisk arbetslivsforskning. Det min studie tillför som nytt till forskningsområdet är 

delvis att det undersöker fritidsledare, vilket det i skrivande stund generellt finns lite forskning 

om, men också att studien undersöker en arbetsgrupp som arbetar inom en välfärdsfunktion 

som inte är lagstadgad och därmed behöver andra existensberättiganden. 
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Uppsatsens disposition 

I analyskapitlet kommer jag presentera material från intervjuer och observationer. Dessa 

kommer kopplas till teori och jag kommer dra paralleller till tidigare forskning. I de fyra första 

rubrikerna ”Omvärldens fördomar om fritidsledaryrket”, ”Fritidsledaryrkets förståelse av 

meningsfull fritid”, ”Samhällets prestationskrav och fritidsgårdens prestationslöshet” och 

”Samhällsproblematikers påverkan på fritidsgården” kommer jag undersöka de diskurser som 

påverkar fritidsledarnas skapande av meningsfull fritid. I de två därefter kommande rubrikerna 

”Den meningsfulla fritidens subjektivitet och det egna valet” och ”Att ha en gemenskap och en 

känsla av sammanhang” kommer jag belysa det fritidsledarna menar är centralt för görandet av 

meningsfull fritid. Under rubriken ”Fritidsledarnas ledarskap -  Det Meningsfulla Ledarskapet” 

kommer jag undersöka hur fritidsledarna genom sitt ledarskap praktiskt gör meningsfull fritid. 

I den sista analysrubriken, ”Fritidsledarnas drivkrafter till att skapa meningsfull fritid”, kommer 

jag visa på det som driver fritidsledarna till att ge ungdomar meningsfull fritid och vad 

ungdomarna får ut av det. Med denna ordningsföljd av analytiska rubriker ämnar jag visa på en 

röd tråd från det mest övergripande påverkande i samhället som sedan leder till den 

meningsfulla fritid som fritidsledarna ger ungdomar. I det tredje kapitlet, ”Sammanfattning och 

avslutande diskussion”, kommer jag sammanfatta mina resultat, dra slutsatser och diskutera 

dessa utifrån tidigare forskning. Det sista kapitlet visar källor och litteratur jag använt mig av i 

studien samt bilaga för intervjufrågor. 
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Analys 

Omvärldens fördomar om fritidsledaryrket 

Det skulle vara väldigt enkelt för mig att redan här presentera varför fritidsledarna i denna studie 

menar att meningsfull fritid är viktigt och vilka som är deras drivkrafter till att ge ungdomar en 

meningsfull fritid. Men det ger ingen djup kunskap! Fritidsledarnas fantasmatiska logik, deras 

emotionella drivkrafter till att göra meningsfull fritid och som berättar varför det är 

meningsfullt, existerar inte alldeles ensamt i ett vakuum. För att förstå fritidsledarna och hur 

deras ledarskap formas behöver vi först förstå vad som påverkar den fantasmatiska logiken de 

bär på. Så vad är det då som formar fritidsledarnas fantasmatiska logik? Allra ytterst är svaret 

diskurser. Genom mina intervjuer har jag identifierat fyra olika diskurser som utgör både vad 

meningsfull fritid är och vad i samhället fritidsledare behöver förhålla sig till i skapandet av 

meningsfull fritid; fördomsdiskursen, yrkesdiskursen, prestationsdiskursen och 

samhällsdiskursen. Att förstå dessa diskurser är det första analytiska steget i resan till att kunna 

se fritidsledarnas drivkrafter till och skapande av meningsfull fritid för ungdomar. 

Jag har valt att kalla den första diskursen för ”fördomsdiskursen”, då den bygger på 

omvärldens fördomar om fritidsgårdar och fritidsledare, som fritidsledarna möter i sin vardag. 

Fördomarna skapas i ett komplext samspel av vad omvärlden tror att fritidsledare gör, vilka 

omvärlden tror besöker gården och yrkets historiska koppling. Flera av fritidsledarna menade 

att fördomen om vad de gör är snäv och att omvärldens bild av yrket inte stämmer överens med 

verkligheten. I min intervju med fritidsledaren Agneta fick jag höra om fördomarna. Agneta har 

gått en fritidsledarutbildning och arbetat inom yrket i sex år. Hon har också en akademisk 

examen i måleri och en bakgrund i idrottsliv och var inte bekant med yrket innan hon utbildade 

sig. I intervjun gav hon exempel på saker som syns utåt och att yrkets bredd inåt inte syns: 

 

... asså att dom [allmänheten] inte vet vad vi kan göra, många har en föreställning om att det är 

bara här på gården och det är bara pingis, biljard och… [skratt] Fifa.3 /.../ det kan lätt bli så va, 

för det är det man ser kanske. Men vi jobbar med oerhört många olika projekt, parallellt med vår 

fritidsgård (Agneta). 

 

 
3 Fritidsledare pratar ibland om ”Fifa”, syftandes på tv-spelet med samma namn; ett fotbollsspel. Detta lockar ofta många besökare av 

manligt kön och har blivit som en del av standardutbudet på många fritidsgårdar. 
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En annan fritidsledare jag intervjuade var Lena. Hon närmar sig pensionen och har arbetat hela 

sitt liv med människor och som fritidsledare i olika omgångar. Lena är utbildad hälsopedagog 

och har lång erfarenhet inom yrket. Lena delar Agnetas bild och tillägger att fritidsledarens 

användning av just begreppet ”meningsfull fritid” hänger ihop dels med att visa att fritidsledare 

gör mer än saker som syns utåt och dels att det är en fråga om yrkets status. 

 

... jag tror att begreppet också stärker oss som yrkeskår. Att vi skapar inte bara fritid, vi delar 

inte bara ut pingisracket och pingisbollar, utan vi har faktiskt ett uppdrag i att skapa meningsfull 

fritid. Och det är viktigt för omvärlden att veta, därför att yrket har från en samhällelig synpunkt 

en låg status. Och där tror jag det är viktigt att man använder det begreppet (Lena). 

 

Som tidigare benämnt är en central del politisk diskursteori människors artikulerande av 

världen, för att ge saker mening och betydelse. När Lena kopplar användandet av ”meningsfull 

fritid” som begrepp till yrkets status visar hon att yrket och det fritidsledare gör är viktigt, vilket 

blir ett motstånd mot hur omvärlden uppfattar yrket. Omvärldens förenklade uppfattning av 

yrket kan även relateras till Pettersson Svenneke och Havströms studie som påvisar samma 

tolkning och att fritidsledaren utövar en ”tyst kunskap” som inte syns utåt. Det är dock inte 

endast allmänheten som inte ser fritidsledarnas faktiska arbete, utan även besökarna på 

fritidsgårdarna har svårt att se vad fritidsledare gör. I en av mina observationer på Storgården 

bevittnade jag just detta. Jag satt mittemot cafédisken i centrum av fritidsgården, där ungdomar 

ofta samlas för samtal. Innanför cafédisken befann sig några av fritidsledarna, bland annat Karl, 

en lång herre med skägg. En tjejbesökare gick fram och pratade med ledarna och frågade vad 

fritidsledarna jobbar med. Karl skrattade då högt och sa ”det är den vanligaste frågan från 

ungdomar, vad jobbar du med egentligen, får du betalt för det här?”. Att ungdomar ställer denna 

frågan är alltså inte bara något som förekommer utan det är dessutom den vanligaste frågan de 

ställer. Av egen yrkeserfarenhet vet jag själv att jag flertalet gånger stött på frågan från 

ungdomar, där även frågan om att just ”få betalt” kommer på tals. Detta kan tolkas som spår av 

en diskurs om vad som är arbete och vad som är ”riktigt” arbete. Ett arbete som utan tvekan ses 

som riktigt är läraryrket. Fritidsledaren Henrik hade tankar om detta. Han har jobbat en del 

inom skola som elevassistent men också mycket inom föreningsliv med spontanidrott. Henrik 

är relativt ny i yrket som fritidsledare och har visioner om att arbeta med ungdomars hälsa. Han 

reflekterar över frågan ”vad jobbar du med egentligen” och gör en liknelse gentemot läraryrket: 

 

... man måste tro på [fritidsledar]yrket och att det är ett viktigt yrke. /.../ man får ju liksom frågan 

av ungdomarna, men vad gör du egentligen? Asså dom tror ju inte ens att det är ett yrke liksom. 
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Och det är inte uppskattat och det är ingen som sitter och drömmer om att bli fritidsledare. Och 

det är också fel för att såhär lärare har alltid varit typ ett såhär passionerat yrke annars för vissa 

och såhär jag struntar i vad jag ska tjäna å så, utan det här är nånting jag vill satsa på liksom för 

att det är viktigt å såhär, men fritidsledare är aldrig uppe i den debatten (Henrik). 

 

Jag tolkar Henriks uttalande som ett sätt att berätta att det inte är en självklarhet att 

fritidsledaryrket är viktigt och det är ingen självklarhet vad fritidsledare gör. Han gör en kontrast 

till läraryrket, som både ses som självklart viktigt och självklart vad de gör. Denna otydlighet i 

vad yrket gör menar jag samspelar med tidigare nämnda fördomar om vad fritidsledare gör. 

 Den andra byggstenen i fördomsdiskursen är bilden av vilka som besöker fritidsgårdar. 

Lena ger ett typiskt exempel på denna syn: 

 

... föräldrar kanske lever på ryktet av fritidsgårdar /.../ föräldrar avråder dom att gå till 

fritidsgårdarna, för att man är orolig att där är det stök och det är där dom där är som inte man 

vill att sin ungdom ska hänga med (Lena). 

 

Föräldrars oro för detta kan ses som en fördom, men också som en befogad rädsla utifrån 

mediala skrivelser om fritidsgårdar som blivit tillhåll för kriminell aktivitet, vilket exempelvis 

Expressen skrev om i maj 2019 med exempel som hederskultur och drogrelaterade aktiviteter 

(Sundkvist 2019). En annan bild av fördomarna gäller klasstillhörighet. Flera av fritidsledarna 

menade på att det finns en fördom som säger att de som besöker fritidsgårdar tillhör låg 

socioekonomisk status. Exempelvis Agneta förhåller sig kritisk till att alla som besöker 

fritidsgård skulle vara av socioekonomiskt låg status, utan att det finns en bredd i besöksgruppen 

oavsett klasstillhörighet. Här bör tilläggas att kommunen studien är utförd i är av relativt god 

socioekonomisk status överlag, vilket förstås påverkar besöksklientelet just där. Oavsett är 

denna fördomsbild något jag av erfarenhet vet att den finns utbredd. 

 Den tredje byggstenen i fördomsdiskursen handlar om yrkets historia. Fritidsledarna gör 

stundtals paralleller mellan hur det är idag och hur det sett ut förr. Ett exempel ger Henrik utifrån 

kommunal budget och tidigare nämnda fördom om besöksgrupp: 

 

... som nu man ska dra in på resurser och det som historiskt sett alltid har varit är att det är 

fritidsgården som ryker eller inte. Och nu hör man debatten från många såhär nej men det handlar 

om skjutningar med ungdomar och grejer. /.../ Det man har som bedömning för fritidsgårdar är 

att där samlas buset (Henrik). 
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Jag tolkar Henriks uttalande som ett berättande om att samhället kritiskt frågar sig om vi ska ha 

en plattform där ungdomskriminalitet kan få spelrum och där följden blir nedskärningar 

historiskt sett. Även Lena berättar att fritidsgårdarna genom tider haft rykte om struliga 

ungdomar, vilket hon själv tycker är en fördom. 

För att förstå dessa fördomar behöver vi sätta dem i en historisk kontext av yrket och 

dess framkomst. Hans-Erik Olson skriver att utifrån 1902 års vanartslag, så skulle 

arbetarklassens försummade barn uppfostras. Detta ledde till inrättande av barnavårdsnämnder 

som 1924 blev lagstadgade och sedan inrättade ungdomsklubbar, med syfte att fånga upp 

lösdrivande stökiga ungdomar på gator och torg och kunna föra dessa in i föreningslivet. Det 

rörde sig om arbetarklassungdomar som behövde uppfostras till borgerliga ideal. Denna tanke 

följde sedan med in i upprättandet av ungdomsgårdar under 1940-talet, där fostran i öppen 

verksamhet var i fokus (Olson 1995: 166f, 195ff, 212ff). Efter detta började fritidsgårdarna mer 

eller mindre ha den form de baseras på idag. Fritidsgårdarnas ursprung kommer alltså utifrån 

att fånga upp stökiga ungdomar från gator och torg, vilket rimmar med fördomen om vilka som 

idag besöker fritidsgårdarna: att det skulle vara ”buset” och kriminella ungdomar. 

 Om vi vill förstå yrkets låga status och ungdomarnas fråga om ”vad jobbar du med 

egentligen, så kan vi även där finna ett svar i historien. Detta är något som Lena tar upp: 

 

... jag har ju jobbat som fritidsledare en första vända när jag var ung /.../ men då var det ju så att 

det fanns en fast anställd personal, och sen var vi ju timmisar /.../ man hade ju inte en utbildning 

till fritidsledare, utan det va ju fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. /.../ och sen var 

det ju folk som va där liksom, lite löst folk sådär som jobbar lite ideellt /.../ och sen har ju det 

här vuxit vidare då med att det idag finns en benämning och att det är ett yrke. Jag menar vi kan 

ju få frågan från ungdomarna här ”vad gör du på ditt riktiga jobb” (Lena). 

 

Yrket har en bakgrund av få egentliga personalresurser där majoriteten som arbetade var ideellt 

anställda och det saknades en konkret utbildning för yrket just då. Lena drar själv parallellen i 

hur det vuxit fram till ett yrke men ändå inte självklart ses som ett riktigt jobb. I Olsons 

avhandling benämner han just hur ungdomsledare anlitades ideellt till ungdomsklubbarna år 

1924 (Olson 1995: 214). Jag tolkar det som att denna ideella bakgrund utan akademisk start är 

det som påverkar den låga statusen och det som gör det svårt att se att fritidsledare faktiskt är 

ett yrke. Detta menar jag bidrar till fördomarna om yrket. 

 Hur kan det då komma sig att yrkets framkomst under dessa cirka hundra år påverkar 

hur yrket ses på än idag? Inom politisk diskursteori ses diskurser som det som påvisar vad som 

är det rätta och korrekta för socialt handlande inom ett givet område, där dessa värden är under 
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ständig förhandling. När en diskurs dock börjar ses som så självklar vad den innehåller att den 

inte längre diskuteras, så blir den ”hegemonisk”. Hegemonin är ett resultat av politiska kamper 

om vad något ska vara där det till slut konstituerats vad som är det korrekta, som blir att ses 

som objektivt. Därav ifrågasätts inte hegemonin (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 43f). 

Olson menar i sin avhandling att det pågått en politisk kamp om ifall ungdomens fritid ska 

kontrolleras av staten eller om ungdomen ska ges totalt självbestämmande över sin fritid. Han 

menar att staten ska kontrollera fritiden, frågan är bara hur (Olson 1995: 12). Jag tolkar det som 

att hans slutsats av statens kontroll som ”vinnare” är ett tecken på en diskursiv kamp där det 

skapades en hegemoni. Det går att diskutera i vilken grad fritidsgårdar idag ägnar sig åt statlig 

kontroll, men jag menar på att fördomsdiskursen innehåller spår av yrkets framkomst och den 

fritidspolitik som fördes. Därav blir fördomsdiskursen hegemonisk. Det är nämligen ingen som 

spontant ifrågasätter om det verkligen är stök och låg socioekonomisk status bland ungdomar 

på fritidsgårdar. Det tas helt enkelt för givet av allmänheten att det är så det ser ut på gårdarna, 

vilket är ett tecken på en hegemoni. Finns det ens en meningsfull fritid i denna tolkning av 

fritidsgårdar eller är det ett argument för att bomma igen varenda verksamhet? Fritidsledarna 

har förstås en annan bild och framhäver en annan diskurs än fördomsdiskursen, vilket leder mig 

in på nästa diskurs: yrkesdiskursen. 

Fritidsledaryrkets förståelse av meningsfull fritid 

I föregående rubrik presenterades fördomar om fritidsledarens görande som att mest 

tillhandahålla pingis och biljard. Så vad är då meningsfull fritid enligt yrket? Jag kommer här 

att presentera vad jag kallar yrkesdiskursen och dess syn på meningsfull fritid. Det framkommer 

i mina intervjuer att fritidsledarna förhåller sig till att meningsfull fritid är just en viss sorts 

fritid som de upplever vara det som ses som den korrekta och riktiga bilden. Henrik berättade 

att han upplevde att de som gör teorier om hur meningsfull fritid ska vara skapar en homogen 

bild, där ungdomars egna röster om vad som är meningsfullt inte blir hörda och går förlorade. 

Nu finns dock inga specifika teorier om meningsfull fritid, men det förs inom 

fritidsledarutbildning en viss retorik om begreppet. En fritidsledare som starkt förhöll sig till 

hur utbildning formar yrkets förståelse av meningsfull fritid var Felix. Han har tidigare arbetat 

med olika projekt för inkludering av ungdomar utifrån miljöfrågor och demokratisatsningar. 

Under vår intervju hade han svept in sig i en filt i soffan. Felix berättar såhär om hur han fick 

förstå meningsfull fritid utifrån yrkesutbildare: 
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När jag började [jobbet] så fick jag lära mig om hur man ska vara som fritidsledare. Jag fick gå 

utbildningar, några med KC4 /.../ för mig var det ganska svårt att greppa just det här med 

meningsfull fritid, för jag kunde inte relatera till att det skulle va på ett visst sätt /.../ meningsfull 

fritid kan beskrivas som att det ska va uppmuntrande, det ska va lärorikt och gynnsamt på 

fritidsgårdarna, man ska ha kul och det ska va en kul verksamhet (Felix). 

 

Av detta citat kan vi konstatera att det ur utbildningssammanhang kan föras en viss retorik i hur 

meningsfull fritid är. Felix själv kunde inte relatera till det men framhäver olika exempel som 

blir att ge mening till meningsfull fritid. Felix fördjupar detta när jag frågar om skillnaden 

mellan fritid och meningsfull fritid: 

 

Skillnaden på fritid och meningsfull fritid, den uppfattning jag fått av själva yrket som 

fritidsledare, så är fritid när dom [ungdomarna] bara är på fritidsgården och inte gör nånting, 

kanske spelar spel, gör nått som vi inte tycker är sådär jättenyttigt, kanske spelar Fifa, fia med 

knuff å lite så. Medans meningsfull fritid är att man kanske har en syverkstad, att man lär sig sy, 

man är med i en förening och kanske kör fotboll eller dansar (Felix). 

 

Felix visar på en yrkesuppfattning som jag tolkar som en berättelse om två poler: aktiviteter 

som bara sker tillfälligt i stunden och aktiviteter som har ett långsiktigt utövande som kan 

utveckla personen. Det finns två värderingar i citatet, saker som inte är ”jättenyttigt” enligt yrket 

och saker som ”utvecklar en”. Detta kan ur ett poststrukturalistiskt perspektiv förstås som att 

när ungdomarna ägnar sig åt långsiktiga aktiviteter som ger dem utveckling så skapas 

meningsfull fritid, medan kortsiktiga aktiviteter som är onyttiga blir omeningsfull fritid. Det 

går här att se likheter till Björkmans analys av semestern, där en förslappad semester vore 

mindre önskvärd än en aktiv semester där saker aktivt görs (gd.se). Fritidsledaren Agneta 

förhåller sig också till graden av aktivitet inom meningsfull fritid: 

 

... jag tror att man får va lite försiktig med att det bara ska hända saker hela tiden. Ibland upplever 

jag det när jag ser på Instagram, såhär fritidsgårdar som har liksom, ja det är femton olika 

aktiviteter å liksom det är tävlingar... [skratt] Det kan nästan bli såhär hysteriskt va, kan jag 

känna ibland. Vi är såhär aktivitetsledare, men det tycker jag inte att vi ska va faktiskt (Agneta). 

 

Genom sociala medier får Agneta känslan av att det ständigt ska hända massvis med aktiviteter 

och att de blir aktivitetsledare, vilket hon ej håller med i. Precis som med Felix nyss nämnda 

 
4 KC är förkortning för Kunskapscentrum för Fritidsledarskap. En regional samverkansorganisation som arbetar med utveckling av metoder 

och ledarskap för öppen fritidsverksamhet (fritidsledarskap.se). 
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utsaga så spelar detta in i ett narrativ om att meningsfull fritid blir likställt med att det ska hända 

aktiviteter. Detta är dock något Felix inte instämmer i, han berättade senare att han inte alls 

håller med yrkesbilden om att strukturerade aktiviteter vore mer meningsfulla än enkla saker 

som att spela fia med knuff. Han berättade att i dessa små aktiviteter finns plats för 

relationsbygge, gemenskap och trygghet. Att alltid göra saker tror han däremot leder till ohälsa 

och press. Detta tolkar jag som att de små aktiviteterna möjliggör trygghet och gemenskap och 

att det blir meningsfull fritid. Att ständigt vara aktiv sätts i relation till press och ohälsa, vilket 

blir en del av prestationsdiskursen som jag senare kommer in på. 

Felix gör ett motstånd mot det som ses som det korrekta inom ”meningsfull fritid” och 

fyller det med en annan mening. Även Agneta ställer sig kritisk till ett ständiga utövande av 

aktiviteter då hon i intervjun säger ”Man behöver inte alltid göra saker, för det tror jag ÄR för 

många meningsfull fritid”. Hon visar på en motsats, att kanske passivitet snarare än aktivitet är 

det meningsfulla? Att Felix och Agneta argumenterar mot meningsfull fritid som aktivitetsfylld 

stärker dock att det är den dominerande bilden av meningsfull fritids betydelse. Det blir ett 

exempel på hur diskurser är kontingenta; att meningsbildande är föränderligt och får sin mening 

i relation till annat. Jag skrev inledningsvis att meningsfull fritid kan ses som en flytande 

signifikant; att det är särskilt öppet för att tillskrivas mening. I denna rubrik tillskrivs mening 

utifrån aktiviteter och att det görs utifrån en yrkesdiskurs. Denna yrkesdiskurs är fritidsledarna 

själva en del av och kan därmed utifrån sin yrkesroll som fritidsledare påverka vad meningsfull 

fritid definieras som och ge en annan definition än exempelvis utbildare av fritidsledare. Viktigt 

att minnas är att det inte finns några rätt eller fel här, för vad kan vara fel med aktiviteter som 

utvecklar en som person? Det är svårt att argumentera emot, men vad är det som skapat denna 

bild av att utvecklande aktiviteter är meningsfull fritid? I mål- och metodboken Vad skall vi ha 

gårdarna till (1978) finns en liten ledtråd. Det är oerhört svårt att finna litteratur om 

fritidsgårdar som ger en definition på begreppet meningsfull fritid, men i denna bok har 

författarna Jerzy Sarnecki och Lena Ekman tagit sig an uppgiften. Som en komponent på just 

frågan om vad vi ska ha gårdarna för, så är meningsfull fritid en del. Författarna definierar det 

utifrån att tillbringa fritiden på ett meningsfullt sätt, där en av fritidsledarens huvuduppgifter 

blir att kunna visa besökarna ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Att ha en aktiv fritid och att få 

testa på olika aktiviteter sätts i fokus (Sarnecki & Ekman 1987: 32). Fritidsledarna förhöll sig 

också till att utbildning påvisar en viss syn av meningsfull fritid, där paralleller kan dras till 

Ruschkowskis studie där just fritidsutbildning skapar ett ideal av fritidsledaren. Ett av hans 

resultat är fritidsledarens ideal om att ha kunskap om fritid, där flera faktorer han funnit berör 

just att ha kunskap om aktiviteter och att erbjuda ett brett aktivitetsutbud (Ruschkowski 2018: 
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37ff). Sarneckis och Ekmans definition samt Ruschkowskis resultat resonerar väl med den 

yrkesbild av meningsfull fritid som fritidsledarna gör motstånd mot. Är det då möjligt att denna 

yrkesdiskurs inte endast är en diskurs, utan att den också blivit hegemonisk? Jag tolkar det som 

att så är fallet, särskilt då jag själv gick in i mitt fältarbete med antagandet om att den 

meningsfulla fritiden är just aktiviteter. Ett till tecken på att det kan tolkas som en hegemoni är 

det faktum att fritidsledarna gör ett motstånd: de köper inte meningsfull fritid som uteslutande 

aktiviteter. Då hegemoni är det som styr så föder det även motstånd. Fritidsledarna menar att 

meningsfull fritid är mer än så, vilket jag kommer visa på senare. Men av yrkesdiskursen 

konstaterar jag att den meningsfulla fritiden blir till att handla om främst aktiviteter. 

Samhällets prestationskrav och fritidsgårdens prestationslöshet 

Den tredje diskursen är prestationsdiskursen. Den utgår, kortfattat, från att samhället präglas av 

prestation och att det är ständigt påtagligt för ungdomarna. Detta påverkar förstås ungdomarnas 

relation till fritidsgården. Agneta berättar att ungdomarna ska känna att de kan vara på gården 

utan prestationskrav, att ungdomarna inte ska behöva tävla och jämföra sig med andra hela tiden 

för det finns redan i samhället. Jag tolkar det som att hon menar att prestation inte är vad 

ungdomarna behöver möta på gården, för det har de överallt annars. Hon sätter också detta i 

relation till aktiviteter på gården: 

 

... att det blir bara aktiviteter, jag tror inte det är det ungdomar behöver helt enkelt. /.../ Jag 

upplever många ungdomar som kommer och är ganska slut asså, som tillomed säger, jag orkar 

inte, jag är helstressad jag orkar inte i skolan /.../ när man har en aktivitet så orkar dom inte ens 

anmäla sig (Agneta). 

 

Prestationen ungdomarna möter i skolan gör att de får slut på energi vilket gör att aktiviteter 

inte är vad ungdomar behöver, eller orkar med, på fritidsgården. Att göra aktiviteter är dock 

något som tidigare nämnt fritidsgårdar verkar förväntas premiera, vilket Felix återigen påvisar 

från ett samhällsperspektiv: 

 

Jag tror att det är för att det är pådrivet utifrån samhället, att man redan från tidig ålder ska man 

börja idrotta /.../ man ska göra nånting relevant, intressant, i form av kultur och idrottsaktiviteter. 

Och sen tror jag ba att det har rullat på, vi har ett kultur och fritidskontor, och där är fokus på 

just det, vilket mynnar ner i dom öppna fritidsgårdsverksamheterna (Felix). 
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Att vara aktiv och prestera och framför allt ha något du kan göra detta i menar Felix är något 

samhället förespråkar. Denna syn menar han också löper ned i fritidsgårdsverksamheterna. 

Detta samhälleliga driv om aktivitet och prestation förstås som en egen diskurs som påverkar 

hela samhället. I hur samhället är kulturellt organiserat finns en överenskommelse om att vi ska 

vara aktiva och vi ska prestera, det ses som det rätta till skillnad från att vara passiv och ta det 

lugnt. Återigen kan kopplingar dras till Björkmans analys om en aktiv semester, men också till 

Olsons studie om hur ungdomar ska in i föreningsliv för att aktiveras och inte vara lösdrivande 

på fritiden. Ett samhälle uppbyggt på passivitet vore otänkbart, därav sipprar samhällsdiskursen 

om prestation och aktivitet ned i de samhälleliga instanserna, som exempelvis fritidsgårdar. 

Fritidsledarna vill bort från prestationskraven och ständigt aktiverande, men fritidsledarna 

berättar också att när aktiviteter görs på fritidsgården så är det viktigt att de är prestationslösa. 

En aktivitet i sig blir alltså inte automatiskt att handla om prestation. Utifrån poststrukturalistisk 

teori tolkar jag fritidsgården som en frizon från prestation och stress. Fritidsledarna säger att på 

fritidsgården blir det viktigt att bara kunna ta det lugnt, det ska inte bli som skolans stress. Att 

det just är så det blir i realitet är också något som framkommit i samtliga mina observationer. 

Ungdomarna som besökt gårdarna när jag observerat har inte främst ägnat sig åt gårdarnas 

aktiviteter, utan de sitter tillsammans i soffor och samtalar med varandra, eller med ledare, i en 

atmosfär som känns lugn och dov. En viktig poststrukturalistisk slagpunkt här är att 

fritidsgården blir till utifrån hur skolan är. Fritidsgården existerar inte i ett vakuum för sig utan 

dess realitet skapas utifrån det skolan gör med ungdomarna. Om skolan inte tagit energi från 

ungdomarna, hade då fritidsledarna aktiverat ungdomarna mer och haft en annan inställning till 

prestation? Det är förstås omöjligt att svara på, men genom en poststrukturalistisk analys går 

det att förstå att den meningsfulla fritiden på fritidsgården blir fri från prestation och fylld med 

avslappning, för att skolan och samhället är fyllt av prestationsdiskursen. 

Samhällsproblematikers påverkan på fritidsgården 

Den fjärde och sista diskursen har jag valt att namnge samhällsdiskursen. Det är förstås en bred 

titel, men den uppstår utifrån att fritidsledarna berättat om hur en bredd av olika 

samhällsfenomen påverkar deras arbete med meningsfull fritid. För att göra den empirin 

inramad har jag helt enkelt summerat det som en samhällsdiskurs, där den kännetecknas av 

aktuella problematiker som fritidsledarna identifierar som relevant påverkan i deras arbete. 

 Jag har tidigare visat Felix berättelse om hur meningsfull fritid ”ska vara”, enligt 

yrkesdiskursen som premierar aktiviteter. Felix berättade senare att när han och hans nya 
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kollegor startade upp verksamheten inför en ny termin, så var inte aktiviteter ett behov bland 

besökarna. Den meningsfullhet som fritidsledarna på Lillgården då identifierade var att 

ungdomarna skulle kunna forma sig själva och kunna ta plats i samhället. Detta tog sin grund i 

samhällsproblematiker som begränsade ungdomarna, vilket Felix berättar om såhär: 

 

Innan vi ens började planera vad vi ska göra med verksamheten så satt vi och ba såhär spottade 

ut massa idéer och tankar. Allting präglades utav den samhällsproblematik som finns idag, olika 

delar, det var utanförskap, det var rasism, det var homofobi, det var sexism. När vi började 

diskutera det här så försvann allt det andra (Felix). 

 

När Felix säger ”så försvann allt det andra” tolkar jag det som att yrkesdiskursens förståelse av 

meningsfull fritid som aktiviteter inte blev aktuell. Istället förhöll sig ledarna till 

samhällsproblematiker som det viktiga för verksamheten. Ett sätt dessa problematiker 

manifesterade sig på var att tjejer och hbtqia-personer5 inte besökte fritidsgården: 

 

När jag började jobba här så visade statistik på att det var färre tjejer som vistades på 

fritidsgården, Lillgården, så jag gick in med inställning att jag ska börja främja och jobba och 

försöka få in tjejer och personer som definierar sig inom hbtqia och börja jobba där, bygga 

relationer /.../ vi driver ganska mycket projekt på gården, vi har drivit projekt kring 

maskulinitetsnormer och saker (Felix). 

 

Jag tolkar detta som att det var gårdens och samhällets maskulinitetsnormer som gjorde att tjejer 

och hbtqia-personer inte besökte. Därav arbetade fritidsledarna med maskulinitetsnormer med 

killarna, för att skapa en mer inkluderande miljö och motarbeta machokultur, som annars 

exkluderar tjejer och hbtqia-personer. Detta arbete med samhällets maskulinitetsnorm syntes 

även i min observation av hur Lillgården såg ut. Det finns i fritidsgårdens stora allrum en 

trävägg, med utskrivna lappar där det står bland annat girl power, citatet ”we can do it” sagt av 

flera olika kvinnor och andra budskap som premierar kvinnor och hbtqia-personer och personer 

av olika hudfärger. På en utskrift var det en tecknad tjej med texten ”fuck macho bullshit 

forever”. Inom politisk diskursteori ses allting som diskursivt, det vill säga att allting som finns 

är en del av diskurserna som skapar vårt samhälle. Det materiella är alltså en del av diskurserna 

och det materiella blir förmedlare av normer (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 42). På så 

vis blir denna trävägg ett exempel på materiellt motstånd mot samhällsproblematiker som 

heteronormativitet och machokultur, men som också främjar inkludering av olika individer. 

 
5 Hbtqia är förkortning för ”homo, bi, trans, queer, intersex, asexuell” och omfattar normbrytande personer. 
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 På Storgården arbetar de också med inkludering, i form av att ha LSS-verksamhet i den 

öppna verksamheten med alla andra ungdomar, vilket Lena berättar om: 

 

... det här gör ju att LSS ungdomarna får ju en mycket mer meningsfull fritid när dom får komma 

upp å va här och spegla sig med andra ungdomar, än att bara vara i sin särmiljö, där dom speglar 

sig med antingen personer med samma funktionsvariation, eller som har det ännu tuffare så att 

säga (Lena). 

 

LSS-ungdomar är en grupp som inte har många mötesplatser i samhället och som oftast är i 

formen av en stängd verksamhet endast för den gruppen, vilket tendrar att isolera ungdomar 

inom gruppen LSS med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Lena menar på att när 

LSS-ungdomarna får möta andra ungdomar utan funktionsvariationer, så tjänar de på det genom 

att få ett sammanhang där de inte är isolerade och får en meningsfull fritid. 

 En annan samhällsproblematik som påverkar fritidsledarnas arbete är integrationsfrågor 

och rasistiska strukturer, vilket Felix berättar om: 

 

Dom besöker inte våra verksamheter, dom syns inte, dom finns där, geografiskt är det det 

området som ligger närmst vår fritidsgård, men vi ser inte dom, hör inte dom, dom ba finns. När 

vi uppfattade det här så var det otroligt skevt, vi sa men vafan hur kan det vara såhär, så började 

vi fråga andra ungdomar. Har ni nånsin vart där? Så sa de ”nä vi tänker inte gå uppför den där 

mördarbacken eller våldtäktsbacken, det våldtas ju där en gång per dag”. Men vart kommer det 

här ifrån? Så nysta vi mer i det och fördjupa oss och så. Min uppfattning är att det bottnar i 

osäkerhet, det bottnas i rasism, tyvärr (Felix). 

 

Felix berättar om ett område inom Lillgårdens upptagningsområde där det bor många 

invandrare, som han under intervjun berättar tillhör låg socioekonomisk status. Ungdomarna i 

detta område möts alltså av fördomar om invandrare som kriminella. Felix tolkar det som att 

det har att göra med osäkerhet och rasism. Rasistiska strukturer är alltså också en av de 

problematiker som samhällsdiskursen fylls med och som fritidsledarna behöver förhålla sig till. 

Jag tolkar det som att samhällsdiskursen fylls upp med olika förtryckande former mot personer 

som inte tillhör normer som att vara man, heterosexuell, neurotypisk och svensk. Det går 

ständigt i media att läsa om mäns våld mot kvinnor och rasism med mera. Detta tänker jag är 

en del av den samhällsdiskurs som jag menar fritidsledarna förhåller sig till, eftersom att 

ungdomarna som besöker fritidsgårdarna påverkas av denna diskurs. Därav blir denna diskurs 

högst påtaglig för fritidsledarnas arbete, för att kunna nå ut till alla ungdomar i kommunen. 
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Jag har nu presenterat fyra olika diskurser, bestående av en fördomsdiskurs, en 

yrkesdiskurs, en prestationsdiskurs och en samhällsdiskurs. I presentationen av teori skrev jag 

om diskursordning som något som påverkar vad ett begrepp fylls med för innebörd. Jag menar 

att dessa fyra diskurser utgör en diskursordning. Den påverkar fritidsledarnas skapande av 

meningsfull fritid genom att utgöra sociala verkligheter i form av att allmänheten inte tror yrket 

är ett riktigt jobb, att besökarna vore av låg socioekonomisk status och stökiga, att yrket skulle 

handla om primärt aktivitetsskapande, att ungdomarnas vardag präglas av prestation och att det 

finns förtryckande krafter i samhället som påverkar vilka som kan ta plats på fritidsgården. Jag 

vill här poängtera att dessa diskurser påverkar fritidsledarens skapande av meningsfull fritid. 

Utifrån min empiri hävdar jag nämligen att fritidsledarnas eget görande av meningsfull fritid 

skapas utifrån dessa diskurser. Nästa steg i analysen blir att jag undersöker vilka värden som 

fritidsledarna själva lägger in i meningsfull fritid, utifrån motstånd mot diskursordningen. 

Den meningsfulla fritidens subjektivitet och det egna valet 

För att se hur fritidsledare gör meningsfull fritid behöver jag först kartlägga vad som är centralt 

för meningsfull fritid. I teoridelen berättade jag om nodalpunkter; tecken som inom en diskurs 

är extra viktiga och organiserar andra tecken inom diskursen för att ge dem betydelse och 

mening. I min empiri har jag funnit fyra nodalpunkter: subjektivitet, självbestämmande, 

gemenskap och känsla av sammanhang. Dessa har jag valt att organisera i två grupper då de 

mer eller mindre hänger ihop och går in i varandra och samspelar. Jag kommer i följande två 

rubriker att analysera varför dessa fyra komponenter är centrala för fritidsledarnas skapande av 

”meningsfull fritid”.  

Jag har tidigare skrivit att jag betraktar ”meningsfull fritid” som en flytande signifikant, 

att begreppet är öppet för att tillskrivas olika mening. I fritidsledarnas tal framgår det att just 

begreppets öppenhet och dess förmåga att vara svårdefinierat spelar stor roll, då dess mening 

är subjektiv. Agneta förhåller sig just därför kritisk till att bestämma vad meningsfull fritid är: 

 

... det finns ju nånting dömande i det kan jag tycka. För vem kan säga att det är meningsfullt för 

nån? Det kanske är nått som inte alls är meningsfullt för nån annan, det är därför jag tror man 

måste va lite försiktigt med vad man själv tycker är meningsfullt (Agneta). 

 

Vem har egentligen rätt att bestämma vad som är meningsfullt? Agneta menar att ens egen 

värdering om det meningsfulla måste en va försiktig med, för annars kommer en som 

fritidsledare själv bestämma vad som är det rätta och riktiga. Det går här att dra paralleller till 
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yrkesdiskursens syn av att aktiviteter är den meningsfulla fritiden. När något inom en diskurs 

ses som det korrekta så utesluter det andra tolkningar av vad som är möjligt att göra, vilket är 

det jag tolkar Agneta fokuserar på. En del av Pettersson Svennekes och Havströms resultat 

pekar på att ungdomarnas självbestämmande bör sättas främst, särskilt utifrån aktiviteter, då 

bestämda aktiviteter riskerar att inte ta hänsyn till ungdomarnas egen delaktighet (Pettersson 

Svenneke & Havström 2007: 144). Även Henrik förhåller sig kritisk utifrån subjektiviteten: 

 

Sen så kanske det inte är så populärt hela tiden [att delta i aktiviteterna fritidsledaren gör], och 

då blir inte det kanske heller så meningsfullt. Om man inte får med alla på spåret då [i en 

aktivitet], då är det också en värdering. En meningsfull fritid för vem liksom. Och det är ju där 

blir problematisk för då handlar det om subjektiva bedömningar, det kanske inte passar alla 

liksom (Henrik). 

 

Henrik för här vad jag tolkar som ett komplext resonemang över vad som händer ifall en 

fritidsledare gör en aktivitet men att alla inte vill delta. Jag tolkar det som att han menar att det 

finns en risk i att då likställa ett lågt deltagande med mindre meningsfullt. För fritidsledaren 

kan inte göra den sortens bedömning just för att meningsfull fritid är subjektiv. Fritidsledaren 

Karl berättar också om subjektivitet, han var tidigare med i en observation. Karl närmar sig, 

liksom Lena, pensionsåldern och har arbetat många år som fritidsledare, men också inom vård 

av ungdomar. Han har en utbildning inom behandling i grunden. Karl berättar att han inte vet 

vad som är meningsfull fritid för ungdomar, för det får ungdomar själva svara på, men att det 

är det som är utmaningen för fritidsledare att ta reda på. Karl berättar senare vidare om att han 

redan testat att bedöma vad som är meningsfullt för ungdomar: 

 

Jag är ganska trött på det här att jag ska sitta och tala om för dom vad som är meningsfullt och 

inte meningsfullt eftersom jag vet inte vad som är meningsfullt för dom idag. En kille jag mötte 

en gång, för han va meningsfullheten liksom att gå catwalk. Och för mig ba såhär skojar du eller, 

vadå ska du bli modenisse å springa omkring? Nä men asså nu sa jag ju inte det, men för mig va 

det jätteförvånande. Snubben va liksom ute å sprang å busa hela dagarna. Och där hade du den 

här drömmen, han och catwalk (Karl). 

 

Karls egen förvåning över en killes dröm om att gå catwalk visar på de fördomar han själv hade 

om vad som är meningsfullt för någon. Han konstaterar genom detta exempel att han inte kan 

bestämma vad som är meningsfullt för andra. Meningsfull fritids form kan vara många, vilket 

fritidsledaren Zarah berättar om. Zarah är en ganska ung fritidsledare, hon är det senaste 
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tillskottet i Lillgårdens personal. Hon har arbetat en del inom yrket med både handledning av 

sommarjobbare, inom föreningsliv och på parklek. Såhär säger hon om subjektivitet: 

 

Min mening är inte nån annans mening. Och att det blir så individuellt, det gör det så svårt. Asså 

den lilla konversationen jag har med nån som kommer in, kan betyda så mycket, för den har 

kanske gått och grubblat på nått och bara vill släppa det, medans att jag går och gör en aktivitet 

för nån annan är jätte meningsfullt. Så jag vet inte riktigt vad som gör något meningsfullt, det är 

för personen. Och tyvärr så kan man inte göra allas fritid meningsfull för alla behöver olika saker 

(Zarah). 

 

Zarah ger två exempel som kan tolkas som motsatser; den lilla konversationen och aktiviteten. 

Inom yrkesdiskursen är det aktiviteten som är det meningsfulla, medan den lilla konversationen 

kanske inte premieras på samma sätt. Zarah menar att det subjektiva dock gör det svårt att veta 

vad som är meningsfullt. Hon säger sedan något som sätter subjektiviteten på sin spets, 

nämligen att fritidsledarna inte kan göra allas fritid meningsfull. Just att den meningsfulla 

fritiden är subjektiv skapar en problematik genom att fritidsledarna inte kan nå alla. 

När jag ställt frågor som riktat sig direkt mot innebörden av meningsfull fritid har flera 

av fritidsledarna pratat om vikten av att bestämma själv på fritiden. Zarah ger ett exempel på 

just bredden av självbestämmande: 

 

Asså när jag tänker meningsfull fritid, asså då ska det typ betyda nått. /.../ Det ska kunna vara 

nått så jag ska kunna koppla bort från skolan, komma hit för att bara kunna chilla, men också 

man ska kunna komma hit om man vill lära sig nått nytt. /.../ Asså man får göra nått som inte 

nån annan bestämmer att man ska göra. Man får bestämma sin egen fritid (Zarah). 

 

Zarah utgår i sitt berättande om självbestämmande från att koppla bort från skolan. Skolan är 

fylld av saker en själv inte väljer att göra, utan måste göra för att få sina betyg. Att bestämma 

själv blir en meningsfull fritid med flertalet olika val, vilket skapas i relation till skolan där 

antalet egna val en kan göra är färre och fyllda med flera ”måsten”. Då får det egna valet på 

fritidsgården ett värde. Ytterligare ett sätt att förstå värdet av självbestämmande gör Henrik: 

 

... fritid är den tiden du har som är självbestämmande, du väljer själv vad det ska ingå i den tiden, 

då är det fritid, det är din fria tid. Och då meningsfull fritid är att du investerar dig i den tiden i 

nånting som är meningsfullt, rakt av (Henrik). 
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Henrik gör här en åtskillnad mellan fritid och meningsfull fritid. Båda kännetecknas av just 

självbestämmandet, men Henrik tillför investering i sig själv som en faktor för just meningsfull 

fritid. Självbestämmandet kan då tolkas handla om att bli betydelsefullt för att investera i sig 

själv genom egna val. Om jag gör en kontrast till skolan, så är det förstås också en investering 

i sig själv, men den är fylld av prestation och måsten och den är framförallt inte fritid. 

Investeringen genom självbestämmande på fritidsgård tolkar jag handla om andra investeringar 

än i skolan, som investeringar i egna fritidsintressen eller investeringar i sociala relationer. 

 Subjektivitet och självbestämmande blir alltså de två första nodalpunkterna som blir 

betydelsefull för konstruktionen av ”meningsfull fritid”. Genom subjektivitet och det egna valet 

så blir meningsfull fritid högst individbaserad. 

Att ha en gemenskap och en känsla av sammanhang 

Om jag i mitt material ska sålla fram något som varit i störst fokus i samtliga intervjuer så är 

det vikten av gemenskap, sociala relationer och att ha ett sammanhang att vara i. Som 

fritidsledare blir jag själv inte förvånad över detta fokus, det är ett socialt yrke och stor del av 

yrket baseras på sociala interaktioner. När jag kom till Storgården för att göra min första 

observation fick jag lämna mina ytterkläder i personalrummet. Jag observerade då att det på 

väggen satt en stor affisch om ”Främjande ungdomsarbete” och jag såg foldrar om samma ämne 

från KC, Kunskapscentrum för Fritidsledarskap. KC har länge arbetat för att förmedla ett 

salutogent ledarskap till fritidsledare inom Stockholms län. Ordet salutogen kommer från 

medicinsociologen Aaron Antonovsky och betyder enkelt förklarat ”hälsofrämjande” 

(Antonovsky 2005: 31). Hans troligtvis mest kända begrepp är KASAM, Känsla av 

Sammanhang, vilket används av fritidsledare landet runt. Antonovskys salutogena teori bygger 

på att om en individ har ett meningsfullt sammanhang så kommer det främja individens hälsa. 

En nödvändig komponent i meningsfullheten skriver Antonovsky är att vi har relationer till 

andra människor (Antonovsky 2005: 42ff). Detta är grunden för det salutogena ledarskapet 

många fritidsledare säger sig utöva och som jag själv i min lärarroll utbildar mina studerande i. 

Det är förstås ingen slump att fritidsledarna jag intervjuat då benämner begreppet KASAM 

under intervjuerna. Ett citat från Henrik får presentera dess relevans: 

 

I vårat uppdrag så har ju vi ett främjande perspektiv, och det är någonting som är obligatoriskt 

för alla oss att inse att vi har och utgår efter. Då finns det en term där som heter kasam, känslan 

av sammanhang, som vi utgår ifrån också. Så det handlar mycket om att /.../ man har en 

gemenskap. Och vad det innebär för dig liksom och din hälsa, så egentligen kan man investera i 
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sin hälsa att man bara kommer hit, och har en meningsfull fritid genom att man kanske pratar 

med en person. Man kanske inte pratar med nån under en hel dag annars. Då blir det en 

meningsfull fritid liksom av å investera i sin hälsa (Henrik). 

 

Det främjande (salutogena) perspektivet ingår i fritidsledarnas uppdrag i denna kommun. 

Utifrån detta menar Henrik att de arbetar genom att skapa sociala interaktioner för ungdomar, 

vilket blir en gemenskap som är en investering i ens hälsa. Det går alltså i linje med 

Antonovskys KASAM-begrepp. Även Lena tar upp begreppet i sin intervju: 

 

Finns du inte med i nått, känner du inte i din kärna att du finns med i ett sammanhang, saknad, 

efterfrågad, deltagande, närvarande. Då blir det ju ett tomrum nånstans tror jag. Så att kasam, 

det tänker jag mycket på, och det tror jag är jätteviktig att ha kasam när man jobbar med 

ungdomar /.../ att man har ett kasam, känsla av sammanhang (Lena). 

 

Lena pekar på att bristen av att inte vara i ett sammanhang, att inte va saknad eller med, skapar 

ett tomrum. KASAM menar hon ger det motsatta och att det är viktigt i arbetet med ungdomar. 

Att fritidsgården ska kunna ge ungdomarna en känsla av sammanhang blir då centralt, vilket 

framgår när Lena sen berättar att ungdomarna behöver en plats att gå till efter skolan så att de 

inte ”bara flyter efter skolan och gör ingenting”, vilket hon tror är en risk jämfört med att ha en 

känsla av sammanhang. Då finns fritidsgården där för att erbjuda detta sammanhang och 

därmed meningsfull fritid. Risken annars vore att ungdomarna flyter runt i samhället och 

riskerar hamna i svåra kretsar, vilket kan ses i likhet med yrkets uppkomst i att ge ungdomar en 

plats att va på så att de inte skulle ställa till med besvär på gator och torg (Olson 1995: 107ff). 

Vikten av att ungdomarna har just en plats de kan gå till tänker jag är dubbel, dels i form av en 

fysisk plats men också en social plats där de sociala relationerna är det viktiga. Detta ser vi i 

följande citat: 

 

Lovis: Vad tror du det är som lockar ungdomar till att spendera sin fritid just på fritidsgården? 

Lena: Ja, därför att det finns andra ungdomar där, det tror jag är grunden, det är primärt (Lena). 

 

Flera av fritidsledarna har i intervjuerna framhävt just att ungdomarna kommer till gården för 

att träffa varandra, det anmärkningsvärda i detta citat är att det sociala umgänget med kamrater 

är den primära anledningen till att ungdomarna besöker gården. Jag upplever mig ha sett detta 

i mina observationer. Ett exempel är då en ungdom kommer in genom entrén till Storgården 

och skriver upp sig på besökslistan, hon går sedan direkt till sina vänner i myshörnan. Hon går 
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inte fram till ledarna för att hälsa. I den stunden slog det mig att flera ungdomar verkar gjort 

samma under kvällen; de har kommit in, skrivit upp sig och går direkt till vännerna utan att säga 

hej till fritidsledarna. Att jag sett detta ske mönstermässigt i samtliga mina observationer tänker 

jag stärker att ungdomarna kommer just för att träffa varandra som primär faktor för besök. 

Utifrån en poststrukturalistisk analys betyder det dock att om något är primärt, så blir något 

annat förstås sekundärt. Flera fritidsledare förhåll sig till detta, jag ger ett exempel från Felix 

när han berättar om föreningar ungdomar skapar: 

 

Jag tror att det [mest meningsfulla] är gemenskapen och processen, att man är fler och skapar en 

förening, man ses regelbundet. Sen tror jag inte det är själva föreningen i sig som är det 

viktigaste, det fundamentala. Det är gemenskapen kring att man tillsammans sitter och skapar, 

och planerar, bygger upp strukturer (Felix.). 

 

På båda fritidsgårdarna engagerar sig många ungdomar i föreningar de driver, men föreningarna 

beskrivs inte vara det största värdet utan återigen är det gemenskapen. Den aktivitet som 

gemenskapen sker inom är analytiskt det sekundära. Denna analys kan vi se som en alternativ 

förståelse av meningsfull fritid jämfört med yrkesdiskursen, istället för aktivitet som 

meningsfull fritid så blir gemenskap meningsfull fritid. Om jag skruvar åt analysen ytterligare, 

så kan det tolkas som att en aktivitet får sitt värde först när den görs i ett sammanhang med 

vännerna. Jag har i intervjuerna också sett mönster av att det är gemenskapen och 

sammanhanget som möjliggör aktiviteter, där Agneta har ett talande exempel: 

 

Agneta: Jag har ett exempel av en ungdom på det här som är helt fantastiskt för att hen, ska jag 

säga, för att hen skrev upp sig på icke-binär. Ja, va här väldigt mycket själv. Gick i vanlig klass 

men jag fick höra från lärare att hen va väldigt sådär ensam. Men hen kom hit varje dag. Och va 

med på jam kvällarna. Det visade sig att den ungdomen va jätteinne i technomusik och började 

göra egna låtar. Och började sen spela med andra, från att asså suttit bara själv i vårt café å suttit 

med sin dator, så gick det till att den ungdomen framträdde sin låt, på scen, inför alla. 

Lovis: Kul! Vad skulle du säga att ni fritidsledare hade för roll i hens process till att komma dit 

till att spela upp låten? 

Agneta: Asså vi fick en bra relation, helt enkelt. Satt och pratade varje dag och liksom va 

intresserade. /.../ Vi tog oss tid, vi tog oss tid. Engagerade oss och lyssnade (Agneta). 

 

Fritidsledarna mötte alltså en ganska ensam ungdom, men genom att de gav hen ett 

sammanhang där hen fick möta personer och börja dela sitt intresse, så kunde hen till sist 

framträda på scen. Jag tolkar det som att detta sammanhang var en nödvändig komponent för 
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att kunna kliva upp på scenen. Att det också rörde en hbtqia-person tänker jag inte ska förbises, 

då trygga mötesplatser för hbtqia-personer inte är alltför många. Jag har tidigare visat hur Felix 

berättat om att inkludera exempelvis hbtqia-personer. Han berättade också senare om vikten av 

att inkludera kvinnor och hbtqia-personer som fundamentalt, för att alla ska kunna vara 

inkluderade i samhället vilket alla inte är idag enligt honom. Jag tolkar detta som att skapa 

gemenskap för just exempelvis hbtqia-personer blir nödvändigt utifrån samhällsdiskursen jag 

tidigare visat, som påvisar att allas platstagande inte är självklart. 

Gemenskap och att bara umgås och samtala löper som en råd tråd i mina intervjuer, det 

är de små konversationerna som framställs som viktiga samt ”hänget”. I inledningen berättade 

jag om hur Botkyrkas fritidsgårdar lades ned då politikerna ansåg att hänget inte var 

ungdomarna till nytta. Agneta delar inte åsikten av att hänget skulle va oviktigt: 

 

Medans ungdomarna kanske bara tycker att det är meningsfullt å ses här. Därför så försvarar jag 

ju det här hänget, som jag tror är jätteviktigt. Vissa [fritidsledare] kan inte kanske riktigt hantera 

det då som man säger, utan det kan bli för mycket att man bara hänger här, man blir rastlöst 

kanske eller liknande. Men jag tror att det är viktigt, det är en bra fritid, asså att man bara kan 

göra det (Agneta). 

 

Att försvara något behövs endast när det är i underläge. Att politiker väljer att stänga ned 

verksamheter på grund av ”häng” tyder på detta. Både yrkesdiskursen och prestationsdiskursen 

anser jag skapar denna bild: du ska ägna dig åt aktiviteter och du ska vara aktiv och producera 

något. Att fritidsledarna sätter det sociala och ”hänget” i fokus blir ett motstånd mot diskurser 

som vill säga att något annat är det viktiga. Men detta märks även inom personalgruppen: som 

Agneta säger blir vissa fritidsledare rastlösa av hänget. Utifrån min egen erfarenhet känner jag 

igen mig i rastlösheten och jag har haft yrkeskollegor vars entusiasm i aktiviteter slagits ned 

när de mötts av ungdomar som inte vill delta och bara vill hänga. Yrkesdiskursen finns där och 

påverkar alla fritidsledare, eftersom vi är en del av den. Jag tolkar att det är det som gör det 

svårt att ”gilla hänget” och stå ut med bristen av aktivitet. 

 Sammantaget blir gemenskapen och känslan av sammanhang två nodalpunkter som har 

bärande mening för den meningsfulla fritiden. Gemenskapen konstrueras som primär i varför 

ungdomar kommer. Att ungdomar ska kunna ha en plats att vara på ses som avgörande för att 

de ska kunna uppnå en meningsfull fritid och nå ett välbefinnande. Jag behöver dock belysa att 

det förstås finns andra platser och sammanhang i samhället där en ungdom kan nå en känsla av 

sammanhang. Exempelvis föreningsliv, idrott, kulturhus med mera. Dessa kan dessutom 
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kopplas starkare till att spela in i prestationsdiskursen snarare än fritidsledarnas motstånd av 

den. I kontexten av meningsfull fritid på fritidsgårdar blir alltså just gemenskapen det viktiga. 

Jag har i de senaste två rubrikerna presenterat fyra nodalpunkter; subjektivitet, 

självbestämmande, gemenskap och känsla av sammanhang. Dessa fyra blir det som i 

fritidsledarnas tal och praktik organiserar skapandet av ”meningsfull fritid”. Dessa fyra 

nodalpunkter förhåller sig också till den diskursordning jag påvisat. Subjektiviteten blir att 

uppstå som ett motstånd mot yrkesdiskursen, där den diskursen vill fylla ”meningsfull fritid” 

med en bestämd definition, medan subjektiviteten menar att ”meningsfull fritid” inte kan 

definieras på grund av sin flytande karaktär. Självbestämmande blir ett motstånd mot 

prestationsdiskursen, som blir en påtryckning från samhället i att du ska vara aktiv för att något 

ska ges mening, medan självbestämmandet menar att ”meningsfull fritid” snarare är ditt eget 

val och lika gärna kan vara att bara ta det lugnt. Nodalpunkterna gemenskap och känsla av 

sammanhang relaterar till samhällsdiskursen, genom att behovet av gemenskap och att ha ett 

sammanhang är sprunget ur samhälleliga problematiker som ungdomarna möter. Dessa två 

nodalpunkter gör också ett motstånd mot fördomsdiskursen, genom att visa på en bredd av vilka 

som besöker och att det inte bara är en viss grupp som skulle vara stökig. Arbetet med KASAM 

blir dessutom ett sätt att visa på en tyngre vikt i yrket än fördomen om att fritidsledare skulle 

dela ut pingisrack. Jag har nu kartlagt det som organiserar ”meningsfull fritid”. Jag kommer i 

nästa rubrik att undersöka hur ”meningsfull fritid” i sin tur tar form i fritidsledarnas görande. 

Fritidsledarnas ledarskap – Det Meningsfulla Ledarskapet 

Jag kommer i denna rubrik analysera hur fritidsledarnas görande blir till utifrån 

diskursordningen och de nodalpunkter som organiserar ”meningsfull fritids” värden. Det 

organiserande nodalpunkter gör leder i nästa steg till artikulationer. Som jag skrivit i teoridelen 

är artikulationer all form av social praktik; vårat tal, skrift, handlingar och interaktioner med 

vår materiella omgivning. Artikulationerna sker utifrån de nodalpunkter som finns inom en viss 

diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 35ff). Fritidsledarnas görande blir alltså 

artikulationer. Jag vill dock här betona vilken sorts görande det rör sig om. Fritidsledare som 

yrke ägnar sig nämligen åt, som yrkestiteln påvisar, ledarskap. Därav kommer jag prata om 

fritidsledarnas görande i termer av ledarskap. Detta är också en empirisk avvägning, då den 

empiri jag nu kommer presentera också visar att fritidsledarna just leder ungdomarna. 

 I föregående kapitel nämnde jag främjande ledarskap och subjektivitetens betydelse. I 

fritidsledarnas ledarskap vävs det samman, vilket Felix berättar om: 
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... ungdomar kan va ganska öppna och berätta vad dom vill göra, så hör man och så kan man 

spinna vidare, det är den kompetensen man har som fritidsledare tror jag, att man av ett litet korn 

kan se en större helhet, om nån säger ”vad roligt det var att rita på den här snapchat saken”, på 

mobilen, så kanske man kan uppmuntra, ”amen vill du inte ha en tavla att rita på istället?”, 

kanske uppmuntra på det sättet (Felix). 

 

Subjektiviteten framträder i att fritidsledaren lyssnar på vad ungdomar säger att de vill och 

sedan utövar ett främjande ledarskap som utvecklar intresset. En stor del i det främjande 

ledarskapet är just att utveckla ungdomars intressen. Fritidsledarna berättade om ytterligare en 

form av ledarskap för utveckling: ett coachande ledarskap. Henrik berättade ”Vi ska va dom 

som coachar och hjälper och stöttar till att ha en bättre fritid, eller en i alla fall en tanke om att 

ha meningsfull fritid”. Coachandet blir ett verktyg för att stötta och hjälpa ungdomar för att nå 

en meningsfull fritid. Även det coachande kan tänkas vara viktigt för subjektiviteten, då 

coachandet utvecklar de subjektiva önskemålen. Coachande tenderar ofta att handla om stora 

saker för ungdomen, men även de små plötsliga sakerna är viktiga: 

 

Jag brukar säga att man också tar tag i ögonblicket. Att man inte alltid planerar in en aktivitet 

eller planerar in hur det ska vara. Utan om jag känner att nu kommer Pelle och Ulla här och man 

börjar prata så, vad säger man [knäpper med fingrarna], smida när järnet är varmt. Och ofta så 

blir det väldigt positiva aktiviteter eller positiva stunder eller möten då /.../ därför ungdomar är 

ju mycket här och nu (Lena). 

 

Att göra saker som ungdomar vill just i stunden hänger förstås ihop med vikten av 

självbestämmande. Inplanerade aktiviteter kanske inte alltid är det som behövs, eftersom Lena 

menar att ungdomar är ”här och nu”, vilket blir en språklig motsats till något som planeras långt 

fram. För att uppnå självbestämmande finns det ett värde i det spontana, i att fånga ögonblicket 

och ”smida när järnet är varmt”. Detta syntes i observationerna, exempelvis hur en ungdom på 

Storgården ville dansa i aktivitetsrummet och då fick en aux-sladd av en ledare för att koppla 

in musik, eller hur ungdomarna på Lillgården ville se på Netflix och då fick hjälp av en ledare 

som startade upp gårdens Netflix-konto. Av just dessa observationer märks att de spontana 

sakerna tycks vara enkelt genomförda och ger fritidsledaren en slags servicefunktion. Det finns 

troligtvis mer nyanserade exempel än så men som jag ej hade möjligheten att se, men av 

erfarenhet vet jag att de spontana önskemålen ofta är av just servicekaraktär. 
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Fritidsledarna pratade också om att ungdomar inte alltid vet vilka val de har att välja 

mellan, gällande exempelvis aktiviteter och fritidssysselsättningar. För att utöva 

självbestämmande så gynnas det förstås av flera alternativ. Att som ledare erbjuda ungdomar 

nya val till aktiviteter och få dem att testa nya saker var det flera av ledarna som pratade om. 

Det framställdes ibland motiverat av att ungdomar inte alltid vet sina alternativ, vilket även 

Pettersson Svenneke och Havström visar i sin studie som en del av fritidsledarens ledarskap 

(Pettersson Svenneke & Havström 2007: 144). Hur det ser ut i praktiken när ledarna får 

ungdomar att testa nya saker stötte jag aldrig på under mina observationer, men Karl berättade 

i sin intervju om hur han och Agneta hade haft ett projekt riktat mot några ungdomar där de fick 

dessa att börja måla, vilket var ett intresse som ungdomarna inte hade sedan tidigare. De gick 

då tillväga genom att plocka bort all annan verksamhet i lokalen och endast tillhandahålla 

verktyg för måleri, där Agneta med sin kompetens inom måleri hjälpte ungdomarna i skapandet 

och Karl blev en socialt drivande faktor med sin kompetens inom samtalsmetodik. 

Jag har påvisat att det egna valet är relevant för meningsfull fritid, men det finns en 

faktor som sätter den ur spel. Flera fritidsledare menade på att vänskapsgruppen har en stor 

påverkan på vad ungdomarna gör, Karl gav ett exempel på detta: 

 

... den är ju på din fria tid, du väljer ju själv. Sen tycker jag ju det är sanning med modifikation 

då va /.../  så gör ju många ungdomar tyvärr så att dom följer ju med och gör det som kompisarna 

gör. Det kanske inte alls är det som dom vill göra egentligen (Karl). 

 

Jag har nämnt subjektivitet som viktig för den meningsfulla fritiden men också vikten av 

gemenskap. I detta citat ser vi hur dessa två faktorer kommer i konflikt med varandra. Individen 

kan vilja en sak, men vikten av gemenskap segrar över subjektiviteten. Det blir alltså ett 

grupptryck. Felix berättade att när han frågar ungdomar vad de gillar att göra får han ofta samma 

svar. Han tror det beror på att en själv inte vill vara annorlunda utifrån gruppen och anpassar 

sig till sina vänner. Felix menar att fritidsledarens roll då blir att utmana normer som säger vad 

som är det rätta att gilla, han ger ett exempel utifrån att ha en viss kropp och gilla att dansa, men 

då kanske inte passa in i det på grund av normer. Att anpassa sig till gruppens intressen blir ett 

sätt att inte vara annorlunda. De subjektiva valen blir en risk för att sticka ut och förlora 

tillhörighet i gemenskap. Denna analys tänker jag har en likhet med mitt tidigare resonemang 

om hur gemenskap är det som möjliggör att kunna delta i en aktivitet: gruppen är återigen 

viktigast och överordnad det som görs. 
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 Det finns inte bara normer kring vad en bör göra, utan också normer kring hur en bör 

vara som ungdom eller människa generellt. Detta påverkar också fritidsledarnas ledarskap, där 

Felix ger ett exempel: 

 

... om jag märker att vi har en ganska homogen grupp under en längre period så börjar jag peta 

in liksom normer och värderingar, kanske lägger fram en bok på två män som kysser varandra, 

utan att föra en större diskussion, utan jag normaliserar det liksom, trycker in (Felix). 

 

Felix tar sitt resonemang ur att ha en grupp på gården av lika individer, vilket i detta fall framstår 

som heteronormativa individer. Jag har tidigare berättat om hur han och hans kollegor gjort en 

vägg med inkluderande budskap på Lillgården. Genom att visa upp normbrytande identiteter 

och levnadssätt genom bilder eller litteratur i lokalen försöker fritidsledarna normalisera andra 

möjliga vägar i livet. Jag menade tidigare att känslan av sammanhang spelar roll för den 

meningsfulla fritiden, så för att känna att en passar in blir detta normkritiska arbetssätt en väg 

för att göra ett sammanhang för de som inte tillhör normen. Som exempel berättade Henrik att 

”tillgängliggöra en plats som är fri från normer”, genom att ha prideflaggan uppe och motverka 

maktlekar eller exkluderande normyttringar med hjälp av coaching. Inkludering handlar ju dock 

inte om att ta bort normer, de finns alltid där, utan om att etablera nya normer där alla får plats, 

vilket jag uppfattar är det som fritidsledarna arbetar för. De använder ett normkritiskt arbetssätt 

för att skapa ett sammanhang och gemenskap, men ett sammanhang förutsätter alltid att det 

finns olika typer av normer. En viktig del i ledarskapet är då att bredda dessa normer över vilka 

som är med och självklara i sammanhanget och gemenskapen på fritidsgårdarna, eller samhället 

överlag. Ett exempel på det såg jag en kväll på Storgården, när en ungdom vid cafédisken såg 

en liten folder om hbtqia-personer. Hon kommenterade att om en föds med snopp är en kille 

och om en föds med snippa är en tjej och inget annat. Karl och en annan ledare bemötte henne 

med frågor som ”Men är det verkligen så lätt att förstå kön?” och ”Men varför är det så viktigt 

vad en föds till? Varför tycker du inte det är bra med att kunna ändra sin kropp?”. Tjejen 

argumenterade emot men fritidsledarna fortsatte ge coachande frågor och gav exempel på 

transpersoner de kände och informerade om den vård som idag finns för transpersoner. Genom 

detta samtal kunde ledarna arbeta med att försöka inkludera en större förståelse av vilka som 

finns i samhället och samtidigt motverka exkluderande normyttringar. 

 Skapandet av just sammanhang tar sig förstås fler former, där en fråga är hur en vill 

spendera sitt sammanhang på fritidsgården. Detta hänger förstås ihop med det egna valet, där 

lokalen blir relevant för hur ungdomars olika viljor möjliggörs. Lena berättade att de arbetat 
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med att skapa ”miljöer i rummet”, som kan möta olika behov. Att ha soffor för häng, att ha rum 

som är mer aktiva, att ha delar för kreativitet eller platser för att sitta själv. När jag va på 

Storgården upplevde jag detta märktes tydligt, då energin i lokalen blev olika i de olika 

”miljöerna” i rummet, vid exempelvis en stor projektorduk där det spelades tv-spel med 

fotbollsspelet Fifa var energin hög medan soffhörnan va lågmäld och tyst. Här ser vi det 

återkommande temat av aktiviteter eller umgänge, där lokalen anpassas efter dessa olika sätt att 

utöva fritid. Att hänga går att göra på fritidsgården i princip alltid och det finns ett stående utbud 

av aktiviteter som till exempel att rita eller spela biljard, men varje fredag gör Storgården något 

speciellt. Både Lena och Agneta berättade att det då kan vara en DJ för disco, en jam kväll med 

instrument, organiserat måleri eller Fifa-turnering. Fredagskvällen blir det mer än vanligt häng, 

fredagen blir att skilja sig på det sättet då en specifik ledarledd aktivitet hamnar mer i fokus. 

Detta går in i yrkesdiskursens syn på meningsfull fritid som aktivitetsinriktat. Det är förstås inte 

konstigt då fritidsledarna är en del av denna diskurs. Jag vet också av erfarenhet att fredagar 

traditionsenligt är den dag i veckan då något speciellt händer på fritidsgårdar generellt. Att göra 

just detta kan ses som att också skapa en viss känsla av sammanhang; en som visar att nu är det 

helg. En av dessa speciella fredagsaktiviteter som varit extra lyckad har fritidsledarna berättat 

varit jam-kvällar. Då har instrument tagits ut ur replokalen och satts på stora scenen i 

huvudlokalen och den som vill får testa, vilket har varit populärt. Jag blev nyfiken på vad 

skillnaden blir beroende på vart instrumenten befinner sig och frågade Agneta om detta: 

 

Det är jättespännande, faktiskt, vad som händer där. Man kan ju tycka att, amen är det inte lättare 

att gå in i replokalen och stänga dörren när ingen hör? Liksom såhär att det är då man vågar 

testa. Men på nått sätt så är det är intressant, jag upplever tvärtom, att när det är framme så är 

det som att det är tillgängligare. För att det är en prestation att gå in i den här replokalen på nått 

sätt. Man ska prestera där inne va, för att där är replokalen (Agneta). 

 

När instrumenten är i replokalen så gör kontexten av en replokal att instrumenten laddas med 

prestation. Det kan jämföras med prestationsdiskursen: står du i en replokal så är det fokus på 

att göra något ordentligt. Men när instrumenten lyfts ut ur replokalen så lyfts de även ut ur 

kontexten av prestation. Istället blir de tillgängliga i ett sammanhang där det är okej att bara 

testa för testandets skull. 

Jag har i denna rubrik visat hur fritidsledarnas ledarskap formas av hur subjektivitet, 

självbestämmande, gemenskap och känsla av sammanhang. För att uppnå detta blir ledarskapet 

att handla om främjande, coachande, spontanitet, att inspirera till nya saker, motverka 
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grupptryck, arbeta normkritiskt, inkludera, arbeta med lokalen, göra något speciellt på fredagar 

och att motverka prestation. Jag vill hävda att dessa olika göranden av fritidsledarna leder till 

en speciell sorts ledarskap, som jag väljer att kalla ”Det Meningsfulla Ledarskapet”. När 

fritidsledarnas ledarskap präglas av detta, så kan ungdomarna ledas till en meningsfull fritid. 

Fritidsledarnas drivkrafter till att skapa meningsfull fritid 

Vi närmar oss slutet på den analytiska resan och har nått fritidsledarnas drivkrafter. När 

fritidsledare utövar ”Det Meningsfulla Ledarskapet”, vad har de för drivkrafter till att ge 

ungdomar meningsfull fritid? Om fritidsledarna arbetar med välfärd och ska ge 

samhällsmedborgarna något, i detta fall ungdomarna, vad är det då de ger ungdomarna och 

varför? När jag frågat fritidsledarna har vissa saker framträtt som centrala, där Agneta ger ett 

exempel som fångar in flertalet faktorer, när hon föreställer sig ungdomarnas perspektiv: 

 

Asså meningsfull tror jag att det är att man [som ungdom] känner att det här har lämnat nått spår 

i mig. Det har betytt nått för mig. /.../ Det här var nånting som jag tycker gav mig nånting. Det 

kan va vad som helst, det kan va att jag känner att jag fick möta den här ungdomen eller vuxna 

personen här å har ett samtal eller har lärt sig nått nytt eller testat nått nytt (Agneta). 

 

Den meningsfulla fritiden lämnar alltså någon form av spår, som kan ha formen av ett socialt 

möte eller testat en ny aktivitet. Att sätta detta spår driver Agneta framåt till att ge ungdomar 

meningsfull fritid. Från egen erfarenhet får det mig att blicka tillbaka på två tillfällen i mitt 

yrkesliv. En gång när jag diskuterade hemlösa rumäners tiggande med en kille som va helt 

inställd på att det var oetiskt, men i slutet av konversationen var han mer undrande över hur 

rumänerna hamnat i den positionen. Mitt andra minne är då jag fick en tonåring från 

mellanöstern att karva sin första pumpa inför halloween och hans ögon lyste av glädje. I mig 

själv satte det spår, förhoppningsvis i dessa ungdomar också. En annan aspekt som lyfts är 

självkänsla, vilket Karl menar är ett driv till meningsfull fritid: 

 

... många av dom här har fått starkare självkänsla. Jag tror självkänslan är en liten röd tråd i det 

här. Inte i alla fall, men i många av dom här fallen, så tror jag det här handlar om självkänsla. 

Lite stå upp för saker och våga, asså våga prata om saker (Karl). 

 

I min intervju med Karl berättande han om flera exempel där han gett ungdomar stöd för att 

göra det de själva vill i livet och fått ha argumenterande diskussioner. En effekt av detta blir 

självkänslan och där igenom stå för det en själv tycker är viktigt och det en själv vill göra. En 
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annan drivkraft till görandet av meningsfull fritid menade Agneta var att ge ungdomar utrymme 

att få ta det lugnt, att ”komma bort från den här pressen å stressen”. Både Agneta och de andra 

fritidsledarna har pratat om ”pressen å stressen” syftandes till skolan och hur den gör att 

ungdomarna inte orkar så mycket. Att just då bara kunna få vara på fritidsgården och hänga och 

inte göra något blir oerhört värdefullt. En sista drivkraft berättar Zarah om: ”Jag vill ju kunna 

göra den platsen dom går till, som ett såhär bra ställe, som dom kan titta tillbaka till och ba asså 

gud vad roliga tider jag hade”. Att kunna ge ungdomarna minnen när de som vuxna ser tillbaka 

på fritidsgården och minns allt det roliga. Flera av fritidsledarna har pratat om hur ungdomar 

många gånger får med sig något från fritidsgården på lång sikt, ofta genom liknelsen av ”att så 

ett frö”, för att föra med ungdomarna nya intressen eller tankegångar eller vänskapsrelationer. 

Det är i samhället en självklarhet att skolan ska bidra med långsiktig kunskap. Jag vill hävda att 

även fritidsledare och fritidsgårdar ger ungdomar erfarenheter som varar på lång sikt, som blir 

en investering vidare ut i livet. Den långsiktiga effekten av fritidsgårdar går att se i Tengbergs 

studie, där hon kommer fram till flera faktorer gamla gårdsbesökare fått på sikt, som att utveckla 

sociala förmågor, umgås, hänga och delta i gruppaktiviteter (Tengberg 2013: 36). Av egen 

erfarenhet var det just att jag som ungdom fick växa på fritidsgården, lära mig arbeta i projekt 

med mitt hårdrocksband och lära mig ta svåra beslut i grupprocesser, där fritidsledare stöttade 

mig. Det fick mig att förstå värdet av fritidsgårdar och ledde mig själv in i yrkesbanan som 

fritidsledare, där jag ville kunna ge tillbaka samma sak till morgondagens ungdomar. På sikt 

ledde det till att jag nu idag utbildar morgondagens fritidsledare. Där allt började med att jag 

fick en meningsfull fritid. 

Jag har tidigare berättat om begreppet fantasmatiska logiker och att dessa förklarar 

varför någon investerar sig i en viss idé. Genom denna rubriks analys så hävdar jag att de 

fantasmatiska logikerna är det som förklarar fritidsledarnas drivkrafter till att utöva ”Det 

Meningsfulla Ledarskapet” för att skapa meningsfull fritid. Fritidsledarna drivs av att ge 

ungdomarna något som följer med dem i livet, det kan va att få ett nytt intresse eller ett samtal. 

Fritidsledarna drivs av att ge ungdomarna en starkare självkänsla. De drivs av att ge 

ungdomarna en plats i samhället där de bara kan koppla av och ta det lugnt. Framför allt, 

fritidsledarna drivs av att kunna ge ungdomarna en rolig meningsfull fritid som bygger minnen. 

Flera av fritidsledarna pratade om att de ville ge något tillbaka till samhället. Alla dessa 

drivkrafter är det som skapar det som ges tillbaka och är det som visar varför meningsfull fritid 

är viktigt för våra ungdomar och varför fritidsledare är viktiga för samhället. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit är att undersöka och analysera hur fritidsledare genom tal och 

praktik ger mening åt “meningsfull fritid” och hur “meningsfull fritid” blir betydelsefullt. 

 För att undersöka syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur påverkar olika diskurser fritidsledarnas skapande av meningsfull fritid? 

2. Vilka värden fylls meningsfull fritid med? 

3. Hur gör fritidsledarna meningsfull fritid? 

4. Vad menar fritidsledarna att meningsfull fritid har för betydelse för ungdomar? 

 Jag har genom intervjuer och observationer undersökt fritidsledare och analyserat 

materialet utifrån poststrukturalism och politisk diskursteori. Studien har utförts på två 

fritidsgårdar, Lillgården och Storgården, där sex stycken fritidsledare deltagit i intervjuer. 

 Min studie har visat att fritidsledarnas skapande av meningsfull fritid påverkas av fyra 

diskurser. Den första är fördomsdiskursen från omvärlden som inte ser yrkets riktiga arbete och 

uppfattar fritidsledare som att mest göra enkla aktiviteter och att yrket inte skulle vara ett riktigt 

yrke. Fördomarna tar även formen av att besökarna främst skulle vara stökiga ungdomar. Den 

andra diskursen är yrkesdiskursen, om just fritidsledaryrket i sig. Denna diskurs är ledarna 

själva en del av. Yrkesdiskursen framhäver meningsfull fritid till att handla om främst 

aktiviteter, vilket fritidsledarna själva ej håller med om utan menar på att fler saker är 

meningsfulla. Den tredje diskursen är prestationsdiskursen, som är en del av samhället i stort 

och påverkar ungdomar till att ständigt möta prestation, främst utifrån skola, vilket gör att 

fritidsgården behöver vara fri från prestation. Den fjärde diskursen är samhällsdiskursen, som 

visar på problematik i vem som får plats eller inte i samhället, som fritidsledarna förhåller sig 

till när de ska möta sin målgrupp så att den blir inkluderad. 

 De värden som fritidsledarna fyller meningsfull fritid med är subjektivitet, 

självbestämmande, gemenskap och en känsla av sammanhang. De menar att meningsfull fritid 

är subjektiv; ingen kan berätta för nån vad som är meningsfullt för den. För att något ska bli 

meningsfull fritid måste det också va självvalt, ungdomarnas eget val av vad de gör på fritiden 

är centralt. En stor bit av meningsfull fritid är gemenskapen, att få umgås med sina vänner och 

ha en plats att vara. Det sista värdet är att känna en känsla av sammanhang; att känna att en 

tillhör någonstans, att höra hemma och bli sedd och hörd. 

 Det ledarskap som fritidsledarna sedan utövar för att skapa meningsfull fritid 

kännetecknas av flera faktorer; det är främjande och coachande. Det ger utrymme för 

spontanitet och inspirerar till nya saker. Det motverkar grupptryck, arbetar normkritiskt och 
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inkluderar. Det arbetar med lokalen, gör speciella saker på fredagar och motverkar prestation. 

Summan av detta leder till meningsfull fritid hävdar jag och jag kallar det därmed för ”Det 

Meningsfulla Ledarskapet”. 

 Det meningsfulla ledarskapet leder sedan till fritidsledarnas drivkrafter till att ge att 

ungdomar något långsiktigt, att ge ungdomar självkänsla, ge ungdomar en plats att vara på med 

vänner och koppla av och ge ungdomar roliga stunder och minnen. Det blir meningsfull fritid! 

 Jag menar att det finns en röd tråd i denna analys. De fyra diskurserna påverkar 

uppkomsten av de fyra värdena som fritidsledare fyller meningsfull fritid med. Dessa värden är 

i sin tur grund för fritidsledarnas ledarskap. Ledarskapets drivkrafter är det som skapar 

meningsfull fritid för ungdomar. Jag vill här återigen uppmärksamma läsaren på att denna 

analys är poststrukturalistisk och diskursteoretisk. Denna teoribildning menar att kultur skapas 

i sin specifika kontext, den är bunden av relationer och förändras. Det finns ingen given eller 

total sanning i mitt resultat, utan det är ett sätt att förstå fritidsledares skapande av meningsfull 

fritid. En annan forskare skulle kunna förstå det på ett annat sätt och meningsfull fritid skulle 

kunna förstås på andra sätt. Men just utifrån denna studie blev resultatet såhär. 

 I studiens bakgrund beskrev jag hur fritidsgårdar hotas att läggas ned på grund av 

pågående nedskärningar i välfärden. Jag frågade mig om fritidsledare och fritidsgårdar är 

viktiga för samhället och välfärden. I sådana fall, hur är de då viktiga? Har de någon relevans 

alls för välfärden eller kan vi skrota fritidsgårdar hur som helst och allt rullar på bra ändå? I 

mitt resultat framhävdes ungdomars självbestämmande som ett motstånd mot yrkesdiskursens 

syn på meningsfull fritid som aktiviteter. Jag vill här dra paralleller till Lars Nilssons studie om 

ifall kommunal fritid behövs. Han menar att det behövs för demokratins skull. Om fritidschefer 

bestämmer utbud utan medborgarnas röst, så blir det inte demokratiskt. Kommunal fritid är trots 

allt till för medborgarna (Nilsson 2007: 40f). Kopplar jag detta till mitt resultat, så behövs 

ungdomars självbestämmande över meningsfull fritid för att det ska bli demokratiskt. 

Fritidsledarna riktade kritik mot hur andra, exempelvis utbildare och yrkessektorn överlag, visar 

på en specifik bild av meningsfull fritid. De ifrågasätter i vilken mån ungdomars perspektiv tas 

med i detta. I studiens bakgrund berättade jag om hur fritidsgårdar i Botkyrka lagts ned på grund 

av för mycket ”häng”. Men var det inte det ungdomarna ville? Gick beslutsfattarna och tog 

beslut över ungdomarnas huvuden, utan en demokratisk förankring hos ungdomarna? De är ju 

trots allt medborgarna. Nilsson menar också att om vi låter ekonomiska drivkrafter styra den 

kommunala fritiden så kommer demokratin riskera urholkas. Samtidigt riskerar fritidsgårdar i 

skrivande stund att läggas ned på grund av ekonomiska besparingar. Kanske vi borde se detta 
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som ett varningens tecken. Jag vill utifrån detta resonemang hävda att ja, meningsfull fritid 

behövs, för ungdomars demokratiska plats i samhället och välfärden. 

 Något riktmärke måste vi väl dock ändå ha för om en fritidsgård ska läggas ned eller 

inte? Fritidsledare generellt på kommunala fritidsgårdar gör väl sitt jobb, eller? För att något 

ska läggas ned måste det ju rimligtvis inte längre fylla sin funktion. Har inget en funktion så 

blir det poänglöst att ha kvar det. Fritidsledarna i min studie menade att de ser annorlunda på 

meningsfull fritid än yrkesdiskursen överlag. Jag tolkar det som två olika funktioner: 

yrkesdiskursen säger att vi ska aktivera ungdomar med aktiviteter, men fritidsledarna säger att 

vi ska ge ungdomarna en plats där de kan vara och få bestämma själva över sin fritid. Vad 

händer om arbetsgivare är företrädare av yrkesdiskursen? Fritidsledarna ska utföra ett visst 

uppdrag med politiska direktiv gentemot medborgarna. Men när fritidsledarna möter ungdomar 

så ser de att något annat behövs. Michael Lipskys dilemma om kontroll och autonomi 

framträder här (Lipsky 1980: 13ff). Det blir upp till fritidsledarna själva i hur de arbetar och 

tolkar sitt uppdrag. Generellt befinner sig fritidsgårdar fysiskt långt ifrån cheferna (och 

politikerna) på kommunala kontor, vilket minskar möjligheten till kontroll och ökar 

fritidsledarens autonomi. I mitt resultat syns dessutom en bredd av saker fritidsledarna gör. 

Yrket har dessutom ofta breda ramar och otydlig arbetsbeskrivning. Det ökar förstås graden av 

autonomi hos fritidsledare. Då finns risken att det skapas ett avstånd mellan vad politiker tänker 

är det som fritidsgårdar ska uppfylla och vad fritidsledare tänker att fritidsgårdar ska uppfylla. 

Vad händer dessutom om politikerna förstår fritidsgårdar och fritidsledare med glasögon 

färgade av fördomsdiskursen? Plötsligt har politikerna då en anledning till att fritidsgårdarnas 

funktion inte är uppfylld och fritidsgården kan diskuteras för nedläggning och tas ut ur 

välfärden. 

 Men är fritidsgårdar verkligen en del av välfärden? Varför är det så lätt att ifrågasätta? 

Sociologen Hans-Edvard Roos skriver att fritid inom politiken är ett frivilligt åtagande. Det är 

baserat på hur vi som samhälle skapat det som en medborgerlig social rättighet, som blivit en 

del av välfärdsstatens omsorg. Men till skillnad från utbildning och barnomsorg finns det ingen 

lag som tvingar kommunal politik till att tillhandahålla fritid (Roos 2012: 40). Så fritiden är en 

del av välfärden verkar det som, men samtidigt inte då den inte måste tillhandahållas av 

kommunen. Detta kan dock komma att ändras. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg skrev i 

en artikel i november 2019 att ”ungas rätt till fritid på lika villkor en viktig samhällsfråga” 

(MUCF 2019). Hon beskriver vikten av fritid för unga och hur det inkluderar unga i 

samhällsdebatten. Hon tar också upp att nästa år kommer barnkonventionen bli lag i Sverige, 

där artikel 31 beskriver att alla barn har rätt till fritid, lek och vila. Där till är ett av regeringens 
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mål med implementerandet av artikel 31 ”att alla unga ska kunna ha en utvecklande och 

meningsfull fritid” (MUCF 2019). Genom barnkonventionen kommer barn och ungas fritid att 

bli lag. Det kommer ges en uppbackning till fritidsgårdarna. Jag menar att detta kommer göra 

fritidsgårdarna till en tydligare del av välfärden. Så som mitt resultat påvisat hur meningsfull 

fritid är så vill jag hävda att den inkluderar artikel 31 i barnkonventionen. Det visar på vikten 

av barn och ungas rätt till framförallt vila. Politiskt förakt mot ungas hängande i fritidsgårdar 

tappar sin styrka, för ungdomarna behöver den vilan och fritidsgårdarna ska ha den funktionen. 

Kanske detta kommer hjälpa fritidsledarsektorn att bli tydligare i sin funktion och kanske 

kommer det gynna samförståndet i kedjan av politiker, chefer och fritidsledare. Vi får se. 

 Jag frågar mig återigen, är fritidsgårdar, fritidsledare och meningsfull fritid viktigt? Är 

det en del av välfärden? Absolut. Och det kommer bli tydligare än någonsin år 2020. 

 

Förslag till framtida forskning 

Ungdomarnas eget perspektiv har fritidsledarna vurmat för. Kanske borde en studie likt denna 

göras fast med också ungdomar i fokus, för att få veta hur de uppfattar meningsfull fritid? Skiljer 

den sig från fritidsledares uppfattning? Jag är också nyfiken på hur denna studie hade sett ut om 

den skrivits på högre nivå med ett större underlag av observationer för att tydligare fånga upp 

konkreta exempel av fritidsledarnas ledarskap. Ett tema jag var tvungen att avstå från att skriva 

om var meningsfull fritid för individen eller för gruppen. Hur hanteras spänningen där emellan? 

Ett annat ämne som var aktuellt i mitt material men som ej fick plats var LSS-ungdomars fritid. 

Hur meningsfull fritid förstås utifrån ungdomar inom LSS-verksamhet vore också en intressant 

forskning att se. Likaså forskning om ifall meningsfull fritid framträder på olika sätt utifrån 

perspektiv av klass, etnicitet, hudfärg och sexuell läggning med mera. Ett annat förstås aktuellt 

ämne jag verkligen önskar forskning kommer belysa är barnkonventionens påverkan på 

kommunala fritidsgårdars skapande av fritid, eller meningsfull fritid. 
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Bilaga 

Frågemanual för intervjuer: 

 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som fritidsledare? 

- I vilka verksamhetsformer har du arbetat som fritidsledare? 

- Vad har du mig dig in i fritidsledareyrket i termer av annan erfarenhet och utbildning? 

- Hur brukar en vanlig vecka se ut här? 

 

Fritidsledarens förståelse av meningsfull fritid 

- Vad tänker du om meningsfull fritid på fritidsgårdar? 

- Vad skiljer meningsfull fritid från annan fritid? 

- Begreppet “meningsfull fritid” används av, och om, fritidsledare då och då. Varför tror du att 

fritidsledare ibland pratar om just “meningsfull fritid”, och inte bara fritid? 

- Vad är det som gör att meningsfull fritid blir meningsfull? 

- Hur arbetar du med meningsfull fritid? 

- Hur arbetar ditt arbetslag med meningsfull fritid? 

- Hur vet du om du har uppnått skapandet av meningsfull fritid? 

 

Fritidsledarens och ungdomars påverkan på meningsfull fritid 

- Fritidsledaren är inte den enda som skapar en meningsfull fritid, exempelvis fritidspedagoger och 

föreningsliv gör det också, så vad är kännetecknande för hur just fritidsledare skapar meningsfull 

fritid? 

- Vad har meningsfull fritid för betydelse för besökarna? 

- Vad tror du det är som lockar ungdomar till att spendera sin fritid just på fritidsgården? 

- Vilka ungdomar skulle du säga är de som tar del av den verksamhet som erbjuds av fritidsledare? 

- Vilka ungdomar tar inte del av verksamheten som erbjuds av fritidsledare? 

 

Avslutande frågor 

- Vad är egentligen meningsfull fritid? 

- Är det något mer du vill tillägga? 

 


