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Abstract 
 

 

Uppsatsen Var är ungdomarna har till syfte att undersöka hur ungdomar och personer 

som arbetar med ungdomsverksamhet själva förstår och förklarar ungdomars deltagande i 

ungdomsverksamhet. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är respektabilitet och 

identitet med utgångspunkt i ett kulturanalytiskt perspektiv. Materialet består av enkäten 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, intervjuer med sju vuxna och sexton ungdomar 

samt av observationer utförda på två fritidsgårdar och en kulturverkstad. Ungdomarna 

menar att de inte har tid för aktiviteter inriktade på estetisk kultur. Det framkommer även 

att lokaltrafiken är problematisk och att kommunen behöver arbeta mer med sin 

marknadsföring av aktiviteterna. Resultatet av studien inbegriper förslag på förbättringar 

som kommunen kan genomföra för att öka deltagandet, exempelvis att flytta ut 

aktiviteterna i byarna, ha flexiblare verksamheter som uppmuntrar till spontant deltagande 

och att se över kollektivtrafiken. Slutsatsen är att genom dessa förändringar kan 

deltagandet öka då ungdomarna i studien visar intresse för att hitta fler fritidsaktiviteter. 

För att producera mer specifika lösningar krävs en utökad studie där fler ungdomar 

intervjuas och kommunens tjänstemän får komma till tals.  
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1. Inledning 

 

  

Ämnet till denna uppsats har tillkommit i samråd med en norrländsk kommun som i 

uppsatsen kommer kallas Gräninge. Gräninge kommun upplever att deltagandet i deras 

ungdomsverksamheter har minskat. Genom enkäter som skickats ut och besvarats 

kontinuerligt sedan 2009 har det även framkommit att många ungdomar i Gräninge inte 

känner att de har någon möjlighet att påverka sina livsvillkor. Ungdomar i det här fallet 

syftar på personer som är tretton till nitton år.  

Kommunens förhoppning är att ett större engagemang i estetisk kultur ska ge 

ungdomarna ett sätt att både få utlopp för sin kreativitet, men även hitta ett forum för att 

uttrycka åsikter och vara med och påverka. Ett sådant engagemang kan sedan användas för 

att bygga en bättre och starkare kommun där unga ska vilja bo kvar efter avslutad 

utbildning, eller flytta tillbaka om de väljer att studera i en annan kommun. Till grund för 

satsningarna på ungdomsaktiviteter ligger en förståelse av kultur som ett 

meningsskapande. Det är något som görs tydligt i kommunens kulturpolicy, vilken jag fått 

ta del, av men som jag på grund av anonymiseringen av kommunen inte kan hänvisa till 

eller bifoga som bilaga.  

Sociologen Simon Lindgren menar att detta meningsskapande ger gemensamma 

referenser och det är dessa gemensamma referenser som binder samman olika grupper och 

skapar ett Vi och Dem. Personer som har samma kulturella bakgrund, eller begreppsliga 

kartor, har lättare att kommunicera med varandra (Lindgren 2009:95). Ett sätt att bilda 

dessa gemensamma begreppsliga kartor är genom populärkultur, att ha sett samma filmer, 

läst samma böcker och fått samma förståelse för hur världen fungerar (Hall 1997:3f).  
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1.1 Syfte 

 

Det övergripande syftet är att undersöka hur ungdomar och personer som arbetar med 

ungdomsverksamhet själva förstår och förklarar ungdomars deltagande i 

ungdomsverksamhet. 

För att göra det har jag utgått från ett antal frågeställningar. Vad kan kommunen göra 

för att öka deltagandet? Vad tycker de deltagande ungdomarna? Erbjuds fel aktiviteter? 

Ligger aktiviteterna på fel tid eller plats? Finns det begränsningar för vilka aktiviteter man 

kan delta i och betraktas som respektabel?  

 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

I huvudsak bygger uppsatsen på ett kulturanalytiskt perspektiv. Kulturanalysen bygger i 

den här uppsatsen på ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att betydelser av 

handlingar och förståelser ses som föränderliga och skapas i samspel mellan människor.  

 

Normer och identitet 

Allt som vi idag förstår som normalt är en produkt av samhällets historiska och nuvarande 

värderingar och det är denna förståelse av vem eller vad som är normalt som kallas för 

normer. De föreställningarna kan dock förändras och nya normer skapas (Ehn & Löfgren 

2001:12). Ett sätt som betydelser förmedlas är genom populärkulturen. Sociologen Simon 

Lindgren menar exempelvis att populärkultur samtidigt som den ger uttryck för 

människors drömmar och tankar även påverkar och återskapar föreställningar av 

världsbilder (Lindgren 2014:55). Det innebär att estetisk kultur som konst, teater, film, 

litteratur med mera kan användas för att förmedla normer och värderingar. Normer är 

också nära ihopkopplat med identitet. Det är detta som gör att den estetiska kulturen anses 

vara ett så viktigt verktyg i kommunens och skolans arbete med att fostra barn och unga till 
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goda samhällsmedborgare. I denna uppsats står ordet kultur för den sociala kulturen, en 

samhällsstruktur, medan kulturella yttringar som film, musik, dans, teater och så vidare 

kommer benämnas som estetisk kultur.  

Beverly Skeggs begrepp respektabilitet är ett annat verktyg som används i analyserna. 

Skeggs använder respektabilitet för att förklara klasskillnader och hur arbetarklassen har 

använt sig av klassmarkörer som kläder och språk för att bli respektabla, få högre status, 

och därmed få tillgång till rum i vilka arbetarklassen inte ansågs höra hemma (Skeggs 

2000). Kungliga operan i Stockholm är ett exempel på ett sådant rum. I uppsatsen 

diskuteras respektabilitet ur perspektivet att vara ”cool” och att höra till i ett rum som inte 

nödvändigtvis handlar om klass eller ekonomiska förutsättningar, utan som även kan 

handla om att inte kunna se sig själv inta vissa rum baserat på förförståelsen om vem som 

förväntas gilla att pyssla eller vem som spelar fiol.  

Att vara cool eller att vilja vara cool kan vara en stor del av ens identitet. Begreppet 

identitet i uppsatsen baseras på sociologen Anthony Giddens definition. Han menar att 

självet eller självidentiteten är en konstruktion och att den kan påverkas genom reflexivet 

och självrannsakan, och inte något förutbestämt eller knutet till släktskap, kön eller social 

status (Giddens 1999:10f,94). Identitet kan enligt Sociologen Mats Trondman även förstås 

som ”människans behov av att ha en berättelse om sig själv” (Trondman 1999:327). I 

uppsatsen kommer identitet användas för att undersöka om och i så fall hur deltagandet i 

aktiviteter påverkar ungdomarnas upplevelse av sig själva.  

Normer spelar också en stor roll i identitetsskapandet då de dikterar vilka positioner 

som blir möjliga att inta. Professorerna Martinsson och Reimers menar att normer kan 

fungera som ett sätt att reglera ”vem det ska vara möjligt att vara” (Martinsson & Reimers 

2017:17). Det görs genom skapandet av ramar för vad som är normalt eller inte. De som på 

något sätt inte följer normerna riskerar att utsättas för kränkningar eller diskriminering 

(Martinsson och Reimers 2017:10). Det innebär att om det finns en norm i Gräninge som 

säger att estetisk kultur är onormalt eller dåligt kan oron för att hamna i ett utanförskap 

eller att anses som ”ocool” vara en anledning till varför deltagandet minskar.  
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1.3 Metod och material 

 

Initialt bestod materialet av enkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, även kallad 

LUPPen. Utifrån den överblick som LUPPen gav uppstod nya frågeställningar. De frågorna 

fick agera underlag i den fortsatta materialinsamlingen som bestod av intervjuer.  

 

LUPPen 

LUPPen är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med syfte att 

användas för kommunalt förbättringsarbete. Genom den hoppades jag få syn på 

vilka/vilken sorts aktiviteter som ungdomarna i kommunen är intresserade av och vad de 

tycker om de alternativ som finns idag. Detta material tillhandahölls av kommunen och 

innehåller svar från ungefär niohundra ungdomar i åldrarna 13-25. Syftet med LUPPen är 

att underlätta kommunernas kommunikation med ungdomar och att användas som 

underlag för beslutsprocesser för att förbättra ungas levnadsvillkor. Enkäten finns 

tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska (mucf.se) och behandlar 

levnadsvillkor i sju kategorier: fritid, skola, inflytande, hälsa, trygghet, arbete och framtid. 

När denna uppsats författas använder sig cirka 200 kommuner av enkäten. 

Gräninge kommun har använt sig av LUPP-enkäten sedan 2004. Sedan 2009 har den 

skickats ut var tredje år vilket innebär att samma grupp fått svara på enkäten från att de 

gick i årskurs åtta tills att de fyller 25. Kommunen använder sig av hela luppen och 

sammanställer en jämförande rapport, utifrån vilken de arbetar med att sammanställa 

handlingsplaner och policys rörande förbättringsarbete i samtliga sju kategorier. På grund 

av uppsatsens omfattning fokuserar denna studie primärt på frågorna som gäller 

ungdomarnas fritid.  

 

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med ungdomar som deltagit vid olika kommunala verksamheter 

samt med de vuxna som ansvarat för dessa. Totalt intervjuades sju vuxna och sexton 

ungdomar. ”Vuxna” betyder i det här fallet personer äldre än tjugofem år. Ungdomarna 
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som intervjuades var mellan elva och nitton år. De personer som presenteras nedan är de 

som har citerats i uppsatsen.  

• Irene har arbetat på Kulturskolan i sju år när uppsatsen författas. Tidigare har hon 

arbetat inom allmän skolverksamhet.  

• Håkan är högskoleutbildad pedagog med inriktning mot visuell media. Han har 

varit anställd som pedagog på Kulturskolan i åtta år när uppsatsen författas och 

växlar mellan att undervisa på fritidsgården Verkstan och att var ute i skolor.  

• Fritidsledarna Jeanette, Ernst och Herman arbetar som fritidspedagoger på 

fritidsgården Hänget. Jeanette och Ernst är ordinarie personal medan Herman 

fungerar som en extra resurs.  

• Emma och Rickard arbetar som fritidspedagoger på fritidsgården Lupinen.  

• Viggo var en av besökarna på Lupinen.  

• Hawa och Aida som dansar Street och Hip-Hop dans på Verkstan.  

• Elliott, Natta och Linn som har ett ukuleleband som de repar med på Verkstan.  

• Vilja, Sture och Amanda, även de var besökare på Lupinen. 

Utöver dessa informanter som jag intervjuat förekommer i studien ett mindre antal 

ungdomar som deltagit vid kommunens diskussionsforum. Dessa forum kommer 

presenteras mer i kapitlet Vad kommunen erbjuder. Anledningen till att dessa ungdomar 

inte presenterats ovan beror på att jag inte intervjuat med dem utan endast observerat och 

lyssnat på deras diskussioner.  

Intervjuerna med de vuxna informanterna har skett på deras arbetsplatser under en 

avtalad tid och utifrån frågor som formulerats innan. De hade inte fått ta del av frågorna 

innan intervjun, däremot hade de fått en övergripande presentation av uppsatsens ämne. 

Intervjuerna med de vuxna har även spelats in och transkriberats för att kunna återges 

korrekt (Fägerborg 1999:67). Att intervjuerna spelades in kan dock ha förstärkt 

informanternas känsla av att behöva tillrättalägga sina svar (jfr Fägerborg 1999:60). Med 

det menar jag inte att informanterna skulle ha talat osanning men att de varit mer 
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återhållsamma i beskrivningar av händelser som kan vara ofördelaktiga för de platser och 

aktiviteter de representerat i sina yrkesroller.  

Ungdomarna tillfrågades om de ville delta i studien vid två observationer. Även de fick 

information om uppsatsens ämne och syfte, men istället för intervjuer med färdiga frågor 

fördes ett kortare samtal som var förhållandevis fritt. Alla samtal med ungdomar skedde i 

mindre grupper om två till tre ungdomar per grupp. Samtliga informanter har förbindelse 

till en eller flera av följande verksamheter:   

• Verkstan, en fritidsgård som fungerar som ett kulturhus för ungdomar med ett brett 

utbud av både fria och handledarledda aktiviteter på både dagtid och kvällstid.  

• En kulturskola som bedriver undervisning i allt från dans till fotografi.  

• En fritidsgård utan undervisning som istället inriktar sig på umgängesaktiviteter 

som biljard och tv-spel. Den kommer i uppsatsen att kallas för Hänget.  

• En fritidsgård belägen cirka två mil utanför centrum där det finns ett cafe, en liten 

biosalong, ett litet bibliotek, pysselrum, biljard, pingis, tv-rum och tv-spel. Denna 

fritidsgård anordnar även en resa till Stockholm för sina medlemmar vartannat år. 

Denna fritidsgård kommer i uppsatsen kallas för Lupinen. 

 

Samtliga fritidsgårdar som besökts drivs av personal som är anställda av kommunen. 

Ungdomarna i studien är de som befunnit sig på Verkstan och Lupinen under mina 

observationer där, samt de som deltagit i kommunens utvecklingsarbete via workshops. Att 

just dessa ungdomar citerats beror på att de flesta hade ungefär samma åsikter men de 

utvecklade sina tankegångar mer eller sa något som stack ut. Ingen av ungdomarna som 

befann sig på fritidsgården Hänget var intresserad av att delta i studien och därmed finns 

inte någon informant därifrån.  

Vid samtalen med ungdomarna valde jag att inte spela in vad vi talade om utan förlitade 

mig på anteckningar. Det valet gjordes av två skäl. En anledning var att vissa av 

ungdomarna var under arton år och det inte fanns möjlighet att kontakta samtligas 

målsmän för att få samtycke till intervjuerna. Den andra anledningen är att intervjuer som 

spelas in kan göra situationen mer spänd och skapa en distans mellan informant och 

forskare (Fägerborg 1999:60). Just distansen är något jag velat undvika i samtalen med 
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ungdomarna. Anteckningarna har varit diskretare och i min uppfattning gjort att 

ungdomarna talat mer fritt.   

Vid dessa samtal samlades inga personuppgifter så som namn, eller specifik information 

om de individuella ungdomarna in. Däremot informerades alltid de vuxna som fanns på 

plats om min närvaro och samtliga ungdomar fick skriva under en samtyckesblankett samt 

gavs mina kontaktuppgifter så att de kunde ställa frågor, komplettera svar eller avsluta sin 

medverkan. Även de vuxna som fanns på plats gavs mina kontaktuppgifter så att 

ungdomarna kunde nå mig via vuxna de kände ett förtroende för.  

 

Observationer 

Observationer av samtliga platser som nämnts är också en del av materialet. 

Observationerna har skett både i samband med intervjuerna samt fristående från 

intervjuerna och vid olika tidpunkter på dagen. Syftet med observationerna var att se hur 

deltagandet i kommunens aktiviteter går till och hur stämningen är mellan de som deltar 

(Öhlander 1999:75). Med stämning menas hur ungdomarna interagerar med varandra. 

Finns det respekt mellan dem, finns det någon del av deras interaktion som tyder på 

känslomässiga band mellan dem, och finns det någon uppenbar uppdelning mellan vilka 

ungdomar som umgås med varandra. Även miljöerna var av vikt under observationerna. 

Exempelvis var fritidsgården Lupinen ganska mörk och inredningen kan närmast beskrivas 

som ”murrig” med skinnsoffor och mysbelysning. Lupinen har stora lokaler med flera rum 

och vrår där ungdomarna kunde dra sig undan för att se på film, läsa en bok, pyssla eller 

spela pingis men trots den upplevda möjligheten till att vara ifred var toaletterna och 

personalrummet de enda rummen med dörrar som gick att stänga. Övriga dörröppningar 

var antingen öppna eller hade ett skynke att dra för att öka avskildheten. Fritidsgården 

Hänget var mycket mindre och kan snarare beskrivas som ”ljus och fräsch” med en enda 

stor öppen yta och modern nästan minimalistisk inredning.  

Under vissa observationer rörde jag mig i rum som var för stora för att kunna få 

samtycke från varje enskild individ. Ett exempel på detta var en observation under ett event 

som kommunen anordnade där elever från gymnasieskolan samlats för att diskutera svaren 

från LUPPen. I detta och liknande fall såg jag till att presentera mig som forskare och 

förklarade uppsatsens ämne. Där förklarade jag även att alla skulle anonymiseras samt att 
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medverkan var frivillig och att de därför kunde komma fram till mig och informera mig om 

de önskade att jag skulle bortse från deras inlägg i samtal.  

Avståndet mellan platserna som observerats och centrala Gräninge samt möjligheterna 

att ta sig dit med kollektivtrafik är också en del av materialet.  Denna information är 

framtagen med hjälp av Google maps och hemsidan till det bussbolag som driver 

kollektivtrafiken i Gräninge.   

 

Reflexivitet 

Oscar Pripp menar att en forskare blir ett politiskt subjekt, oavsett om hen vill eller inte, i 

och med sin position som forskare. Detta för att den färdiga forskningen kommer att 

omvandlas och tolkas i enlighet med mottagarens förståelse av forskningen (Pripp 

2007:29). Det innebär att forskaren måste iaktta extra försiktighet och noggrannhet i sin 

forskning för att göra sina intentioner med forskningen tydliga. För detta tydliggörande är 

reflexivitet ett bra verktyg. Reflexivitet innebär att medvetandegöra sig själv om sina egna 

förförståelser för att uppnå en så stor grad av objektivitet som möjligt. Det innebär också 

att ställa sig frågor kring vem som är i maktposition i olika situationer, samt att reflektera 

över vilka som får komma till tals och vem som har tolkningsföreträde (Finlay 2003:12). I 

uppsatsen används reflexivitet för att jag som forskare ska se alla ungdomar som individer 

och inte som en homogen grupp. Det används även för att komma ihåg att forskarens 

närvaro kan påverka de platser och situationer som observerats.  

De vuxna informanterna har samtliga varit medvetna om att uppsatsen med stor 

sannolikhet kommer läsas av deras chefer, en faktor som gör att de valt sina ord med 

omsorg. Det syns i de transkriberade intervjuerna genom att de tar många pauser för att 

tänka igenom sina svar. Jag har upplevt ungdomarna som spontanare i sina svar bland dem 

jag haft enskilda intervjuer och samtal med. På de forum som observerats har jag upplevt 

att min närvaro ibland gjort att samtalen haft svårare att komma igång. Det har exempelvis 

synts genom att ungdomarna tittat mot mig innan de gett sina svar på frågor som ledare 

eller pedagoger ställt.  

Ett exempel på de reflexiva tankegångar som ligger till grund för uppsatsen är själva 

tillkomsten av uppsatsämnet. Uppsatsens ämne samt syfte kom till under ett samtal med 

en vän som arbetar på avdelningen Kultur och Fritid på Gräninge kommun. Kommunen 
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har utöver detta inte haft något inflytande på vilka platser som besöks eller vilka som 

intervjuats. Däremot är Gräninge kommun en potentiell arbetsgivare efter avslutade 

studier vilket har lett till en del överväganden, exempelvis i hur kritisk studien ska vara. I 

slutänden beslutade jag att bortse från att Gräninge kommun är en potentiell arbetsgivare 

och förhålla mig till uppsatsämnet som ett fristående arbete där en kritisk blick är 

nödvändig för att Gräninge ska kunna utveckla sin ungdomsverksamhet till sin fulla 

potential.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

För att kunna göra en välgrundad analys av materialet har jag läst forskning inom liknande 

områden.  Sociologen Lotta Svensson med flera har i boken Lämna eller stanna? - 

Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige” studerat vilka faktorer som är 

verksamma i ungdomars beslut att stanna eller bo kvar på den plats där de växt upp. En av 

de faktorer som spelar in menar Svensson är om de unga känner sig delaktiga och hörda i 

orten de vuxit upp på (Svensson 2017:35). Inför författandet av uppsatsen har Svenssons 

bok använts för att utforska hur andra kommuner arbetat för att behålla sina unga 

invånare.  

Även Elin Wallinder har tittat på vilka faktorer som är avgörande i ungdomars beslut att 

flytta eller inte i sin kandidatuppsats Att flytta iväg eller stanna kvar? - En undersökning 

om avfolkning av Västernorrland ur ett intersektionellt perspektiv från 2016. Valet av att 

ha med en kandidatuppsats som tidigare forskning är för att Elin har studerat en plats som 

liknar den som studerats för denna uppsats. Hennes slutsats var att en av de viktigaste 

faktorerna för ifall ungdomarna ville bo kvar eller inte var möjligheten till utbildning och 

jobb (Wallinder 2016:34). 

I förberedelsen inför intervjuer och möten med ungdomarna har Mats Trondmans 

Kloka möten - Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar varit behjälplig 

(Trondman 2003). Hans bok har fått stå som inspiration till utformningen av intervjuerna 
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med ungdomarna. I boken har han utifrån en tre år lång studie med sexton deltagande 

kommuner kartlagt möjligheterna och riskerna med projektsatsningar för ungdomar.  

Lektorerna Ylva Hofvander Trulsson och Maria Westvall är redaktörer för boken 

Skapande och integration som behandlar hur skapande kan användas i skolan och i 

fritidslärandet (Hofvander Trulsson & Westvall 2018). Gräninge kommun använder 

skapande som en del i sitt integrationsarbete och denna bok har därför använts för att ge 

ett perspektiv på de positiva och negativa aspekterna med estetisk kultur som ett verktyg 

för integration.  

Mikael Vallström har i boken Att återerövra framtiden – Småstaden, ungdomarna och 

demokratins rättigheter studerat hur Söderhamns kommun arbetat med demokratiska 

processer för att vända ett upplevt utanförskap till engagemang (Vallström 2011). Även 

Söderhamns kommun har likheter med Gräninge och de demokratiska processerna är vad 

Gräninge kommun önskar förbättra. Att återerövra framtiden har därför varit av stor 

betydelse för att ge nya perspektiv på hur det kan åstadkommas. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i två empiriska kapitel. Kapitlet ”Vad kommunen erbjuder” 

presenterar de platser och aktiviteter som är inriktade mot ungdomsverksamhet i Gräninge 

kommun. I kapitlet ”Ungdomarnas perspektiv” behandlas de anledningar som ungdomar 

uppger som svar på varför de inte deltar i de verksamheter och aktiviteter som erbjuds. Det 

tredje och sista kapitlet är Avslutande diskussion. Där diskuteras hur det går att utveckla 

marknadsföringen i Gräninge samt hur det kan skapas förutsättningar för spontanitet.  
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3. Vad kommunen erbjuder 

 

 

Under besöket på fritidsgården Lupinen uttryckte femtonårige Viggo att ”Hela Gräninge är 

bah dystert”. Han är en av de ungdomar jag intervjuat som är besviken på kommunen och 

som överväger att flytta därifrån efter gymnasiet. Trots att Viggo och hans vänner är på 

fritidsgården en till två gånger per vecka av de tre dagar i veckan det har öppet upplever 

han sin fritid och staden som tråkig. Störst besvikelse uttrycker han över att det är för lite 

folk på stan samt att den pub på stan som spelar bäst musik har så hög åldersgräns att han 

inte får komma in. Han saknar också en fritidsgård i Gräninge centrum. Det finns även 

ungdomar som över lag är nöjda med de aktiviteter som erbjuds men som istället tycker att 

det är svårt att ta sig till dem. I det här kapitlet redogörs för några av de platser och 

aktiviteter kommunen erbjuder. Dessa platser och aktiviteter har valts ut i studien för att 

det är aktiviteter som återkommer under fasta tider varje vecka och för att de fokuserar på 

sådant som ungdomarna uppgav att de var intresserade av i LUPPen. Utöver dessa finns 

även simhallar, idrottsföreningar, museum, teater, bibliotek och ett rikt friluftsliv i 

Gräninge. Dessutom anordnas kortare evenemang som musikfestivaler och tävlingar i olika 

skapande yttringar.  

 

 

3.1 Forum för inflytande 

 

Några gånger per år samlar Gräninge kommun ungdomar från högstadiet och gymnasiet 

för att ha dialog kring hur kommunen kan bli bättre. Under dessa sammankomster 

närvarar förutom ungdomarna även kommunens tjänstemän och politiker. Upplägget är 

att alla närvarande diskuterar olika frågor utifrån förutbestämda teman. Under studien fick 

jag möjlighet att observera två av dessa träffar, en med enbart elever från 

gymnasiesärskolan och en där det fanns deltagare från både högstadiet, gymnasiet och 
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gymnasiesärskolan. De samtal och workshops som anordnas är frivilliga att delta i och sker 

under skoltid. Ungdomarna som deltog på sammankomsterna talade huvudsakligen 

utifrån sina egna önskningar och erfarenheter och representerade inte en skolklass eller ett 

politiskt parti. Mats Trondman kallar detta för självrepresentation och menar att det kan 

skapa ett representationsproblem att inte tala utifrån ett helhetsperspektiv eller ett 

politiskt perspektiv för att gynna helheten (Trondman 2003:89). Även om de enskilda 

ungdomarna i det här fallet inte hade ett helhetsperspektiv fanns det en stor variation av 

levnadserfarenhet bland de deltagande ungdomarna. Med detta menar jag att det fanns 

ungdomar med olika kön, könsuttryck, ålder, etnisk bakgrund och funktionsförmåga. 

Därmed kunde svaren visa på olika behov oavsett om personen som talade hade ett 

helhetsperspektiv eller inte.   

Precis som det framkom i LUPPen uppgav ungdomarna att de mest umgicks med 

vänner, gick på stan eller ägnade sig åt sport. Det fanns även önskemål om diverse 

aktiviteter från prova-på scooter till dans. Det enda önskemålet på en estetiskt 

kulturbetonad aktivitet var ”dans för tjejer”. På frågan hur mycket en aktivitet fick kosta 

svarade de flesta grupperna att etthundra kronor var rimligt. För vissa mer attraktiva 

aktiviteter, till exempel ett så kallat ”LAN” där ungdomar spelar tv- eller dataspel 

tillsammans, kunde ett pris på upp till femhundra kronor vara acceptabelt. Två grupper 

uttryckte att det behövdes fler bussar för att kunna ta sig till diverse aktiviteter.  

Sociologen Lotta Svenssons forskning i boken Lämna eller stanna? visar att de med 

störst framtidstro är pojkar med medelklassbakgrund (Svensson 2017:34). Det stämmer 

inte överens med LUPP-resultaten för Gräninge. Där är det istället eleverna på 

gymnasiesärskolan som har störst tro på att de kommer kunna bo kvar och hitta ett jobb i 

Gräninge efter gymnasiet. Att Gräninge kommun anstränger sig för att se till att ungdomar 

med normbrytande funktionsvariationer får göra sin röst hörd genom regelbundna möten 

kan vara en del av det. En annan viktig komponent kan vara de pedagoger som arbetar på 

gymnasiesärskolan. Under studiens observationer har samspelet mellan pedagogerna och 

eleverna stått ut, det har funnits en påtaglig värme och respekt dem emellan. Det 

synliggjordes bland annat genom att dessa elever var duktiga på att uttrycka vad de önskade 

se för förändringar i Gräninge och deras medföljande lärare var alltid positiva. Exempelvis 

önskade en elev ett Starbucks. Istället för att pedagogen sa ”men det kan inte kommunen 
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bestämma” så uppmuntrande och ställde hen följdfrågor för att se om det fanns en 

kompromiss som eleven kunde vara nöjd med.  

Svensson menar att de socialiseringsprocesser som omger oss under de formativa 

uppväxtåren spelar stor roll för vilka subjektpositioner som upplevs vara tillgängliga 

(Svensson 2017:35f). En faktor till att ungdomarna känner sig delaktiga i samhället är den 

befintliga infrastrukturen, att de har tillgång till platser oavsett funktionsförmåga, 

exempelvis genom kollektivtrafik eller rullstolsanpassade entréer.   

Respekt mellan elever och lärare är något som inte finns på alla skolor enligt Ahmed 

som är elev på en av byskolorna. Under en av de större sammankomsterna för 

ungdomsinflytande berättar han att eleverna på hans skola ”inte tar lärarna på allvar” vilket 

leder till ”stök” i klassen som gör att det blir svårt att lära sig. Ibland behöver elever lämna 

klassrummet för att kunna koncentrera sig.  

Det som syns i de här interaktionerna är att de vuxnas närvaro och relationen till de 

vuxna gör skillnad i hur bekväma ungdomarna är med att uttrycka sina åsikter och idéer 

och att de ser ljusare på sin framtid. Pedagogernas bekräftan av elevernas tankar och 

förslag som bra och relevanta ger ungdomarna legitimitet och därigenom respektabilitet 

(jfr Skeggs 1997:95f).  Gräninge kommun har en vision om att estetisk kultur ska bidra till 

fler möten mellan vuxna och ungdomar och därmed skapa sammanhang där ungdomarna 

har möjlighet att uttrycka sina åsikter genom exempelvis dans, sång eller bild.  

 

 

3.2 Fritidsgårdar 

 

Fritidsgårdarna i Gräninge har öppet två till tre dagar i veckan. På fritidsgårdarna finns 

minst två vuxna som är anställda för att arbeta på en specifik ungdomsgård. Under 

vardagarna är det alltid minst en fritidsgård som har öppet, men enligt de ledare som 

intervjuades var det sällsynt att unga som bodde utanför fritidsgårdens angivna 

upptagningsområde dök upp.  Framför allt bestod gårdarnas besökare av de unga som hade 

gångavstånd eller en kortare bussresa mellan hemmet och gården.  
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Enligt LUPPen anger fler ungdomar än tidigare år att de inte besöker fritidsgårdar. Det 

är något som fritidsledarna på Hänget och Lupinen bekräftar. Fritidsledaren Herman 

berättar att de under hösten kunde ha uppemot tjugo ungdomar i sina lokaler och att de då 

haft möjlighet att öppna upp till andra delar av byggnaden som drivs av föreningen Folkets 

hus. Efter att fritidsgården öppnat igen efter jul och nyårshelgerna har antalet besökare 

däremot sjunkit. Under måndagar och tisdagar har de haft fem eller sex besökare per kväll. 

Under de fredagskvällar de håller öppet har det kommit något fler. Vid ett samtal med Paula 

Andersson på kommunen som själv brukade besöka fritidsgården Hänget under nittiotalet 

berättar hon att det under onsdagskvällarna kunde samlas uppemot femtio ungdomar på 

fritidsgården för att titta på tv-serien Tre Kronor tillsammans.  

Rickard på fritidsgården Lupinen berättar att hos dem varierar besöksantalet från tjugo 

ungdomar på vardagarna till mellan trettio och trettiofem på fredagarna. Till skillnad från 

Hänget som bara har öppet varannan fredag håller Lupinen öppet till klockan 23:30 varje 

fredag. Under en av observationerna på Verkstan berättar tjejerna Aida och Hawa att dom 

brukade besöka Lupinen eftersom de bor i närheten men att de sedan oktober valt att göra 

annat istället för att det blev så mycket stök, bråk och fylla där. Trots det så hyllar de 

Lupinens personal, Rickard och Emma. När ungdomarna på Lupinen tillfrågas om de 

upplever att det är bråkigt ger dom en helt annan bild och menar att det är ”schysst 

stämning”. Ibland blir det vad Vilja och Sture kallar ”drama och knas” men det blir inte 

slagsmål eller hotfull stämning. Amanda beskriver det som ett ställe att komma till för att 

”prata ut” (jfr Giddens 2002:212f).  

Observationen på Lupinen sker en måndag och likt Rickard uppskattar jag besöksantalet 

till cirka tjugo ungdomar. Det är en ganska lugn kväll, ett gäng bestående av fyra ungdomar 

spelar pingis i det bakre rummet. I en soffa halvligger fyra andra ungdomar och kollar på 

sina mobiler och Rickard småretas med dem för att de är så slöa, försöker motivera dem att 

vara med och spela pingis. I cafédelen sitter ett gäng killar och spelar tv-spel, de är skräniga 

och pikar varandra när det går dåligt i spelet. I ett hörn av cafét sitter två killar och för ett 

tyst samtal med varandra. Killarna som spelar tv-spel undrar vem jag är och vad jag gör där 

men de är inte imponerade av mitt uppsatsämne och de är inte sugna på att vara med på en 

intervju. Med undantag för killarna i hörnet är alla avslappnade och passar in i miljön på 

ett naturligt sätt. Det är stojigt men gemytligt. En plats att bara vara på, men också en plats 
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som kan upplevas vara exkluderande. Aida och Hawa uttrycker vad jag uppfattar som 

otrygghet inför den stökiga atmosfären.  

Stöket är en faktor till varför personalen på Hänget tror att deras besökarantal minskat. 

Under intervjun kommer två uniformerade poliser in och tar en kopp kaffe och samtalar en 

stund. Efter att poliserna åkt iväg på ett larm berättar fritidsledarna att polisen numera 

kommer in och småpratar ett tag någon eller några av fritidsgårdens öppna kvällar. Det gör 

de på grund av ett gäng som brukade hänga på fritidsgården under hösten 2018 och som 

vandaliserade i närområdet. Det uppstod även en hotfull stämning på fritidsgården under 

den perioden. Efter detta uppkom en önskan om polisiär närvaro från både fritidsgården 

samt närliggande företag. Efter det har det varit lugnare i området, men en effekt av 

turbulensen är att fritidsgården nu har färre besökare. En anledning till detta kan vara att 

både de ungdomar som vandaliserade och de som inte bidragit till stöket nu känner sig 

otrygga på fritidsgården. De som likt Aida och Hawa upplever platsen som hotfull och som 

vandaliserade kan uppleva sig övervakade av de vuxna.   

Att söka efter risker, i det här fallet fylla, bråk och vandalism, kan enligt Giddens 

upplevas som en psykologisk belöning (Giddens 2002:151). Att utsätta sig för en kalkylerad 

risk och trotsa rädsla är en handling som räknas som mod, och känslan av att behärska 

situationen är vad som ger upphov till den psykologiska belöningen (Giddens 2002:160f). 

Jag menar att stöket på fritidsgårdarna uppkommit för att det blivit den plats där dessa 

rädslor kan trotsas men med bibehållen känsla av kontroll över situationen då de befinner 

sig i en trygg miljö. ”Stöket” blir då ett medel för att bygga en identitet som ”modig” eller 

”cool”. Fritidsgårdarna är dock inte rätt plats för detta och våld och vandalism är inte rätt 

medel för att skapa en respektabel identitet (jfr Skeggs 2000:98f). Istället behövs en annan 

arena där ungdomarna kan få utlopp för sitt behov av risktagande. I LUPPen har aktiviteter 

som en crossbana eller en klättervägg föreslagits. Aktiviteter som dessa med kalkylerade 

risker i en säker miljö skulle kunna vara ett alternativ till att ungdomarna ska söka upp 

risker själva.   

 Att fritidsgårdarna upplevs som stökiga kan som sagt vara en anledning till ett minskat 

deltagande. En annan möjlig anledning är något som kom fram genom Paula Anderssons 

anekdot om hur de brukade samlas och se på Tre Kronor tillsammans. I en tid då 

majoriteten av alla hushåll har både tv, tv-spel och datorer blir inte den funktionen hos 
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fritidsgårdarna lika viktig. Ungdomarna kan välja att se sina serier på en tid och plats som 

passar dem. Betyder det att fritidsgårdarna och i förlängningen kommunen erbjuder fel 

aktiviteter? Delvis ja. Att se på tv och spela tv-spel är kanske inte den största behållningen 

hos fritidsgårdarna i dagens samhälle. Däremot är det fortfarande viktigt att skapa platser 

för ungdomarna att mötas. Det är även viktigt att de ungdomar som kommer från hushåll 

där tv och tv-spel saknas har en plats att gå till för att ta del av den tekniken så att de får 

samma begreppsliga kartor som andra ungdomar i sin närhet.  

 

 

3.4 Kulturverkstan ”Verkstan” 

 

Observationen på Verkstan sker en torsdagskväll och redan några minuter efter att det 

öppnat sjuder det av aktivitet i varenda vrå. På scenen byter banden av varandra, i logen 

bakom scenen repar ett annat band, i cafét har det bildats en liten kö, i projektrummet sitter 

några och målar, i utställningshörnan byggs det lerfigurer och i skaparverkstaden hålls en 

kurs i skapande av återbrukat material och naturmaterial för ett gäng som går i fyran. Aida 

och Hawa är här för att dansa. De har kommit hit de senaste tre-fyra åren och ingår i en 

liten grupp som brukar träffas för att köra street och hip-hop dans. Det är något de skulle 

kunna tänka sig att göra även i lektionsform om Kulturskolan skulle erbjuda den sortens 

dans, något de gjort tidigare men inte gör i dagsläget på grund av lärarbrist.  

Torsdagarna på Verkstan är tillägnad ledarledda aktiviteter. I varje rum finns en vuxen 

som hjälper och instruerar. Aktiviteterna som erbjuds är dansworkshoppen där Aida och 

Hawa deltar, musikverkstaden som Natta, Linn och Elliott använder som reptid för sitt 

ukuleleband, måleri- och skaparverkstad, modellbygge, slöjdverkstad, och cosplay.  

Verkstan har även öppet på måndagar då det är öppet hus. Då är Verkstan öppen för 

både barn, unga och vuxna. Även då finns det möjlighet att ägna sig åt slöjdverkstad, 

musikverkstad, måleri och skapande, modellbygge och cosplay. På plats finns då även 

pedagogen Håkan som lär ut grunderna i bland annat fotografering, film och ljussättning. 

Han är anställd via Kulturskolan och har lärt ut film till ungdomar i flera år. Varje måndag 

kommer mellan tjugo och trettio ungdomar för att göra filmer. Han uppskattar att dom 



17 

 

som kommer är från årskurs fyra och sex men att det sedan blir ett hopp i ålder till unga 

vuxna med endast ett fåtal högstadieelever och gymnasieelever. När Håkan säger ”unga 

vuxna” menar han de som är tjugo till tjugofem år gamla. Varför ungdomarna slutar 

komma i högstadieåldern kommer diskuteras i nästa kapitel. Håkan berättar också att de 

yngre ungdomarna inte har tid att lära sig att göra film på riktigt utan hellre leker.  

 

Men så uppmuntrar ju jag också, den här leken för […]  dom lär sig teknikerna även 

om dom tror att dom leker. Så att det är ju smygskola. Ja… årskurs fyrorna dom är ju 

väldigt självgående för att dom vill ju inte ha instruktioner. Dom vill inte att jag ska 

förklara saker, det går för långsamt. Och ja, ’ja ja, jag förstår, ge mig kameran då’. Så 

ger jag dom kameran. ’okej hur startar man’. (Håkan 2019-02-21)  

 

Håkan menar att de yngre inte är intresserade av att lära sig på det sätt som skolorna lär ut, 

att läraren förklarar och barnen lyssnar. De vill istället testa själva, något han tycker är okej 

men det innebär att de behöver mycket hjälp och att en stor del av Håkans tid går åt till att 

besvara frågor. Det gör att de äldre ungdomarna som letar sig dit och verkligen vill lära sig 

måste vänta på att fyrorna lekt klart eller lärt sig tillräckligt för att klara sig själva.   

På onsdagar anordnas en kväll då ungdomar som bor på kommunens boenden för 

personer med funktionsvariationer har möjlighet att få skjuts in till stan för att delta i 

kurser, umgås och fika.  

Innan Verkstan blev en aktivitetsstyrd kulturverkstad var det mer likt en fritidsgård. Att 

verksamheten omstrukturerades berodde på det Håkan kallar ”en turbulent tid”  

 

Huset stängdes ju till följd av en konflikt här där några ungdomar bannades under en 

period. Och självklart kände dom sig svikna också. Dom har hängt här i flera år och 

haft det som sin tillflykt. Men det hade också varit väldigt mycket skadegörelse och 

drogrelaterade problem. Men det var också elever eller barn som har varit här och fått 

en plats där dom kunde… fly undan. Dom behandlade det här stället som deras. Så det 

är fullt förståeligt att dom kände sig svikna. Men det krävdes faktiskt drastiska 

åtgärder just då. Men ja, alla är välkomna. Det är bara att dom ska känna sig välkomna 

också, som är nästa problem. (Håkan 2019-02-21) 
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Håkan upplever att de ungdomar som var stökiga, som vandaliserade eller handlade 

med droger, aldrig kom tillbaka till Verkstan efter att de blivit avstängda. Nu vet han inte 

riktigt vad som behöver hända för att de ska hitta tillbaka. Möjligen är det så att dessa 

ungdomar håller sig borda från Verkstan på grund av att de känner skam efter att de blivit 

portade (jfr Skeggs 2000:197) Gräninge kommun har hanterat stökigheten vid sina 

aktiviteter genom en omstrukturering med fler vuxna närvarande och mer 

aktivitetsbundna umgängesformer vilket har fungerat bra och gjort ungdomarnas 

mötesplatser lugnare och tryggare. I Söderhamn (Vallström 2011) har de istället använt sig 

av något de kallar ”rådslag”. En kommunanställd samordnare av rådslag kallar alla 

ungdomar som varit med i bråk och eller vandalism samt deras vårdnadshavare till ett 

möte. Där får de sitta mitt emot varandra i en U-form och lyssna på information från 

skolpersonal och polis och sedan förs samtal där ungdomarna får vara med och ta fram en 

handlingsplan för vad som behövs för att bråken ska minska och lusten att vandalisera 

försvinna. Efter dessa rådslag minskade både bråk och vandalisering i Söderhamn 

(Vallström 2011:21ff). Ett liknande upplägg i Gräninge skulle kunna få samma lugna 

resultat och förhoppningsvis leda till att ungdomarna integreras i den estetiska 

verksamheten och fortsätter komma till Verkstan och till fritidsgårdarna istället för att 

känna sig svikna.   

Resultatet av att många av de aktiviteter som finns för unga är aktivitetsstyrda och endast 

finns att tillgå under vissa dagar och tider när handledare finns tillgängliga är att de som 

inte vill umgås i sina hem måste hitta andra platser. De unga som intervjuats för den här 

studien uppger att de platserna blir resecentrum och galleriorna. Bland de vuxna som 

intervjuats finns en föreställning om att de ungdomar som drar runt på stan inte är samma 

personer som besöker fritidsgårdarna, kulturverkstan och Kulturskolan. Det är inte hela 

sanningen eftersom majoriteten av de unga som citerats i denna studie har befunnit sig både 

på en fritidsgård eller på kulturverkstaden och använt sig av resecentrum och gallerior.  

Viggo är en av de ungdomar som hellre drar runt på stan än besöker Verkstan. Han anser 

att ”hela Gräninge är bah dystert” och då syftar han framför allt på vad som kommit att 

kallas butiksdöden. Flertalet butiker i Gräninge centrum har lagts ner eller gått i konkurs 

under det senaste året. Han menar också att det är för lite folk på stan och han vill inte gå 

till Verkstan för att det ligger för långt bort och att det ”inte händer nåt där”. Att det inte 
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”händer nåt” på Verkstan kan ha flera olika betydelser. Att det inte händer något där de 

tider Viggo har möjlighet att gå dit eller att det inte händer något där som Viggo är 

intresserad av. Det kan också betyda att Viggo inte känner att det är en plats för honom i 

bemärkelsen att han inte hör hemma där, eller att det skulle påverka hans respektabilitet 

negativt att synas på en plats som Verkstan.  

Det sista baserar jag på en kort glimt bakom Viggos annars självsäkra utstrålning. Jag 

frågar om han tror att han kommer att bo kvar i Gräninge efter att han slutat gymnasiet. 

Först säger han att han kommer det men att han nog kommer flytta närmare centrala 

Gräninge. Sedan säger han, som i förbifarten med en snabb blick mot sin vän, att han kanske 

skulle kunna flytta till Stockholm. När jag frågar honom om varför är han vag och säger bara 

att ”det händer mer där”. Ändå återkommer han till Stockholm senare i intervjun och det 

framkommer då att han tycker att alla är så sura i byn där han bor och att det är ”massa 

gnäll på skitsaker”. Han kan inte ge något exempel på vad det är för ”skitsaker” som det 

gnälls på men jag tolkar honom som att vuxna, och framför allt personer i pensionsåldern, 

ser på Viggo och hans livsstil med en blick som positionerar honom som icke respektabel. 

Att omgivningens ogillande kan inge en upplevelse av att behöva fly är något Trondman sett 

i sina studier. En av hans informanter menar att nackdelen med att bo i en liten by är att 

eftersom man känner alla och om man gör ett misstag få alla veta och det kan följa med hela 

livet (Trondman 1999:239). Giddens menar att ordet livsstil kan låta trivialt och lätt tolkas 

som att det handlar om konsumtion men egentligen uttrycker det något mer fundamentalt, 

ett sätt att leva, de praktiker en individ följer inte bara av nytta utan för att det är en del av 

ens identitet (Giddens 2002:101). Min tolkning av Viggo är att respekatbilitet, eller coolhet, 

är viktigt för honom. Hans längtan till Stockholm är baserad på en förförståelse om att en 

större stad ger det utrymme, eller den handlingsmiljö (jfr Giddens 2002:104) Viggo behöver 

för att skapa en livsstil som är förenad med coolhet samtidigt som det ger honom möjlighet 

att komma bort från ”gnäll” och kanske även tidigare misstag.  

Att vara vuxen ger automatiskt ett maktövertag gentemot barn och ungdomar och detta 

övertag innebär bland annat en möjlighet att klassificera. Skeggs berättar om hur 

medelklassen hade denna makt gentemot arbetarklassen där medelklassens upplevda högre 

moral och individualitet ställde dem högre än vad man uppfattar som arbetarklassens 

likartade massor (Skeggs 2000:12f). De som gnäller positionerar därför Viggo och hans 
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vänner som en omoralisk massa som bör fostras och detta sker genom socialisering, att 

sociala normer tydliggörs genom tillrättavisning eller distansering (Widell & Mlekov 

2013:164). Det är denna uppfostran som jag anser positionerar Viggo som icke respektabel 

och som han vill komma bort från för att kunna återvinna känslan av respektabilitet på en 

annan plats.  

 

 

3.5 Kulturskolan 

 

Kulturskolan i sin nuvarande form började utvecklas vid decennieskiftet. Innan dess hade 

den formen av en musikskola som i första hand ägnade sig åt utbildning i formen ”en till 

en”, delvis att en lärare ägnade sig åt en elev och dennes instrument. Nu arbetar de istället 

huvudsakligen med ensembleverksamhet inom alla de konstformer som erbjuds. Förutom 

musik och instrument erbjuder Kulturskolan även utbildningar i sång, musikal, drama, 

film, foto, dans och bild och form.  

 

Vi har ju byggt upp verksamheten så att även om lille Pelle bor i den lilla byn i en 

byskola, så ska lille Pelle ha ett sammanhang att komma till hela vägen ända igenom 

gymnasiet. Så därför bygger vi upp sammanhang på alla enheter där dom… där man 

kan jobba med ensemble tillsammans med andra. (Irene 2019-02-18) 

 

Citatet kommer från Irene Lundberg som är arbetar på Kulturskolan i Gräninge. Hon menar 

att genom att skapa ett sammanhang och en grupptillhörighet för eleverna i Kulturskolan 

motiverar det dem att stanna kvar i verksamheten. Känslan av att vara ett ”Vi” gör att det 

blir mindre intressant att lämna även i de perioder då motivationen sviktar. Kulturskolans 

aktiviteter bildar en stabil social miljö och en vardaglig rutin som skapar en känsla av 

deltagande och meningsfullhet (Giddens 2002:237f) 

Kulturskolan har verksamhet både under dagtid och kvällstid. På dagarna är de ute i 

skolorna medan de på eftermiddagar och kvällar huserar i lokaler tillhörande en 

gymnasieskola i centrum samt olika församlingshem ute byarna runt centralorten. Alla 
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deras verksamheter är gratis att delta i men det tillkommer en instrumenthyra för 

deltagarna i musik och orkesterverksamhet. Under samtalet med Irene framkommer att 

Kulturskolan har kö till samtliga sina aktiviteter. Det innebär att trots att flera hundra av 

kommunens unga är delaktiga i Kulturskolans aktiviteter finns det fortfarande fler som 

väntar på att kunna vara med.  

Förutom att finnas i skolorna för att lära ut olika yttringar av estetisk kultur har 

Kulturskolan en stor del i Gräninges integrationsarbete. Efter flyktingströmmen 2015 har 

Gräninge som så många andra kommuner tagit emot stora mängder flyktingar och många 

av dem har placerats på mindre orter runt om i Gräninge kommun i väntan på besked om 

uppehållstillstånd. År 2019 när uppsatsen författas är det fortfarande många av dem som 

bor kvar där. Av dem som intervjuats för studien är Kulturskolan den kommunala aktör 

som mest aktivt arbetar med integrationsfrämjande verksamheter.  

I centrala Gräninge arbetar de med ett koncept kallat El Sistema som används av 

kulturskolor över hela Sverige. Redan i grundskolan börjar de arbeta med sång, dans, 

musik och instrument för att skapa ett sammanhang där barnen får känna sig säkra i en 

grupp där fokus ligger på att lyssna på varandra och att vänta in varandra. I mellanstadiet 

får de möjlighet att delta i en ensemble eller en orkester.  

 

[…] en av anledningarna till […] att det är så viktigt att finnas på dagtid är ju just, 

utlandsfödda flickor framför allt, för att när dom inte går i skolan då ska de ju vara 

hemma. Så att för att nå de här flickorna så är det jätteviktigt att vi finns på dagtid [---

]. (Irene 2019-02-18) 

 

Irene menar att utlandsfödda flickor är en av de målgrupper som kan ha det svårt att ta sig 

till Kulturskolan under kvällarna. En del i det kan vara att de har svårt att ta sig dit rent 

fysiskt på grund av bristande kollektivtrafik. 

Det finns även ungdomar som inte deltar i aktiviteter för att de inte får för sina föräldrar 

eller vårdnadshavare. I LUPPen uppger 61 ungdomar i åldern tretton till nitton att ”det finns 

saker att göra men min familj säger nej”. Vad som inte går att utröna från enkäten är varför 

de säger nej, eller om det är någon speciell grupp vars föräldrar/vårdnadshavare sagt nej 

till deltagande. Exempelvis skulle det kunna bero på kulturella föreställningar om vad som 

passar sig, men även på tidsbrist, att det inte är möjligt att skjutsa till en aktivitet, eller om 
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det beror på en kostnad i relation till aktiviteten som omöjliggör ett deltagande. Att just 

kostnad kan vara en faktor som spelar in i ungdomarnas deltagande är något som 

Kulturskolan tänkt på varför allt deltagande i El Sistema-verksamheten är kostnadsfri och 

sker med lånade instrument.  

Kulturskolan har även verksamhet ute i byarna för dem som inte kan ta sig in till centrala 

Gräninge. Eftersom Kulturskolan inte har egna lokaler i byarna lånar de lokaler på de 

platser de har sin verksamhet. I regel blir det då församlingshem som ställer upp med både 

lokaler och volontärer som bjuder på fika, men det kan även röra sig om lokaler i skolor eller 

idrottsanläggningar. När Irene får frågan om någon uttryckt ett obehag över att röra sig i 

religiösa rum som tillhör en religion de asylsökande inte delar berättar hon att det aldrig 

har hänt. Hon berättar istället om en kristen församling där de asylsökande brukade vara 

med och delta under gudstjänsterna.  

De aktiviteter som erbjuds ute i byarna är främst sång, dans samt bild och form men det 

har även funnits en teatergrupp som nu är vilande. Irene berättar också att den verksamhet 

de har ute i byarna är öppen för alla men att den har blivit som en mötesplats för 

asylsökande.  Håkan har hört samma sak berättas av sina kollegor som arbetar med den 

uppsökande verksamheten i byarna. Han funderar på om det kan vara så att de svenskfödda 

inte förstår att inbjudan även gäller dem och berättar om två kollegor som har verksamhet 

på måndagskvällar i byn Orrström några mil utanför centrum.  

 

Dom har haft danskvällar. Och det är ju inbjudningar till hela Orrström, men det är bara 

invandrare som kommer dit. Och det kanske man tror. Man tror kanske i Orrström att 

det bara är invandrare som är inbjudna men så är det inte. (Håkan 2019-02-21) 

 

Håkan berättar vidare att under de här aktiviteterna som i början i huvudsak riktades mot 

barn och unga har även vårdnadshavarna börjat delta och han menar att det är en skillnad 

mot svenskfödda familjer där barnen och ungdomarna oftare deltar ensamma.  

Kulturskolan försöker tillhandahålla aktiviteter för de asylsökande på de orter där de bor 

men några har även hittat till aktiviteter närmare stan. Exempelvis berättar 

fritidspedagogen Ernst att Hänget börjat få besök av några asylsökande ungdomar som 

kommer med bil för att spela biljard. Även Håkan på Verkstan har några asylsökande 

personer som kommer till den öppna verksamheten. Det brukar dock uppstå svårigheter 
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när det är dags för dem att ta sig tillbaka till sina boenden eftersom kollektivtrafiken slutar 

gå dit relativt tidigt på kvällen. Håkan visar upp en del av ett hologram som han arbetar på 

tillsammans med en asylsökande man.  

 

Så han som kom hit som arbetar med det här, han måste ju åka härifrån senast fem eller 

sju på kvällen. Annars kommer han inte hem. (Håkan 2019-02-21)  

 

Håkan berättar också om hur samma man veckan innan fått ta en buss som först åkt åt helt 

fel håll, väntat på att den skulle vända och sedan kunnat hoppa av i närheten av sitt boende 

efter en två timmar lång bussresa på en sträcka som med bil tar ungefär en halvtimme. För 

att på riktigt kunna integreras krävs en möjlighet att ta del av samhället på så lika villkor 

som svenskfödda personer. Bristen på kollektivtrafik innebär inte bara att de missar en del 

aktiviteter, det kan även försvåra möjligheten att ta sig till SFI-lektioner eller bibliotek.  

Mikael Vallström har studerat vilka spår finanskrisen satt i Gävleborgs län. Den har lett 

till hög ungdomsarbetslöshet och utflyttning, men framför allt till en försämrad välfärd och 

ungdomsfattigdom. Att leva i socioekonomisk utsatthet betyder i regel även att leva i periferi 

(Vallström 2011:149f), ett utanförskap i dubbel bemärkelse då det både är svårt att vara med 

på aktiviteter när det mesta kostar pengar men även ett geografiskt utanförskap då bostäder 

tenderar att bli billigare ju längre utanför en stadskärna de ligger. Giddens för ett liknande 

resonemang och menar att ens arbete påverkar vilka livsstilsmöjligheter som blir 

tillgängliga (Giddens 2002:102). Det gäller även bristen på arbete. Om det som i Gräninge 

dessutom inte finns så välutvecklad kollektivtrafik blir det ett extra hinder både för 

möjligheten att ta ett extrajobb för att tjäna de pegar som kan behövas i socialt umgänge 

samt för deltagande i aktiviteter. För att återgå till en av studiens frågeställningar, ligger 

aktiviteterna på fel tid eller plats? Ja, så länge det inte finns fungerande kollektivtrafik 

behöver aktiviteterna finnas närmare ungdomarna.  

Det här kapitlet har visat att det finns flera aktiviteter och platser i Gräninge kommun 

som utformats för ungdomar. Flera av dem är exakt vad ungdomarna efterfrågat i LUPPen, 

ändå är det många unga som inte tar del av dem. Möjligen är detta ett resultat just av att 

aktiviteterna är utformade för ungdomar av personer som tror sig veta vad ungdomar vill 

ha och göra. Trondman menar att detta är ett återkommande dilemma i kulturpolitiken. 

Han har i en av sina studier sett att en välutbildad och ”upplyst” grupp vill dela med sig av 
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vad de har till en grupp som inte är intresserad (Trondman 1999:247). Kanske räcker det 

inte med att lyssna på ungdomarna i de forum för inflytande Gräninge använder sig av. I 

Söderhamn utvecklas aktiviteter tillsammans med ungdomarna vilket innebär att de unga 

själv också måste ta ansvar för att få den förändring eller aktivitet de efterfrågar (Vallström 

2011:30).  I nästa kapitel redogörs för några av de anledningar som ungdomarna uppger 

som anledning till varför de inte deltar i de aktiviteter som Gräninge kommun 

tillhandahåller.  
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4. Ungdomarnas perspektiv 
 

 

Under samtalen med ungdomarna är det flera olika faktorer som spelar in när de förklarar 

varför de inte besöker fritidsgårdarna, Verkstan eller någon av de andra aktiviteterna som 

erbjuds. Det är framför allt tre anledningar de själva tar upp. Idrotten, skolan och 

kollektivtrafiken. Jag vill dock börja med ett citat från Håkan på kulturskolan.  

 

[…] att man kommer hit det ska ju inte heller vara ännu en sak man ska hinna med utan 

att man kommer hit och skapar, det skapar ju energi till dom andra sakerna. Att få 

utlopp för kreativitet och få utlopp för skapande, det ger ju mer än produkten man 

skapar. Alla de här, alla verksamheter som vi i Kulturskolan har, vi har ju inte det för att 

skapa musiker, vi har inte det för att skapa filmproducenter. Det är ju för att det lyfter 

livskvalitén. Det skapar glädje i skolorna, det skapar ork. (Håkan 2019-02-21) 

 

Håkan lyfter här något som är väldigt väsentligt för Kulturskolans verksamhet. Den finns 

inte för att skapa framgångsrika musiker eller filmproducenter utan för att skapa glädje och 

ork, att det ska vara en plats utan krav. Upplevelsen av att det finns ett krav att prestera är 

något som går att finna i två av de anledningar som ungdomarna uppger gör att de inte har 

tid för estetiska aktiviteter. Dessa är idrotten och skolan.  

 

 

4.1 Fritid och idrott 

 

Ahmed berättar under ett av kommunens forum att han tränar brottning tre gånger i 

veckan. Inför varje träningstillfälle måste han åka buss in till stan, vilket tar en halvtimme, 

sedan tränar han i två timmar, och efter det tar han bussen hem igen. Varje dag han tränar 

använder han tre timmar av sin fritid och utöver det ska det finnas tid för läxor, vänner och 

att umgås med familjen. Det kan därför vara svårt att även hitta tid till andra 
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fritidsaktiviteter. Håkan berättar att han möter ungdomar, oftast killar, som trots att de är 

nyfikna på Verkstan och vill delta uppger att de inte kan eftersom öppettiderna krockar med 

träningen.  

 

Det är en väldet sportig stad. Många killar som kommer hit, nämner ju ganska snabbt 

när jag säger vilka tider som vi är här, då kommer det upp att ’nämen då är det fotboll 

eller då är det hockey’ eller... och den kommentaren får vi inte lika mycket från tjejer. 

(Håkan 2019-02-21) 

  

Irene på Kulturskolan har samma upplevelse av att idrott är prioriterat.  

 

[---] flera gånger när vi har haft evenemang har en förälder har sagt ’nä men du får inte 

fara dit ikväll för du har fotbollsträning’. Dom kanske skulle uppträda [men] ’nä men 

det vet du det går inte’. (Irene 201-02-18) 

 

I Gräninge har idrott hög status. Det bekräftas av Håkan och Irene i citaten ovan där både 

ungdomar och deras vårdnadshavare prioriterar idrott eller träning över estetisk kultur (jfr 

Hofvander Trulsson 2018:27). Samma sak syns även i LUPPen. På frågan ”Vad är det för 

fritidsaktiviteter du saknar” fick ungdomarna själva skriva in vad de ville. Många svar är 

relaterade till idrott eller träning. ”Fler sporter”, ”Skytte och fotboll”, ”Amerikansk fotboll” 

”Basket”, ”Fler utomhusplaner till t.ex innebandy”, ”Vattenskoterbana”, ”Ishockey” ”Gym”, 

”Utomhusgym”, ”Akrobatisk gymnastik” och ”Crossbana” är några av svaren. 

Idrott är som Håkan säger väldigt viktigt i Gräninge, så viktigt att det prioriteras över 

mycket annat. Bourdieu menar att klasser konstrueras - inte genom en egenskap eller flera 

egenskaper, utan genom ”strukturen hos relationerna mellan alla relevanta egenskaper” 

(Bourdieu 1993:258f). En egenskap som förknippats med arbetarklass är fysisk styrka, en 

egenskap som blir användbar i sport. Styrka och sport ger en viss status, och att vara riktigt 

bra på sport kan bli den gyllene biljetten som bereder en väg ut från Gräninge och upp från 

ekonomiska svårigheter. Den förutsättningen kan vara en anledning till idrottens höga 

status i Gräninge som har en bakgrund som industristad med en stor del 

arbetarklasshushåll.  Däremot finns det även de som inte är intresserade av tävlan men 

ändå önskar sig mer möjligheter till idrott. I ett av de öppna svarsalternativen i LUPPen 
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finns en önskan om ”fler sporter under veckan för femton till trettioåringar som inte vill 

vara tävlingsinriktade”. Det finns även önskningar om fler platser att träna på som ligger 

ute i byarna så att ungdomarna inte behöver åka till stan för att idrotta. Gräninge är en stor 

kommun, så önskan om att aktiviteter ska finnas närmare där man bor är naturliga. 

Återigen skulle en mer välfungerande kollektivtrafik vara en del av lösningen.  

Både Håkan och Irene har kommenterat att idrott gärna prioriteras över estetisk kultur 

i Gräninge. Det yttrar sig bland annat genom vad Martinsson och Reimers kallar 

materialiserande normer (Martinsson & Reimers 2017:16) och visar sig genom att det sätts 

in speciella bussar till arenan de kvällar som Gräninges hockeylag spelar hemmamatch. 

Dessa bussar går dessutom förbi fler av de platser som ungdomarna uppgett att det är svårt 

att ta sig från och till med den vanliga kollektivtrafiken. Det finns med andra ord en tydlig 

strukturell norm där idrott förstås som viktigare eller mer respektabelt än estetisk kultur.  

Det bör poängteras att kommunen inte har något att göra med dessa bussar men 

fenomenet är fortfarande intressant då det inte finns något liknande engagemang kring de 

regelbundna estetiskt kulturella evenemang som arrangeras. Jag anser dock att detta pekar 

på en begränsning för vilka aktiviteter man kan delta i och ändå behålla sin respektabilitet. 

Därför är det kanske inte så konstigt att den tid som finns kvar efter skola och läxor 

spenderas på idrott istället för exempelvis konst eller kultur då idrott på ett strukturellt 

plan ses som mer respektabelt. 

 

 

4.2 Fritid och skola 

 

I samtalen med ungdomarna framkommer det att vissa ibland har tre till fyra prov på 

samma vecka och flera uppger att skola och läxor tar så mycket tid att det blir svårt att 

hinna med andra fritidsaktiviteter. Denna känsla av tidsbrist finns hos elever från både 

högstadiet, gymnasiet och den lokala folkhögskolan. Irene på Kulturskolan har också 

uppfattat detta från eleverna.  

 



28 

 

[---] barn och ungdomar har så mycket. Så att dom orkar inte med för det, det är det vi 

ser ofta, när de då kommer till högstadiet så är det svårt ’nämen jag vet inte om jag 

hinner med det här, för skolarbetet tar så mycket tid’ och när det kommer då till 

gymnasiet, då är det jättesvårt att fånga in dem. Så det här innebär ju också att vissa 

elever jobbar periodiskt och så tar dom en paus och så kommer dom tillbaka. Eller att 

vi anordnar, att man har öppen verksamhet, att dom kan komma när dom har möjlighet 

och tid. (Irene 201-02-18) 

 

Pedagogen Håkan har samma upplevelse och kan på rak arm ge exempel på två projekt som 

startats på Verkstan men som inte avslutats på grund av att skolarbetet tagit upp för mycket 

tid och ork. 

Bourdieu talar om estetisk kultur genom termen smak. Han menar att smak är ett sätt 

att kontrollera eller styra vad som anses vara ”fin” eller ”ful” kultur (Bourdieu 1993:247). 

Att dela upp kultur eller estetisk kultur i fin eller ful blir ett sätt att rangordna, vissa 

kulturyttringar som opera anses vara finare och mer otillgänglig än annan estetisk kultur.  

Skolan och skoltiden är ett av de tillfällen där ungdomarna oavsett tidigare erfarenheter 

kan få kontakt med estetisk kultur. Kulturskolan har exempelvis undervisning i bild och 

form samt musik under skoltid. Skolorna är i många fall även ungas första kontakt med 

teater i och med att de flesta skolor i kommunen har ett samarbete med antingen biblioteket 

eller riksteaterföreningen som ser till att bjuda in klasser till teaterföreställningar. 

Möjligheten att ungdomarna hittar en passion de inte visste om är väldigt viktigt för Irene.  

 

Man kan ju erbjuda det man tror att [de vill ha]. Ja men om man tänker 

bandverksamhet, trummor, det är häftigt. Vi måste också erbjuda det man inte har sett, 

för annars får vi inte några blåsare. Vi har jättemycket blåsare, vi har jättemånga 

stråkelever. Men skulle vi inte jobba på det och säga’ jo men det här finns också’... Jag 

kanske sökte in på trummor men helt plötsligt så upptäckte jag att det fanns fiol 

[…] ’nämen det är ju det här jag ska göra’. Det är så viktigt! (Irene 201-02-18) 

 

Utifrån Irenes citat går det att dra slutsatsen att det är fler ungdomar som söker sig till 

Kulturskolan för att lära sig spela trummor eller spela i band, jag tolkar det som att hon här 

menar rock- eller popband, än det är som kommer för att lära sig spela ett blås- eller 
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stråkinstrument. Kulturskolan ger ungdomarna möjlighet att komma i kontakt med 

instrument de kanske inte skulle ha upptäckt annars. Skeggs menar i sin studie att det finns 

respektabel kunskap (Skeggs 2000:33f) vilket också innebär att det finns kunskap som inte 

är respektabel. Citatet ovan går då att tolka som att trummor anses vara mer respektabelt, 

coolt eller ”häftigt” än att spela fiol. Personalen på Kulturskolan arbetar därför mer aktivt 

med att få ungdomarna att börja spela blås- eller stråkinstrument än de behöver för de 

coolare instrumenten.  

 Under samtalen med ungdomarna har teater och musikaler inte vidrörts då ingen av 

ungdomarna uppgett att de tar del i sådan verksamhet. Jag anser dock att det finns en 

liknande uppdelning där, då teater eller musikal kan anses mindre respektabelt eller coolt 

än om Kulturskolan erbjudit skådespelarkurser med inriktning mot film.  Även här finns 

en begränsning i vilka aktiviteter som går att delta i och samtidigt behålla sin 

respektabilitet. 

 

 

4.3 Kollektivtrafik 

 

När jag frågar Viggo på Lupinen om han inte besöker Verkstan som ligger en knapp 

kilometer från centrum i Gräninge menar han att det är för långt bort och att det ”inte 

händer så mycket där”. Att Verkstan ligger lite för avsides är något som pedagogen Håkan 

är medveten om.  Han berättar att ”Den lilla sträckan som är extra från centrums nav, är 

för långt för vissa. Särskilt om man har olika rörelsehinder.” Håkan önskar att några av 

bussarna som passerar Verkstan dagligen för att vända på vändplanen tvåhundra meter 

längre ner på vägen kunde stanna till precis utanför Verkstans lokaler. Just att det är svårt 

att ta sig till centrum för dem som bor en bit utanför centralorten är det många av 

ungdomarna som håller med om. Aida och Hawa som bor ett par mil utanför stan, i 

närheten av Lupinen, berättar att på lördagarna går sista bussen från stan och hem redan 

vid kvart över fyra på eftermiddagen. 

På söndagarna går det en buss in till centrum, den är framme i stan 16:20 vilket innebär 

att man hinner vara i stan en och en halv timme innan den enda bussen hem går klockan 
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18:00. Även på vardagskvällarna går bussen dåliga tider uppger de. Antingen måste de åka 

hem redan vid halv sju på kvällen, och då missa en och en halv timme av den tid Verkstan 

har öppet, eller så kan de åka hem klockan 22:00, två timmar efter att Verkstan har stängt. 

Även på fritidsgården Hänget funderar ledarna över bussarna. Deras upptagningsområde 

är stort, nästan en mil i omkrets. Herman berättar att den enda bussen som går förbi 

fritidsgården kommer från Skoped som ligger drygt en kilometer bort. De andra byarna 

som ingår i deras upptagningsområde har ingen buss som stannar i närheten av Hänget. 

Det gör att de ungdomar som besöker gården är de som bor i Skoped. De andra 

ungdomarna som bor längre bort verkar inte ta sig dit, med ett fåtal undantag. Några 

bilburna invandrarkillar har börjat komma dit för att spela biljard.  

Efter samtalet med personalen på Hänget undersöktes bussförbindelserna mellan de 

områden Herman nämnde och fritidsgården. Det visade sig att det går bussar med jämna 

mellanrum men de kräver minst ett byte och har en restid på ca en halvtimme för en sträcka 

som med bil tar tio minuter. Att behöva vänta på en buss i två timmar på kvällen är ett 

exempel på en situation som kan skapa otrygghet, framför allt för grupper som redan är 

utsatta i samhället, exempelvis kvinnor och personer som rasifieras. En sådan väntan och 

den potentiella risk den utgör kan leda till att man väljer bort en aktivitet. Giddens kallar 

en sådan riskbedömning för kolonisering av framtiden. Han menar att ett undvikande av 

att placera sig i riskfyllda situationer är ett försök att ta kontroll över sin framtid (Giddens 

2002:136), och att när samhället skulle göra dessa riskbedömningar så att individen, i det 

här fallet ungdomarna, slipper utsätta sig för en oönskad risk är det ett viktigt verktyg i det 

moderna samhällets utveckling (Giddens 2002:139ff).  

Enligt LUPPen känner sig dock majoriteten av ungdomarna säkra på stan och på 

bussar/tåg i väldigt stor utsträckning. Ungefär hälften av de cirka tusen ungdomar som 

svarat på enkäten uppger att de oftast känner sig säkra på dessa platser medan ungefär 35% 

uppger att de alltid känner sig säkra.  

I det här kapitlet har ungdomarna fått ge sin förklaring till varför de väljer eller väljer 

bort vissa aktiviteter. Det finns också en struktur i Gräninge där idrott prioriteras över 

estetisk kultur. Tydligt är också att det finns brister i kollektivtrafiken som hindrar 

deltagande, framför allt för de som bor långt utanför centrala Gräninge.  De ungdomar som 

deltagit i studien har dock trots allt hittat till kommunens estetiska aktiviteter. I den 
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avslutande diskussionen problematiseras just detta, att ungdomarna som inte hittat dit 

saknas i studien. Där diskuteras även aktiviteter som efterfrågas i Gräninge men som inte 

är tillgängliga i dagsläget.  
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5. Avslutande diskussion 
 

 

Studien har visat både vilka aktiviteter och platser Gräninge kommun erbjuder 

ungdomarna samt redogjort för vad ungdomarna menar är anledningarna till att de inte 

tar del av dem. I det här avslutande kapitlet kommer jag redogöra för vad jag anser saknas 

i Gräninge. Jag kommer även diskutera utgångspunkter för vidare forskning.  

 

5.1 Vad som saknas 

 

I slutet av mitt samtal med Viggo på Lupinen kom han till slut på en sak han saknar i 

Gräninge.  Han önskar att det fanns en plats som arrangerade spelningar eller konserter 

med rapmusik där även ungdomar under arton år fick komma in. Rap och hiphop är ett 

uttryck som låter ungdomar komma till tals samtidigt som det är en kultur som kan vara 

ett tydligt ställningstagande om hur man identifierar sig själv (Hofvander Trulsson 

2018:27). I den kultur som räknas in i hiphop och rap nämns också street dance och grafitti. 

Grafitti är ett uttrycksmedel som finns i Gräninge via Rickard på Lupinen som ibland har 

lärt ut konstformen till intresserade ungdomar. Street dance går att lära sig på Verkstan en 

gång i veckan, men på det stora hela är den här subkulturen i stort sett osynligt bland de 

officiella aktiviteterna i Gräninge. Då musik och dans är två av de uttryck som 

representanter från Gräninge kommun uttryckt till mig att de vill främja finns här en 

möjlighet för kommunen. Kulturella uttryck och sammanhang är en del i den historia 

människor väljer att berätta om sig själv, en del i vad som skapar identitet (Trondman 

1999:327f). Att ge ungdomarna en plattform för att uttrycka sin identitet genom rap, street 

dance och grafitti skulle därför kunna fylla både ett behov hos ungdomarna och uppfylla 

kommunens önskan om demokratiskt deltagande. Kompetensen för detta finns redan i 

kommunen, dels hos Rickard dels hos ungdomarna själva. Genom att låta ungdomarna 

arrangera sina egna aktiviteter skulle kommunen även kunna fånga upp andra önskemål 
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hos ungdomarna som idag inte finns representerade bland kommunens aktiviteter. Rap 

och hiphop har använts som exempel i uppsatsen då ungdomarna önskat sig detta. Om fler 

samtal fördes skulle sannolikt fler önskemål framkomma. 

 

 

5.2 Svårt att veta vad som finns 

 

Många av de aktiviteter som ungdomarna i LUPPen efterfrågar är sådant som redan finns i 

kommunen. Exempelvis efterfrågas fritidsgårdar, platser att umgås på under kvällstid, ”mer 

kulturella aktiviteter som dans och skapande”, ”något kreativt man kan göra mer än att 

spela fotboll eller åka skridskor”, teater med mera. Att sådant efterfrågas som redan finns i 

kommunen kan bero på några olika anledningar. En anledning kan vara, som i fallet med 

idrotten, att det finns men inte i närheten av där man bor. En annan möjlig anledning är att 

de inte är tillgängliga de tider då man själv har tid. Det kan också vara så att den aktivitet 

man är intresserad av är fullbelagd. Något som kommer upp flertalet gånger i de ungas listor 

över vad som saknas i Gräninge är dans. Som tidigare konstaterats är detta något som finns 

via Kulturskolan, men deras klasser är fulla. Det är också möjligt att ungdomarna inte vet 

vad som erbjuds i kommunen.  

Under observationen på Verkstan intervjuar jag Natta, Elliott och Linn som är där med 

sitt ukuleleband. De säger att de skulle vara intresserade av att besöka en fritidsgård men 

att de inte har tid. Det visar sig att de bor inom gångavstånd från Hänget så de tillfrågas om 

de någonsin varit där, men alla tre svarar att de inte visste om att den fanns. Efter att ha fått 

Hänget beskrivet för sig är alla tre entusiastiska, speciellt över möjligheten att kunna repa 

på den scen som finns i föreningen Folkets hus angränsande lokaler.  

Vid observationerna av fritidsgårdarna Hänget och Lupinen var båda svåra att hitta då 

de inte utmärkte sig från sin omgivning. Hänget har visserligen en skylt ovanför dörren där 

det står just ”fritidsgård” men den satt så högt att den var svår att se när man stod precis 

utanför. Under observationen kom fyra ungdomar till fritidsgården som enligt ledarna 

aldrig hade varit där förut. Även de hade svårt att hitta in. En kille hittade rätt dörr efter ett 

telefonsamtal till Ernst medan Herman fick gå ut genom en bakdörr och släppa in de andra. 
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 Lupinen hade ingen sådan skylt utan ett litet klistermärke på en glasdörr markerade 

ingången till fritidsgården. Utan tidigare vetskap om att dessa fritidsgårdar existerat hade 

de varit näst intill omöjliga att bara ”snubbla över”.  

Information om samtliga fritidsgårdar och deras placering finns på Gräninge kommuns 

hemsida, men det kräver också att ungdomarna aktivt söker den. Flera av fritidsgårdarna 

finns även representerade på minst en social media-plattform. Lupinen är den av Gräninges 

fritidsgårdar som är mest aktiv i sociala media då de finns på både Facebook, Instagram och 

Snapchat. Även det innebär dock att ungdomarna aktivt måste söka informationen och 

dessutom på flera olika plattformar.  

För de som inte söker informationen är fritidsledarna ute i skolorna och berättar om sina 

verksamheter och menar att efter dessa besök brukar besökarantalet öka något (jfr 

Vallström 2011:36). En variant på det vore om ungdomarna istället fick komma till 

fritidsgården på ett studiebesök. På det sättet får ungdomarna bekanta sig med lokalerna 

och personalen där i tryggheten av att ha klasskamrater och lärare med sig samtidigt som 

de intar en ny plats.  

Kulturskolan marknadsför sina kurser genom tidningsannonser samt via kommunens 

hemsida och genom att möta föräldrar och vårdnadshavare på skolorna via exempelvis 

föräldramöten. Kulturskolan har också kö till samtliga sina verksamheter och även deras 

öppna aktiviteter har bra besöksantal.  

En lokaltidning brukar ha en sida med kommande evenemang men i övrigt finns det 

inget enkelt sätt att få en överblick på vilka evenemang eller aktiviteter som är på gång. 

Tidigare har kommunen haft en evenemangskalender men den uppdateras inte 

regelbundet längre. Den skulle kunna utvecklas till en modererad anslagstavla online. Där 

skulle både kommunen, föreningar och privatpersoner kunna lägga upp allt från större 

evenemang som festivaler till efterlysningar av bandmedlemmar eller bokcirklar. Den här 

lösningen kommer medföra vissa kostnader för Gräninge, både i form av hemsida och av 

en person som modererar anslagstavlan för att se till att inget stötande läggs upp eller att 

samma evenemang läggs upp flera gånger. Dock så har Gräninge kommun redan en 

hemsida och personal som sköter den och min tanke är att anslagstavlan skulle fungera 

som en förlängning av den existerande hemsidan.  
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5.3 Spontanitetsfaktorn 

 

Lektor Ylva Hofvander Trulsson har studerat barns fritid och menar att en av 

anledningarna till att besökarna på svenska fritidsgårdar minskar kan vara att det är andra 

fritidsaktiviteter som prioriteras. En annan förklaring hon ser till minskningen är att 

tillgängligheten är låg. Vidare berättar hon att både spontanidrott och spontant 

musikskapande har minskat och hon menar att det beror på att fritiden var mindre 

organiserad på 80-talet än vad den är idag (Hofvander Trulsson 2018:25f). En önskan från 

LUPPen är ”fler hockeyhallar och idrottshallar man får vara i när man vill”. Det här svaret 

tillsammans med alla som svarar att de bara vill att något ska hända, att de vill ha en plats 

att vara på, kan vara en indikation på att det är svårt att hitta något att göra som inte kräver 

en bokning eller anmälan utan som finns där när lusten infinner sig. 

Att fritiden till stor del redan är organiserad innebär att lokaler och medel för spontana 

aktiviteter måste tillhandahållas om och när ungdomarna har tid och lust. Under 

intervjuerna med fritidsledarna och kulturskolepersonalen frågar jag därför om deras 

lokaler är tillgänglig utanför deras egentliga öppettider. Fritidspedagogerna berättade att 

deras lokaler går att hyra, men att det krävs framförhållning och att en vuxen närvarar. 

Irene på Kulturskolan berättar att de inte har några egna lokaler men att det eventuellt 

skulle gå att ordna något i gymnasieskolans lokaler som på dagtid används av estetlinjen. 

Konsensus är att behovet av en plats för spontana aktiviteter inte gick att möta.    

En möjlig lösning på spontanitetsproblemet är att informera om föreningsverksamhet i 

skolorna, möjligen under återkommande temadagar. Tanken med detta förslag är att 

ungdomar genom föreningsverksamhet eller studiecirklar ska kunna ta del av ekonomiskt 

stöd för att själva skapa de aktiviteter de saknar (jfr Vallström 2011:44). Om en förening 

skapas kan den ta på sig att sköta en fotbollsplan eller hyra en lokal för 

amatörteaterverksamhet. Likaså kan en studiecirkel ge det ekonomiska bidrag som krävs 

för att finansiera en lokal för exempelvis bandverksamhet. Föreningsformen ger dess utom 

ungdomarna friheten att hänge sig åt sin valda aktivitet vid de tidpunkter som passar dem 

själva. Det finns dessutom flertalet föreningar i Gräninge med kreativ kulturell verksamhet. 

Med mer information i skolorna om hur föreningar fungerar, hur en förening startas, vilka 
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bidrag som finns att söka och vilka föreningar som redan finns är förhoppningen att 

intresset för att ingå i föreningsverksamhet skall öka. Det kan även ta bort en del av den 

ekonomiska pressen från Gräninge kommun då det redan finns budgeterat för 

föreningsstöd. 

 

 

5.4 Vidare forskning 

 

Uppsatsen har gett en inblick i både ungdomarnas, fritidsledarnas och 

kulturskolepersonalens tankebanor kring vad som behövs och vad som görs för att 

ungdomarna ska få möjlighet att uttrycka sig. En svaghet är dock att materialet till 

uppsatsen baseras på samtal med de ungdomar som redan hittat till de aktiviteter som 

erbjuds. Det finns många fler som inte fått komma till tals och därför behövs en fördjupad 

studie som inkluderar de ungdomar som inte deltar i aktiviteterna. De som hänger på stan, 

de som inte längre känner att de är välkomna på Verkstan eller på fritidsgårdarna och 

hemmasittarna som inte lämnar sina hem alls. En fördjupad studie skulle även kunna 

fördjupa sig i den konflikt som uppstår när vuxna ska skapa aktiviteter för ungdomar då 

deras verklighetssyn troligtvis skiljer sig åt (jfr Vallström 2011:35). 

Den här studien har varit ett försök att hitta ett svar på frågan; var är ungdomarna? Det 

enkla svaret på den frågan är att de är överallt, sökandes efter en plats där de passar in. 

Vissa har hittat den, på idrottsplatsen, i fritidsgårdarna eller hos Kulturskolan. Andra letar 

efter den på stan eller stannar hemma för att det inte är möjligt att ta sig till aktiviteterna. 

Det finns ett stort engagemang från kommunens sida för att utveckla aktiviteter både för 

och med ungdomar. All personal som intervjuats för studien har visat en stor vilja att hitta 

sätt att utveckla sin verksamhet för att den ska vara så tilltalande som möjligt. Min 

helhetsbedömning blir därför att med ett fortsatt arbete för att stärka den estetiska 

kulturens ställning som respektabel finns all möjlighet för att uppnå kommunens 

förhoppning om ett ökat deltagande vid kommunens ungdomsaktiviteter.  
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Sammanfattning 

 

 

Genom regelbunden uppföljning av enkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, 

LUPPen, har Gräninge kommun noterat ett minskande deltagande i kommunens estetiska 

kulturaktiviteter riktade mot ungdomar. Gräninge har även årliga evenemang dit 

ungdomar bjuds in för att diskutera och komma med åsikter kring den fortsatta 

utvecklingen av Gräninge. Trots det finns det en önskan från kommunen om ett än starkare 

ungdomsengagemang gällande demokrati och politik. Då estetisk kultur som musik, film, 

dans, konst och så vidare är ett starkt uttrycksmedel för politiska åsikter och politiskt 

engagemang hoppas kommunen kunna öka det politiska engagemanget genom att locka 

fler ungdomar till att delta i den estetisk-kulturella verksamheten. Den verksamheten 

erbjuds i form av fritidsgårdar, en kulturverkstad och via Kulturskolan.  

Under studien har ett flertal olika faktorer listats från ungdomarna som skäl till varför 

de inte deltar i kommunens aktiviteter. Att skola tar upp mycket tid är en faktor, en lösning 

som arbetas på där är en förbättrad kommunikation mellan lärarna för att se till att det inte 

schemaläggs flera prov på samma vecka. En annan faktor som tas upp är att ungdomarna 

väljer att spendera sin tid på idrott och att de övrig ledig tid bara vill ta det lugnt eller umgås 

med familj och vänner. Att ungdomarna idrottar är positivt. Däremot behöver attityden 

kring den estetiska kulturen förändras. Istället för att känna att det är något som är jobbigt, 

som kommer ta tid, som ska hinnas med, behöver kommunen skapa ett forum dit 

ungdomarna kan komma spontant i mån av tid och där det är fritt att vara kreativ och 

umgås med vänner och familj samtidigt utan att känna att det finns någon press att göra 

något enligt en läroplan utan bara för att ha kul.  

Slutligen så uppger många av ungdomarna att det är svårt att ta sig till olika aktiviteter. 

Det beror på att Gräninge är en stor kommun och att finns brister i kollektivtrafiken. 

Gräninge kommun behöver därför arbeta med det företag som sköter driften av 

busstrafiken och se över både vilka tider bussarna går, samt möjligheten att flytta eller lägga 

till busshållplatser i närheten av de lokaler där aktiviteterna hålls. Det behövs även mer 

aktiviteter ute i byarna. Samtliga aktiviteter behöver även marknadsföras mer.  
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