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Den komplexa fritidsledaren 

En konflikt mellan yrkesrollen och orosanmälningar 

Lisa Nyberg 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att synliggöra hur fritidsledarna ser på orosanmälningar genom att undersöka 
hur de konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på fritidsgården. 
Nio fritidsledare intervjuades enskilt och materialet analyserades ur ett diskurspsykologiskt perspektiv. 
Resultatet visar att fritidsledarna konstruerar en omfattande yrkesroll som förebilder, relationsbyggare 
och stödjande vuxna med en kompensatorisk funktion. När oro för en ungdom uppstår är en 
orosanmälan inte aktuell i första hand eftersom intentionen att hjälpa ungdomen står i konflikt med 
vad fritidsledarna upplever blir utfallet av en orosanmälan. Förhållningssättet medför att de tar hänsyn 
till relationer och ungdomens familj. Fritidsledarnas konstruktioner av yrkesrollen visar att de har god 
potential att uppmärksamma ungdomar som far illa. Däremot upplevs fritidsledarrollen som 
omfattande vilket tillsammans med en misstro mot socialtjänsten utgör hinder för att anmäla. Kunskap 
om socialtjänstens arbetssätt, mer praktiknära riktlinjer kring anmälningsplikten och en tydligare 
samsyn kring yrkesuppdraget skulle därmed kunna utgöra ett stöd för orosanmälningar. 

Nyckelord 

Fritidsledare, yrkesidentitet, orosanmälningar, tolkningsrepertoar, diskurspsykologi, fritidsgård, 
socialtjänsten.  

  



 
 

Innehållsförteckning 
Förord	.................................................................................................................................................	1	

Inledning ................................................................................................ 2	
Bakgrund	.............................................................................................................................................	3	

Fritidsgårdens	roll	i	samhället	.........................................................................................................	3	
Fritidsledaryrket	..............................................................................................................................	3	
Barn	och	unga	som	far	illa	..............................................................................................................	4	

Tidigare forskning ................................................................................... 4	
Fritidsledarrollen	................................................................................................................................	5	
Anmälningsbenägenhet	......................................................................................................................	5	

Skola	och	förskola	...........................................................................................................................	5	
Fritidshem	.......................................................................................................................................	6	

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 7	

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 8	
Diskursiv	ansats	..................................................................................................................................	8	
Diskurspsykologi	.................................................................................................................................	8	

Tolkningsrepertoarer	......................................................................................................................	9	
Ideologiska	dilemman	...................................................................................................................	10	
Subjektspositioner	........................................................................................................................	10	

Metod .................................................................................................... 11	
Insamlingsmetod	..............................................................................................................................	11	
Urval	och	avgränsningar	...................................................................................................................	12	

Undersökningspersoner	................................................................................................................	12	
Genomförande	..................................................................................................................................	13	
Databearbetning	och	analysmetod	..................................................................................................	13	

Transkribering	...............................................................................................................................	13	
Analys	............................................................................................................................................	14	

Forskningsetiska	överväganden	........................................................................................................	15	
Informerat	samtycke	och	konfidentialitet	....................................................................................	15	
Maktaspekter	................................................................................................................................	15	

Studiens	kvalitet	...............................................................................................................................	16	

Resultat och analys ............................................................................... 17	
Tema	1:	Fritidsledarrollen	.................................................................................................................	17	

Betydelsefulla	förebilder	..............................................................................................................	17	
Stödjande	vuxna	med	kompensatorisk	funktion	..........................................................................	18	
Relationsbyggare	..........................................................................................................................	21	

Tema	2:	Oro	för	ungdomar	...............................................................................................................	22	
Samarbetar	kring	oro	....................................................................................................................	22	
En	orosanmälan	som	ett	sista	steg	...............................................................................................	23	
Ansvarshierarkier	..........................................................................................................................	25	
Fritidsledare	från	området	............................................................................................................	26	
Hjälpa	eller	stjälpa	........................................................................................................................	27	

Diskussion ............................................................................................. 29	
Hänsynstaganden	.........................................................................................................................	30	
Fritidsledarnas	uppdrag	................................................................................................................	31	



 
 

Slutsatser	..........................................................................................................................................	32	
Vidare	forskning	................................................................................................................................	33	

Referenser ............................................................................................ 35	

Bilagor .................................................................................................. 38	
Bilaga	1	Informationsbrev	.................................................................................................................	38	
Bilaga	2	Intervjuguide	.......................................................................................................................	39	



1 
 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till er fritidsledare som tagit er tid och öppet delat med er av era erfarenheter 
till mig! Tack även till min handledare Åsa Bartholdsson som väglett mig genom denna process och 
varit tillgänglig på ett uppskattat sätt.  
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Inledning 
Fritidsledare som arbetar på fritidsgårdar möter ungdomar utifrån uppdraget att arbeta främjande 
genom att erbjuda unga en meningsfull fritid. Ett främjande arbete innefattar att upprätthålla 
fritidsgården som en plats som gynnar ungdomars personliga utveckling och där fritidsledare verkar 
som förebilder och bidrar till en positiv miljö (Laxvik, 2001, s. 66-67; Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor [MUCF], 2016, s. 48). Likt andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga 
händer det att fritidsledare ibland känner oro för ungdomar de möter på fritidsgården. 

Vuxna som arbetar i verksamheter som rör barn och unga är enligt socialtjänstlagen ”skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa” (SoL, SFS 2001:453). Dessa kallas för orosanmälningar och fungerar som ett verktyg för 
att fånga upp barn som behöver stöd. För barn som far illa på olika sätt i Sverige är socialtjänsten den 
myndighet som har ett övergripande ansvar för att se till att barns bästa tas tillvara (Socialstyrelsen, 
2019). Däremot har inte landets socialtjänster ett ensamt ansvar, generellt har alla vuxna ansvar över 
att skydda barn. Att de som i sin yrkesroll omfattas av lagen är skyldiga att anmäla redan vid 
misstanke indikerar att anmälaren inte behöver vara säker på hur barnets situation ser ut. Lagtexten 
betonar också att en anmälan genast ska ske vid misstanke, men genast är ett begrepp utan tydlig 
definition och blir därför av tolkande karaktär (Olsson, 2016, s. 219-222). Staffan Olsson (2016), 
föreläsare om sekretess och anmälningsplikt, har föreslagit i frågan att anmälaren har utrymme att 
rådfråga andra kollegor samt socialtjänsten, men att ett generellt förhållningssätt är att avvakta kortare 
tid desto allvarligare barnets situation verkar vara. Det finns inga direkta krav på hur anmälan ska vara 
formulerad eller vad den ska innehålla, vilket kan ge en antydan om att ”bara göra den” vid misstanke 
om att ett barn far illa (Olsson, 2016, s. 219-222).  

Att professionella som arbetar med barn och unga gör dessa anmälningar är av yttersta vikt för att 
socialtjänsten ska få information från dem som faktiskt möter barnen i deras vardag (Hindberg, 1999, 
s. 140). Emellertid anmäler yrkesverksamma med anmälningsplikt i låg utsträckning, trots att man 
försökte ändra detta redan 1998 genom att lagen om anmälningsplikt skärptes och började omfatta fler 
yrkesgrupper som möter barn och unga (Olsson, 2016, s. 214-218). Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 12, 
26) saknas nationell statistik kring antalet anmälningar till socialtjänsten, men polisen är den 
yrkesgrupp som står för flest orosanmälningar följt av skolpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. 
Fritidsledare är en yrkesgrupp som i statistik inte nämns i relation till orosanmälningar. Eftersom det 
saknas nationell statistik är det svårt att veta varför, däremot tyder det på att fritidsledare är en 
yrkesgrupp som inte främst förknippas med orosanmälningar, trots att de omfattas av 
anmälningsplikten.  

Kärnan i fritidsledares yrkesroll är att skapa relationer med ungdomar. Det är nyckeln till att kunna 
fungera som en förebild, vägledare och närvarande vuxen (Kihlström & Roos, 2000, s. 242). Till 
skillnad från många andra vuxna som unga möter under en dag kan fritidsledare beskrivas som 
neutrala vuxna eftersom ungdomarna inte har några direkta skyldigheter gentemot fritidsledare till 
skillnad från exempelvis lärare, tränare eller anhöriga. Ungdomar möter fritidsledare i ett frivilligt 
möte, vilket även det skiljer sig från kontakten med flera andra vuxna (Laxvik, 2001, s. 24). 
Relationsskapandet tillsammans med fritidsledares roll som en neutral vuxen möjliggör fritidsledares 
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stödjande funktion som vuxna som kan uppmärksamma ungdomar som far illa på olika sätt. Genom en 
orosanmälan kan de flagga till socialtjänsten om att de bör utreda.  

Utifrån att fritidsledare inte syns i forskning om orosanmälningar kan denna studie belysa perspektiv 
från ytterligare en yrkesgrupp. I uppsatsen undersöks hur fritidsledarna förstår sin möjlighet att agera 
vid oro för en ungdom genom att synliggöra hur de resonerar kring yrkesrollen och orosanmälningar. 
Med hjälp av ett diskurspsykologiskt ramverk analyseras vad fritidsledarna gör med språket genom de 
tre analysbegreppen tolkningsrepertoar, ideologiskt dilemma och subjektsposition. Dessa begrepp 
beskrivs vidare under teoriavsnittet. 

 

Bakgrund 

Fritidsgårdens roll i samhället  

En fritidsgård är en öppen verksamhet, vilket innebär att den är tillgänglig för alla ungdomar med 
ålder som enda avgränsande aspekt. Verksamheterna är medlemskaps- och kostnadsfria och det finns 
inget krav på konsumtion eller prestation (Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 70). Det är vanligt att 
fritidsgårdar riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt, vilket är en naturlig avgränsning eftersom 
alla barn som går i skolan i Sverige erbjuds fritidshemsplats fram till den åldern. Det som skiljer öppen 
fritidsverksamhet från fritidshem är bland annat att den förstnämnda inte har några nationella 
styrdokument, utan varje kommun beslutar om sina egna öppna verksamheter (MUCF, 2016, s. 16). 
Fritidsgårdar i Sverige har en historia som en plats för att kontrollera ”stökiga pojkar” i ungdomsålder 
och för att skydda samhället från dessa. Kontrollperspektivet har påverkat utformningen av 
fritidsgården som verksamhet och har tagit större utrymme än ungas behov av en god fritid (Laxvik, 
2001, s. 27; Pettersson Svenneke & Havström, 2007, s. 19). Det är inte uttalat att kontroll genomsyrar 
uppdraget idag, men Diana Pettersson Svenneke och Mats Havström (2007, s. 19) menar att det mellan 
raderna fortfarande finns närvarande eftersom fritidsgårdar uppmärksammas i positiv bemärkelse när 
just ”bråkiga pojkar” fångats upp. 

Öppna verksamheter beskrivs bidra till ungas välmående, utveckling och delaktighet i det sociala livet, 
men kan vara särskilt betydande för unga som lever i ”lågstatusområden” (MUCF, 2016, s. 29). Med 
”lågstatusområden” avser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor områden som 
karaktäriseras av familjer med ”ganska små” eller ”små” ekonomiska resurser och där över hälften av 
de boende är födda i, eller har bakgrund i ett annat land än Sverige. Samma myndighet har i en studie 
kommit fram till att unga som lever i dessa områden värderar öppna verksamheter som mer 
betydelsefulla än vad unga som bor i ”högstatusområden” gör (MUCF, 2016, s. 29, 36). Enligt Anita 
Kihlström och Hans-Edvard Roos (2000, s. 252-256) är det fler unga i marginaliserade områden som 
saknar positiva möten med, eller stöd från, vuxensamhället. Fritidsledares uppdrag som närvarande 
vuxen beskrivs därför också som ett medborgarstöd. 

Fritidsledaryrket 

Fritidsledarutbildningar i Sverige är två år och förlagda på folkhögskolor. En rapport från 2009 visar 
att hälften av de som är heltidsanställda i öppen fritidsverksamhet har fritidsledarutbildning (Granlund, 
2009, s. 24). Yrkets status beskrivs som låg och ofta stereotypiseras fritidsledare som några som i 
negativa termer slappar eller spelar pingis, men en stor del av fritidsledares arbete handlar om att 
bygga relationer (Trondman, 2000, s. 156). ”Att slappa” beskrivs med andra ord som ett medvetet 
förhållningssätt från fritidsledares sida och är en del av relationsbygget (Pettersson Svenneke & 
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Havström, 2007, s. 80). För att bidra till en mer nyanserad bild av fritidsledaryrket har 
samverkansorganisationen Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) försökt skapa en samsyn kring 
yrkets identitet genom att upprätta ett antal etiska koder. Dessa har sin utgångspunkt i en människosyn 
som utgår från mänskliga rättigheter och humanitet och förmedlar ett medvetet arbetssätt där ansvar, 
tilltro till människors förmågor och en lösningsfokuserad hantering av situationer är ledord. Att de 
som arbetar som fritidsledare har en gemensam syn på yrkets innebörd bidrar till en mer stabil etisk 
grund att stå på. Det hjälper i sin tur till att förmedla en tydligare bild till allmänheten om professionen 
(KC, 2016). Ett behov av en mer nyanserad bild av yrket bekräftas även av yrkesverksamma 
fritidsledare i en rapport från MUCF (2019) där fritidsledare från 212 av landets 290 kommuner 
deltagit i en enkätundersökning om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. 
Resultatet presenterar fritidsledare och deras chefer separat och visar att 59 procent från vardera 
befattning anser att det finns ett stort/ganska stort utvecklingsbehov av fritidsledarens 
yrkesroll/yrkesetik (MUCF, 2019, s. 22-23).  

Barn och unga som far illa 

Den sociala barnavården gör insatser för barn och unga som far illa. Dessa kan innefatta flera olika 
situationer eller händelser, men de främsta orsakerna till insatserna nämns vara barnets hemförhållande 
eller eget beteende (Sjöblom, 2012, s. 123). Från vårdnadshavarnas sida kan det exempelvis handla om 
våld i hemmet – både psykiskt och fysiskt, sexuella övergrepp och försummelse. I relation till barnets 
eget beteende kan det handla om destruktiva beteenden som kriminalitet och missbruk samt våld och 
hot både mot och från jämnåriga (Prop. 2012/13:10, s. 47). I denna studie används benämningar om 
”att känna oro för ungdomar på fritidsgården” och ”att uppmärksamma en ungdoms situation”. Dessa 
kan innefatta ovan nämnda exempel, men även självskadebeteende och psykisk ohälsa vilket inte är 
inom den sociala barnavårdens område (om det inte i tillägg finns en social problematik) (Prop. 
2012/13:10, s. 47). Däremot är all sorts oro en vuxen känner över ett barn eller en ungdom skäl till en 
orosanmälan. 

Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras inledningsvis två studier om fritidsledares syn på sin yrkesroll. 
Internationellt används begreppet youth work (ungdomsarbete) vilket syftar till att arbeta för att 
erbjuda ungdomar en meningsfull fritid, där delaktighet och etablering i samhället genom informellt 
lärande ingår. I en svensk kontext motsvarar det att arbeta inom öppen fritidsverksamhet, där 
fritidsgårdar ingår (MUCF, 2016, s. 15). I detta avsnitt benämns personal på olika sätt beroende på hur 
den aktuella forskningen gör, men fritidsledare och ungdomsarbetare arbetar med liknande mål. 
Vidare presenteras studier om anmälningsbenägenhet. Forskning om orosanmälningar i relation till 
fritidsledarrollen är knapp, endast en amerikansk studie om personal i fritidshem (afterschool 
program) påträffades och verkar för närvarande vara den enda i sitt slag1. Liknande studier har 
däremot gjorts inom bland annat förskola, skola samt hälso- och sjukvård. För att avgränsa området 
presenteras här främst forskning om ämnet från personal inom skola och förskola, eftersom 
professionerna är mest närliggande fritidsledaryrket. 

                                                        
1 Sökning genomfördes mellan februari-maj 2019. 
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I de internationella studierna framkommer det att yrkesverksamma som möter barn och unga har 
anmälningsplikt, vilket tyder på liknande lagar om anmälningsplikt som i Sverige och är således 
relevanta för studien.  

Fritidsledarrollen 
Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (2017, s. 902) har i en intervjustudie undersökt 
fritidsledarstudenters syn på sitt framtida yrke och tankar kring vilka erfarenheter som behövs i rollen 
som fritidsledare. Materialet, som analyserats utifrån en diskursanalys, visar att deltagarna benämner 
fritidsledare som förebilder och hjälp för ungdomar. De beskriver stödet från fritidsledare när de själva 
växte upp som betydande och att de nu vill ge tillbaka liknande stöd till ungdomarna de möter i 
arbetet. Deltagarna har upplevt marginalisering i olika utsträckning under sin egen uppväxt och den 
erfarenheten beskrivs som en viktig egenskap för fritidsledare (Fejes & Dahlstedt, 2017, s. 903-904). 
Fritidsledarnas bild av vem de varit hör ihop med vem de vill bli. Att under uppväxten avvikit från 
normen, genom att exempelvis deltagit i kriminalitet eller inte klarat av skolan, men sedan lyckats 
ändra sig, legitimerar valet av yrket. Den diskursivt konstruerade fritidsledaren som intervjudeltagarna 
beskriver är hjälpsam, inkluderande och ger stöd till ungdomar. Officiellt riktar sig 
fritidsgårdsverksamheten till alla unga, men inofficiellt vänder sig fritidsledarna till ungdomar med 
olika problem eftersom de är av uppfattningen att dessa ungdomar är i behov av förebilder (Fejes & 
Dahlstedt, 2017, s. 908-910).  

Liknande resultat visar en amerikansk kvantitativ studie som undersökt vad som motiverar 
ungdomsarbetare i sitt yrke samt vad de själva benämner som viktiga egenskaper och kompetenser. I 
studien deltog nära niohundra ungdomsarbetare och flera nämnde möjligheten att vara en förebild som 
en betydelsefull egenskap och att de ville ge något tillbaka till sitt bostadsområde på samma sätt som 
de själva fick stöd när de var unga (Hartje, Evans, Killian & Brown, 2008, s. 28). Fler än hälften 
menade att de hade liknande erfarenheter som ungdomarna de arbetade med och dessa 
ungdomsarbetare uppskattade sig också ha en hög generell kunskapsnivå om yrket. Författarna lyfter 
att det kan bero på att de identifierar sig med ungdomarna eftersom de upplever sig förstå deras 
situation (Hartje m.fl., 2008, s. 34, 38). 

Sammanfattningsvis framträder fritidsledare i dessa två studier som förebilder som stöttar och hjälper 
ungdomar. Deltagarna såg sina egna fritidsledare som förebilder vilket var betydelsefullt för dem. Det 
påverkade deras yrkesval på så vis att de ville ge ett liknande stöd tillbaka till ungdomarna de möter i 
sitt yrke idag. 

Anmälningsbenägenhet 

Skola och förskola 

Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger (2018, s. 27-29) har gjort en intervjustudie med 
personal inom skola och förskola i Sverige om orsaker till att beslut tas om att göra, eller inte göra, en 
orosanmälan till socialtjänsten när de misstänker att ett barn är utsatt för våld i hemmet. De 
identifierade bristande kunskap bland personalen gällande missförhållanden och hur de i sin yrkesroll 
bör agera kring det, men även gällande kunskap om vad anmälningsskyldigheten innebär. 
Informanterna i studien uttryckte en osäkerhet kring situationer där bakgrunden till oron var av känslig 
karaktär. Exempelvis där barn bevittnat våld i hemmet, vilket personalen benämnde som ett problem 
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tillhörande vårdnadshavarna. Synen på problemet som tillhörande familjens privata sfär medförde 
etiska dilemman för personalen om hur och när de ska agera. De tvekade kring att agera eftersom de 
först ville bevisa att oron var befogad, vilket kan vara svårt när det handlar om att barnet bevittnat våld 
i hemmet. Att vara säker framkom också som betydande när vissa uttryckte det hemska i att som 
vårdnadshavare bli anklagad för något som inte stämmer, vilket även tyder på identifikation med 
vårdnadshavarna. Personalen i studien gjorde det till sin uppgift att bevisa om oron var befogad, vilket 
de samtidigt uttryckte att de visste låg på socialtjänstens bord (Markström & Münger, 2018, s. 26-29). 

Markström och Münger (2018, s. 32-33) belyser dilemman som känslor kan medföra i relation till 
anmälningsplikten. Personalen rapporterade svårigheter med att skilja på sin yrkesroll och sina privata 
känslor, vilket bland annat kom till uttryck genom rädslan över att en anmälan skulle skada 
personalens relation till barnet och dess vårdnadshavare. Kunskapsbristen bidrog till att deras 
individuella känslomässiga förhållningssätt inverkade på om en anmälan gjordes eller inte och i många 
fall hindrade känslorna professionella från att anmäla. Kunskap om orosanmälningar skulle kunna 
generera trygghet i att agera, men kunskapen ansågs behöva komma från ledningen genom utbildning 
och handledning i hur personalen borde agera i dessa situationer (Markström & Münger, 2018, s. 29, 
33).   

För att undersöka varför skolpersonal i låg utsträckning gjorde orosanmälningar testades i en 
spansk studie personalens kunskaper och erfarenheter gällande anmälningsplikt (Greco, Guilera & 
Pereda, 2017). I studien deltog 184 personer och det visade sig att 74 procent någon gång hade känt 
oro för en elev, men endast 27 procent hade någon gång gjort en anmälan. Faktorer de upptäckte 
hindrar personalen från att anmäla vid oro var bristande kunskap, vilket tog sig i uttryck genom att 
majoriteten uppgav att de inte fått någon utbildning i ämnet. Låg tilltro till myndigheter på grund av 
tidigare erfarenheter beskrevs också som ett hinder, vilket resulterade i att oro togs upp internt men 
sedan inte vidare till aktuella myndigheter. Författarna föreslår ett införande av interna grupper på 
arbetsplatsen för att kunna dela med sig av erfarenheter och kunskaper till varandra. Detta menar de 
förhoppningsvis kan fungera som ett stöd för att ta steget och anmäla vid oro för ett barn (Greco m.fl., 
2017, s. 28-29).  

Birgitta Svensson och Staffan Janson (2008) har gjort en kvantitativ studie där de undersökt hur 
förskolelärare till 3100 barn i Karlstad agerade vid misstanke om att ett barn misshandlades i sitt hem. 
Studien visade att personalen inte rapporterade till socialtjänsten i 40 procent av fallen där de 
misstänkte att barnets situation var illa. Samma procentantal gällde antalet fall där personalen känt sig 
besvärad i kontakt med familjen. Svensson och Janson (2008, s. 29) lyfter att förskolans läroplan 
uttrycker att förskolelärarna med respekt till föräldrarna ska bidra till barnets uppfostran, men inte 
kompensera eventuell brist av uppfostran. Det skapade ett dilemma hos förskolelärarna som bevittnade 
ett bristande föräldraskap, samtidigt som de behövde ta läroplanen i beaktning. Författarna belyser 
även yrkesverksammas känslokonflikter gällande lojalitet mot vårdnadshavare och hur rädslan över att 
skapa dålig stämning gick före att tillgodose barns bästa (Svensson & Janson, 2008, s. 29). Likaså 
ansåg personalen i 67 procent av fallen av upplevd oro att de själva kunde hjälpa barnet med den 
aktuella situationen och därför inte behövde involvera varken socialtjänst eller barnets vårdnadshavare 
(Svensson & Janson, 2008, s. 29).  

Fritidshem 

En amerikansk kvantitativ studie från The National Institute on Out-of-School Time har undersökt vad 
personal i fritidshem har för kunskaper om anmälningsplikten för att förstå vad som påverkar huruvida 
de anmäler oro. De betonade att rollen som personal i fritidshem innehar var viktig eftersom de 
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träffade barnen i stor utsträckning men som en annan vuxen än barnets lärare, eftersom de möter 
ungdomar under omständigheter fria från krav (Gandarilla & O’Donnell, 2014, s. 29). Likt tidigare 
forskning inom andra verksamheter visade studien att personalen hade bristande kunskaper i ämnet. 
Personalen kände till bestämmelserna kring att anmäla, men kände sig ändå osäkra angående hur de 
skulle agera, exempelvis hur snart de borde anmäla vid misstanke. Studien visade också att många 
ville vara ”säkra” innan de anmälde och därför samlade på sig bevis. Detta eftersom de var rädda för 
att göra en felaktig anmälan eller att det skulle bli obekvämt gentemot barnet och dess vårdnadshavare 
om de anmälde på ”fel grunder”. Författarna menar därför, i likhet med tidigare nämnd forskning, att 
mer utbildning behövdes för att personalen skulle känna sig trygga, men också bli informerade om 
ansvaret de hade (Gandarilla & O’Donnell, 2014, s. 32, 36). 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att personal i förskola, skola och fritidshem, både i en 
svensk och internationell kontext, saknade kunskap om orosanmälningar. Att personal inte vet hur de 
konkret ska agera vid oro tillsammans med att personliga känslor är inblandade, bidrog till att rädslan 
för att utmana relationen till barnet och dess vårdnadshavare tog större plats än skyldigheten att 
anmäla. Att säkerställa att oron var befogad framstod som betydande, men även tron om att personalen 
själva kunde hjälpa barnet. Tillsammans med en låg tilltro till myndigheter medförde detta att oron 
inte lyftes längre än internt i personalgruppen.  

Tidigare forskning har undersökt synen på orosanmälningar främst inom verksamheter som skola, 
förskola och sjukvård. Området har visat sig vara outforskat i relation till fritidsledaryrket specifikt, 
både nationellt och internationellt. Därför kan föreliggande studie bidra med kunskap från en 
yrkesgrupp som inte tidigare undersökts och som dessutom möter ungdomar under andra villkor.  

Syfte och frågeställningar 
Fritidsledare är en yrkesgrupp som möter ungdomar och har anmälningsplikt till socialtjänsten. Utifrån 
en bakgrund som visar att professionella anmäler i låg utsträckning samt att det finns begränsad 
forskning i relation till fritidsledarprofessionen har studien genomförts. Syftet med studien är därmed 
att synliggöra hur fritidsledarna ser på orosanmälningar genom att undersöka hur de konstruerar 
fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på fritidsgården. Utsagorna 
analyseras utifrån ett diskurspsykologiskt ramverk, främst med hjälp av begreppet tolkningsrepertoar 
men även begreppen subjektsposition och ideologiskt dilemma. Studien utgår från följande 
frågeställningar och underfrågor: 

• Vilka tolkningsrepertoarer om fritidsledaryrket respektive om att agera vid oro framträder i 
fritidsledarnas intervjuer? 

o Vilka subjektspositioner konstrueras?  

o Vilka ideologiska dilemman kommer till uttryck?  
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Teoretiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras en diskursiv ansats med diskurspsykologi som teoretiskt ramverk, följt av 
de tre analysbegreppen tolkningsrepertoar, subjektsposition och ideologiskt dilemma. 

Diskursiv ansats 
Diskursbegreppet beskrivs ofta som en paketlösning eftersom det både utgör ett teoretiskt ramverk och 
metodologiskt förhållningssätt för att analysera ett material. Det finns inte endast ett definierat sätt att 
genomföra en diskursanalys på, utan metoden har utvecklats på olika vis inom olika discipliner 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 9-10). Användningen av diskurs som begrepp innebär däremot 
att anta ett gemensamt (för de olika disciplinerna) socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med en syn 
på kunskap som föränderlig. Det vi människor tar för givet och ser som ”sanningar” är inte universellt, 
utan hur vi förstår något beror på den sociala och historiska kontext vi befinner oss i. Det är genom 
språket, i samspel med andra människor, som vi konstruerar förståelse för saker och ting. Den 
referensram vi har för tillfället bygger på tidigare erfarenheter och lärdomar vilka påverkar hur en 
person agerar i en situation. Vidare påverkar vårt agerande vår kunskap och det går därför att se 
processen som en spiral (Burr, 2015, s. 2-5). Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
(2000, s. 7) syftar diskursbegreppet specifikt till hur vi talar om världen och vidare förstår den. Språket 
ses inte endast som en väg för att uttrycka sig eller förmedla något, utan med språket uttrycks 
diskurser om världen som är logiska utifrån talarens perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 104).  

Diskurspsykologi 
Inom psykologin har kognitivismen varit framträdande med tankar om att det är människors mentala 
processer, i en direkt återgivning, som förmedlas genom språket (Edwards & Potter, 1992, s. 8). Det 
grundas i en traditionell syn på Jaget som enhetligt och definitivt, vilket syftar till att det går att 
beskriva på ett sätt (Potter & Wetherell, 1987, s. 95). Diskuspsykologin utvecklades som en kritik mot 
detta och betraktar istället våra tankar som skapade genom social interaktion (Edwards & Potter, 1992, 
s. 8; Potter, 1996, s. 103; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 97-98). Medan diskursteori generellt 
betraktar diskurser som styrande över subjekten, poängterar diskurspsykologin individers aktiva 
språkanvändande. Därför är det intressant att undersöka hur en person talar om något och vad som 
konstrueras i talet (Potter & Wetherell, 1987, s. 32-33). Med språket går det att säga mer än ordets 
faktiska mening. Exempelvis kan ord betyda olika saker i olika sammanhang och det går även att 
indikera något med hjälp av beskrivningar (Edley, 2001, s. 201). Jonathan Potter (1996, s. 108-110) 
exemplifierar genom en situation där en grupp människor hör konstiga ljud utanför den lägenhet de 
befinner sig i. De undrar vad som låter och en av personerna säger till en annan att ”du har skor på 
dig”. Det är en mening som beskriver något konkret, men med hjälp av språket gör även personen 
något genom att indikera att det är den personen som bör gå ut och se vad som pågår. I en 
diskurspsykologisk analys undersöks därmed vad deltagarna gör med sitt språk för att skapa mening 
kring både sina egna och andras handlingar (Potter & Wetherell, 1987, s. 95; Willig, 2008, s. 164). 
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När vi människor redogör för något är det vanligt att använda sig av kategoriseringar. Det sker aktivt 
och innebär ett konstruerande för retoriska ändamål (Wetherell & Potter, 1992, s. 77). Personens 
redogörelser utgår från sammanhanget det berättas i, därför handlar det också om att människor 
konstruerar identitet i samtal med andra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105-106). Ur ett 
diskurspsykologiskt perspektiv går det att argumentera för att fritidsledarna i denna studie konstruerar 
yrkesidentitet i utsagorna om sitt yrke och om att agera vid oro för en ungdoms situation.  

Att göra en diskursanalys av berättelser innebär inte ett försök att nå berättarens underliggande tankar 
och åsikter. En person berättar om något utifrån hur denne definierar ämnet i sig, vilket beror på 
tidigare erfarenheter och vidare uttrycks det i relation till sammanhanget (Edwards & Potter, 1992, s. 
15-17). Med ett diskurspsykologiskt perspektiv är de kontextuella och yttre faktorerna grundläggande 
att lyfta in i analysen eftersom språket ses som handlingsorienterat och innebär att vi gör något när vi 
talar (Edwards & Potter, 1992, s. 28-29). I en analys av en intervju är det därför viktigt att analysera 
svaren i relation till intervjufrågorna, eftersom ”berättelsen” anses skapas i interaktion mellan 
intervjuare och intervjuperson (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 121).  

En vanlig kritik mot diskursanalys generellt är att språket som analyseras endast är en version av 
deltagarens verklighet. Utifrån att syftet med en diskursanalys inte är att fånga ”den bakomliggande 
bilden”, undersöks det som uttalas i materialet och ställs i relation till de kontextuella faktorerna. 
Därmed blir det intressant att undersöka vilka sociala konsekvenser språket får (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 28, 149). 

Inom diskurspsykologin är begreppen tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och 
subjektspositioner centrala för att analysera språkliga handlingar (Edley, 2001, s. 189). I denna studie 
används främst begreppet tolkningsrepertoar för att analysera studiens resultat, men i vissa 
tolkningsrepertoarer framkommer även subjektspositioner och ideologiska dilemman.  

Tolkningsrepertoarer 

Begreppet tolkningsrepertoar är snarlikt hur diskursbegreppet ofta används. Båda används för att 
synliggöra vad människor gör med språk. Det som skiljer begreppen åt inom det diskurspsykologiska 
fältet är att tolkningsrepertoarer används för att synliggöra mänskliga handlingar och hur deltagarna 
beskriver något. Med andra ord vad de gör med språket på en mikronivå. Diskursbegreppet syftar 
istället till hur vi människor talar om större samhällsdiskurser och mer övergripande institutioner, 
exempelvis ”vetenskap” eller ”medicin” (Edley, 2001, s. 202; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
114-115). I denna studie ersätter därmed tolkningsrepertoar begreppet diskurs eftersom det som 
undersöks är vad fritidsledarna gör med språket på en mikronivå. 

Tolkningsrepertoarer syftar till deltagarnas sätt att tala om något, där det går att urskilja vissa 
gemensamma beskrivningar och villkor som återkommer i materialet som studeras. Utöver mönster är 
det även intressant att identifiera vad som varierar i deltagarnas utsagor för att fånga nyanser. Fokus är 
inte på den språkliga uppbyggnaden, utan vad personen uppnår med hjälp av det den uttrycker (Potter 
& Wetherell, 1987, s. 164; Wetherell & Potter, 1992, s. 90-91). Dessa repertoarer går att se som 
resurser individer använder sig av i konstruktionen av verkligheten och olika tolkningsrepertoarer kan 
användas för att konstruera olika händelser (Willig, 2008, s. 166; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 114). Analysen av tolkningsrepertoarer sker med utgångspunkt i att deltagarna (undermedvetet) talar 
om ämnet på ett sätt som framstår som verkligt och pålitligt i kontexten (Wetherell & Potter, 1992, s. 
95).  
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För att exemplifiera visar Jill Reynolds och Margaret Wetherell (2003, s. 492-493) i en intervjustudie 
hur singelkvinnor konstruerar sig själva i tal. Hur de talar om att ”vara singel” är socialt konstruerat 
och influeras av historiska och kontextuella faktorer. Konstruktionen sker i relation till den status som 
”att vara singel” har i samhället, där normen är att vara i ett förhållande. I singelkvinnornas utsagor 
framträder två tolkningsrepertoarer, att vara i brist av en relation och att vara självständig. Med 
språket konstruerar de kunskap om vad det innebär att vara singel och med hjälp av språket kan de 
legitimera sina handlingar. I denna studie används tolkningsrepertoar som begrepp för att synliggöra 
mönster och variationer i hur fritidsledarna på olika sätt talar om yrket och oro, för att urskilja deras 
förståelse av vad yrket innebär och vidare deras möjlighet att agera vid oro för en ungdom.  

Ideologiska dilemman 

Ett närliggande begrepp till tolkningsrepertoar är ideologi. En ideologi beskrivs enligt Michael Billig 
(1997, s. 49) som den gemensamma förståelsen i ett samhälle vid en given tidpunkt, utifrån kulturella 
och historiska aspekter. Billigs ideologibegrepp skiljer sig från tankar om ideologier som stabila och 
naturligt representerande av de dominerande tankarna i samhället (Edley, 2001, s. 203). Han talar 
istället om levda ideologier för att poängtera att vi människor konstruerar mening i interaktion med 
andra och ideologierna därför är föränderliga. Levda ideologier syftar till att beskriva de sociala 
mönster som uppträder i våra vardagliga tankar, vilka präglas av historia och kontext. I dessa tankar 
finns normer och föreställningar som existerar i samhället och som vi förhåller oss till när vi talar. I 
vårt tal om något är det naturligt att uttrycka motsägelser, vilket handlar om värderingar som står i 
konflikt med varandra och dessa kallas för ideologiska dilemman (Billig, Condor, Edwards, Gane, 
Middleton & Radley, 1988, s. 25, 28, 31, 163). Billig (1997, s. 49) ger ett exempel som handlar om 
hur britter talar om kungafamiljen både som vanliga och ovanliga medborgare. Det går att förstå 
medborgarnas sätt att tala om kungafamiljen som att de både delvis identifierar sig med dem och 
samtidigt inte alls. Inom diskurspsykologin ses motsägelsefulla svar som en del av hur vi talar och det 
tyder på att talaren använder olika tolkningsrepertoarer på samma gång, vilket fungerar som en 
retorisk strategi (Potter & Wetherell, 1987, s. 38).  

I en vetenskaplig undersökning är det sällan frågor ställs rakt ut om varför deltagarna agerar på ett 
visst sätt, utan de ombeds berätta om olika händelser. Genom att identifiera dilemman i deltagarnas 
utsagor om vardagssituationer kan det synliggöra komplexiteten kring olika handlingar eller val 
deltagarna gör (Billig m.fl., 1988, s. 149). 

Subjektspositioner  

Ideologier och tolkningsrepertoarer påverkar hur vi människor förstår något och vidare talar om det. 
Att uttrycka något om ett subjekt (sig själv eller någon annan) innebär att samtidigt positionera 
individer och tillskriva dem identitet (Edley, 2001, s. 209-210). I relation till uppfattningen om språk 
som en aktiv diskursiv handling och att vi gör något med språk, framställer talaren sig själv och andra 
på ett sätt som är relevant i kontexten. Att beskriva en person som något möjliggör för en själv att 
kunna inta en roll gentemot den personen. Detta sker ofta undermedvetet och utifrån diskurserna (i 
denna studie tolkningsrepertoarerna) vi har tillgängliga (Davies & Harré, 1990, s. 46-48, 53). Genom 
att identifiera vilka subjektspositioner som framträder i fritidsledarnas utsagor går det att synliggöra 
vilka olika roller som är tillgängliga i den lokala kontexten. Med hjälp av positioneringen av dessa 
olika roller kan fritidsledarna uppnå något retoriskt. Exempelvis att framställa sin yrkesroll i relation 
till andra subjekt som de möter i arbetet.  
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Studiens syfte är att undersöka hur fritidsledarna ser på orosanmälningar. Med hjälp av 
diskurspsykologi som teoretiskt perspektiv går det att synliggöra eventuella problem och svårigheter 
som fritidsledarna upplever genom att identifiera hur de talar om yrkesrollen och om att möta 
ungdomar de känner oro för. I metodavsnittet presenteras hur de teoretiska begreppen använts i 
analysen. 

Metod 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för studiens metod vad gäller insamling och bearbetning av 
materialet, följt av studiens undersökningspersoner angående urval och avgränsningar. Avsnittet 
avslutas med redogörelser för forskningsetiska överväganden och studiens kvalitet. 

Insamlingsmetod 
Studiens syfte har varit att undersöka hur fritidsledare konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet 
att agera vid oro för en ungdom på fritidsgården. Därför har kvalitativa intervjuer valts som 
insamlingsmetod. Kvalitativa metoder lägger fokus på deltagarnas upplevelser och det är dessa 
upplevelser studien sedan utgår från och som får bestämma vilka teoretiska begrepp som blir 
väsentliga för analysen (Bryman, 2011, s. 371-372). Intervjuer beskrivs som ett relevant val när man 
vill undersöka hur något är, exempelvis hur en person upplever något (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
143). Intervjun ger en möjlighet att upptäcka intervjupersonens känslor, normer och vad personen tar 
för givet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Däremot ses intervjuer som ett samtal där 
kunskap konstrueras mellan intervjuare och intervjuperson. Deltagaren berättar sin syn på ämnet men 
intervjuaren tolkar svaren, vilket både sker i den direkta interaktionen och den senare analysen (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s. 17-19). Detta går att se som en svaghet med intervju som metod eftersom man 
vill nå deltagarens syn på ämnet, men inte kommer ifrån intervjuarens påverkan.  

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015, s. 53) lyfter en annan nackdel med intervjuer som 
handlar om att man endast får ta del av det som intervjupersonen väljer att berätta. Det går inte heller 
att verifiera att berättelsen speglar verkligheten. För att komma runt detta i den mån det går ger 
författarna förslag på att kombinera intervjuer med deltagande observationer. Då kan de insamlade 
materialen både bekräfta och ifrågasätta varandra och bidra till en större bild (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015, s. 53-54). I denna studie har syftet varit att undersöka hur de talar om, och därigenom 
konstruerar, fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom. Det hade varit 
intressant att ta del av mer naturligt förekommande samtal om ämnet mellan fritidsledare på 
arbetsplatserna, vilket deltagande observationer kunnat synliggöra. Eftersom ämnet för studien handlar 
om orosanmälningar, vilket inte förekommer frekvent på arbetsplatserna, hade det däremot varit 
tidskrävande och nästintill omöjligt att samla in material genom deltagande observation. Det är inte 
heller av intresse att verifiera hur fritidsledarna faktiskt agerar i situationer av oro. Utan med hjälp av 
intervjuer blir det intressant att studera vad deltagarna väljer att berätta under intervjun (Luker, 2010, 
s. 167) och utifrån det diskurspsykologiska ramverket synliggöra hur fritidsledarna konstruerar sin 
möjlighet att agera i situationer av oro.  
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En intervjuguide (se bilaga 2) utformades med frågor relaterade till syftet. Inledningsvis ställdes 
allmänna frågor om deltagarens bakgrund. Vidare handlade frågorna om synen på yrkesrollen i stort, 
för att sedan smalna av till deltagarnas tankar om oro för ungdomar på fritidsgården. Den sista delen 
innehöll frågor specifikt om orosanmälningar. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär (jfr 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 118). Det innebar att intervjuguiden och frågornas 
ordningsföljd skapades med utgångspunkt i att vara ett stöd där frågorna ställdes i olika ordning 
beroende på vilken väg intervjun tog. Nya formuleringar eller följdfrågor dök naturligt upp under 
intervjuns gång. Flera deltagare kom exempelvis in på orosanmälningar specifikt redan vid de mer 
generella frågorna om oro för ungdomar vilket då fick styra resterande frågors följd. Trots att varje 
deltagare fick leda vägen för sin intervju såg jag till att samtliga teman i intervjuguiden täcktes. Att 
följa en intervjuguide är positivt för att försöka minska intervjuarens påverkan eftersom det innebär att 
deltagarna fått samma frågor även om de ställts i olika ordning utifrån samtalets väg (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 165). Vid semistrukturerade intervjuer handlar det till stor del om att lyssna och 
vara lyhörd för vad som sägs (Langemar, 2008, s. 70). Intervjun kan ses som ett möte där deltagaren 
ger ledtrådar som intervjuaren behöver fånga för att knyta an till sin intervjuguide (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 180).   

Urval och avgränsningar 

Undersökningspersoner 

Då jag själv arbetar som fritidsledare började jag med att kontakta personer jag känner inom branschen 
för att be om deras kontakter. Urvalskriterierna bestod av att personen arbetade som fritidsledare på en 
fritidsgård och hade gjort det i minst sex månader. Sysselsättningsgrad (exempelvis heltid/deltid) var 
mindre viktigt, men personen behövde arbeta i verksamheten regelbundet. Av etiska skäl valde jag att 
inte intervjua fritidsledare jag hade någon privat eller yrkesmässig relation till. Jag fick inledningsvis 
kontakt med fem fritidsledare som fick ett informationsbrev (se bilaga 1) mejlat till sig innan vi 
bokade en tid för intervjun. När jag hade genomfört mina första fem intervjuer visade det sig att 
deltagarna utgjorde en homogen grupp gällande ålder och sysselsättningsgrad. För att möjliggöra 
uppkomsten av olika perspektiv utifrån dessa aspekter valde jag att skapa en bredare urvalsgrupp inför 
sökandet av fler deltagare. Fritidsledare över hela landet kontaktades vars uppgifter gick att hitta på 
kommunernas hemsidor. Då ändrades urvalskriterierna till att personen skulle arbeta heltid och ha 
gjort det i minst åtta år. Under denna period återkopplade två fritidsledare som hade kontaktats 
inledningsvis genom mina kontakters kontakter. Dessa två stämde in på de nya urvalskriterierna och 
tid för intervju bokades in med dem. Ytterligare 25 personer kontaktades via mejl eller telefon med 
syfte att komma i kontakt med några fler deltagare. Två fritidsledare visade intresse och fick 
informationsbrevet mejlat till sig innan vi bestämde tid för en intervju. När nio intervjuer var 
genomförda och transkriberade tog jag beslutet att vara färdig med materialinsamlingen utifrån att 
omfånget var tillräckligt stort i relation till studiens tidsram. 

Totalt intervjuades nio fritidsledare, fyra kvinnor och fem män, och intervjuerna varade i mellan 25 
och 135 minuter. Fritidsledarna arbetade i sju olika kommuner spridda över hela landet (men främst i 
Stockholms län) och ingen arbetade på samma fritidsgård. Deltagarna var mellan 24 och 60 år gamla 
och majoriteten hade arbetat som fritidsledare längre än sju år, men spannet sträckte sig mellan 1,5 till 
36 år. De arbetade i sina verksamheter som tim-, deltid- eller heltidsanställda, varav två var 
samordnare (platsansvarig) och en var enhetschef. Den sistnämnda hade således andra uppgifter 
utanför sina verksamheter, men befann sig regelbundet på fritidsgårdarna och mötte ungdomar. Vid 
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tidpunkten för intervjun var tre deltagare utbildade fritidsledare, tre under pågående 
fritidsledarutbildning, två under pågående utbildning till grundlärare mot fritidshem och en hade 
teknisk utbildning.  

Genomförande 
Majoriteten av intervjuerna skedde via personliga möten, men av geografiska skäl genomfördes en i 
kommunikationsverktyget FaceTime och en över telefon. Den sistnämnda skulle egentligen också 
genomföras över FaceTime men det uppstod tekniska problem för deltagaren med internet, vilket 
medförde att vi inte kunde genomföra ett videosamtal. Därigenom missade jag deltagarens 
kroppsspråk, vilket annars kan tillföra vägledning i interaktionen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190). 
Att vi inte såg varandra medförde att jag inte tillät det vara tyst på samma sätt som vid de andra 
intervjuerna samt att vi oftare avbröt varandra. Det påverkade delvis kvaliteten på samtalet, men i sin 
helhet fungerade det bra och det blev en givande intervju.  

Vid de personliga mötena fick deltagarna välja plats för intervjun och samtliga genomfördes på deras 
arbetsplats eller högskola i ett avskilt rum. Inför varje intervju tydliggjordes för deltagaren att samtliga 
namn på personer och platser skulle avidentifieras och att de därför fick välja själva hur de valde att 
berätta i intervjun. Intervjuerna spelades in med appen Inspelare – inspelning på iPhone. Att spela in 
under en intervju är fördelaktigt eftersom det går att lyssna fullt ut och vara närvarande på ett sätt som 
vidare möjliggör att följdfrågor kan ställas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Direkt efter varje 
intervju skrevs reflektioner om samtalet ner för att ha möjlighet att gå tillbaka och läsa om 
upplevelserna av kontexten. Detta är viktigt att göra i anslutning till intervjun eftersom man 
konstruerar berättelsen så fort man talar om den för någon annan person. Det medför att de minnen 
och upplevelser man har från ett intervjutillfälle ändras med tiden (Luker, 2008, s. 165, 175).  

Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Det inspelade materialet transkriberades, vilket innebär en omvandling av intervjun till skriftlig text, 
och det skedde inom de närmaste dagarna efter varje intervju. Jonathan Potter & Margaret Wetherell 
(1987) beskriver tio steg för en diskursanalys som de benämner kan användas som inspiration. När de 
diskuterar steget för transkribering lyfter de att man själv får fundera över vilken nivå analysen ska ske 
på och därefter ta ett beslut om hur noggrant man ska transkribera (Potter & Wetherell, 1987, s. 166). 
Materialet transkriberades ordagrant, med undantag från läten som suckar eller hostningar. Detta 
beslut togs med hänsyn till att fokus i analysen var att analysera vad de sa och inte hur det sades. Det 
togs därmed inte i beaktning om ett tvekande svar från deltagaren kunde tolkas som att frågan var 
obekväm till exempel. Studiens fokus var att undersöka vad deltagarna gör med ord och hur de 
därigenom konstruerade mening och därmed analyserades inte icke-ord. Utifrån ett 
diskurspsykologiskt perspektiv ses intervjusamtalet som konstruerat i den sociala interaktionen. Därför 
är det lika viktigt att analysera forskarens yttranden som deltagarnas (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 121). Alla intervjufrågor, följdfrågor och kommentarer inkluderades därför i 
transkriberingarna. Transkriberingarna blev totalt 67 sidor text. Många timmar gick åt till att 
transkribera, vilket medförde att jag blev insatt i materialet innan jag aktivt började analysera.  
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Jag har valt att omvandla citat som presenteras här i uppsatsen från talspråk till skriftspråk. Detta 
eftersom Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 228) lyfter att talspråk kan uppfattas som 
osammanhängande och därför ofördelaktigt för deltagaren. Därför går det att argumentera för att det är 
mer lojalt mot deltagarna att skriva citaten i korrekt form. Ändringarna gäller endast det grammatiska, 
för läsbarhetens skull, och inga formuleringar har ändrats. Klammerparenteser används i citaten när 
något förtydligas eller för att synliggöra när information uteslutits. Det sistnämnda har gjorts av 
sekretesskäl eller för att delar saknade relevans för det aktuella resonemanget. 

Analys 

När samtliga transkriberingar var genomförda läste jag igenom varje intervju för sig och antecknade 
spontana tankar. Sedan skapade jag ett nytt dokument där jag sorterade materialet utifrån 
intervjuguidens tre teman om hur de talar om (1) yrket, (2) oro och (3) att agera vid oro. Varje 
deltagare fick en färg och deras resonemang (tillsammans med min fråga/följdfråga/kommentar) 
klistrades in under passande tema. Att lyfta ut relevanta delar av materialet utifrån studiens syfte 
gjordes för att avgränsa materialet utifrån de aspekter som är intressanta. Däremot är det viktigt att 
vara så inkluderande som möjligt i denna fas, även om vissa aspekter inledningsvis kan verka 
irrelevanta (Potter & Wetherell, 1987, s. 167; Willig, 2008, s. 166).  

Till analysmetoden har inspiration tagits från Katarina Ottanders (2015) avhandling där hon gjort en 
diskuspsykologisk analys av hur gymnasieelever diskuterar hållbar utveckling. Avhandlingen är 
skriven inom ett annat fält (institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik), men 
använder samma teoretiska begrepp för att analysera hur människor talar om ett ämne. Hon har ställt 
frågor till sitt material (jfr Ottander, 2015, s. 71-72) vilka inspirerade de frågor jag ställde till mitt 
material och som hänger samman med mina frågeställningar. Följande steg tillämpades i analysen: 

1. Gick igenom varje tema och identifierade mönster i fritidsledarnas utsagor genom att markera 
återkommande ord och uttryck samt liknande beskrivningar.  

2. Ställde frågor till materialet om hur fritidsledarna talar om yrket, om oro och om att agera vid oro 
för att identifiera olika tolkningsrepertoarer som fanns tillgängliga för deltagarna. Vid denna punkt 
togs beslutet att endast behålla de två temana om yrkesrollen och om att agera vid oro. Detta eftersom 
temat om fritidsledarnas uttalanden om oro främst synliggjorde vad oron handlade om och därför slogs 
det samman med temat om att agera vid oro. 

3. Skrev fram och analyserade de identifierade tolkningsrepertoarerna genom att synliggöra vilka 
föreställningar som syntes däri. 

4. Gick igenom materialet en ny vända. Då upptäcktes fler tolkningsrepertoarer och andra aspekter av 
de tidigare identifierade. Eftersom en analys är en process, är det givande att röra sig fram och tillbaka 
mellan kodning och analys (Potter och Wetherell, 1987, s. 167). 

5. Identifierade vissa motsägelser bland tolkningsrepertoarerna, vilket synliggjorde ideologiska 
dilemman. Dessa ideologiska dilemman lyftes ut och analyserades.  

6. Identifierade vilka subjektspositioner som konstruerades i tolkningsrepertoarerna. Då urskildes hur 
fritidsledarna i utsagorna positionerade sig själva och andra subjekt, exempelvis föräldrar, socialtjänst 
eller kollegor, och hur de samtidigt konstruerade yrkesidentitet.  

I resultatdelen presenteras materialet utifrån tolkningsrepertoarerna, som också utgör rubrikerna. I 
vissa av tolkningsrepertoarerna syns subjektspositioner och/eller ideologiska dilemman och då 
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presenteras de där i. De citat som slutligen valdes att presenteras i resultatdelen representerar 
materialet i stort. De olika deltagarnas uttalanden är därför med i större eller mindre utsträckning. 

Forskningsetiska överväganden  

Informerat samtycke och konfidentialitet 

Samtliga deltagare fick överensstämmande information inför sin intervju. Den första kontakten skedde 
via mejl och då inkluderades utförlig information om intervjuns upplägg samt samtyckesaspekter i 
utskicket. Även att deltagandet var frivilligt och att personen hade rätt att avbryta sin medverkan när 
den ville, utan att behöva meddela varför, enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. När vi möttes för 
intervjun fick deltagarna information om samtycke igen, både muntligt och skriftligt samt fick skriva 
under en samtyckesblankett. I de fall när intervjun skedde över FaceTime eller telefon fick deltagaren 
samtyckesblanketten via mejl någon dag innan intervjun skulle ske och sedan muntligt i anslutning till 
intervjuns start.  

Deltagarnas personuppgifter har behandlats konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets (2017, s. 40-41) 
riktlinjer, vilket innebär att de ska skyddas från att spridas till obehöriga. För att upprätthålla 
anonymitet kring materialet har deltagarnas namn inte antecknats överhuvudtaget. Istället har ett 
fiktivt namn använts på både ljudinspelningen och dokumentet med transkriberingen. Dessa namn 
används även i resultatdelen och har ingen koppling till aspekter som ålder eller kulturellt ursprung. 
Namn på personer eller platser som deltagaren nämnt under intervjun exkluderades redan vid 
transkribering eftersom målet var att skydda deltagarnas identitet i största möjliga mån. Materialet har 
varit sparat på min telefon eller dator under studiens gång och ingen annan än jag har haft tillgång till 
varken telefonen eller datorn. Allt material raderas efter examination. 

Eftersom jag inledningsvis använde mig av en urvalsmetod där mina kontakter gav mig sina kontakter, 
innebär det att det finns personer som känner till vilka vissa deltagare är. För att säkerställa varje 
deltagares anonymitet presenteras de därför inte med flera uppgifter i anslutning till det fiktiva namn 
de tilldelats.  

Maktaspekter 

Utifrån min roll som forskare går det att synliggöra möjliga maktaspekter i mötet med 
intervjupersonerna. Dels sker en ensidig kommunikation genom att jag ställer frågor som deltagarna 
öppet delar sina tankar om och jag väljer sedan vilka delar som presenteras i den färdiga uppsatsen. 
Dessa aspekter är svåra att komma undan. Därför är det viktigt att reflektera kring maktobalansen och 
vara uppmärksam på när och hur den kan påverka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 51-53).  

Ämnet för intervjun går att uppfatta som känsligt eftersom det delvis handlar om hur deltagarna agerar 
i sin yrkesroll där de enligt lag har en skyldighet att anmäla oro vid misstanke om att en ungdom far 
illa. Tillsammans med mina kunskaper i egenskap av fritidsledare kan en maktasymmetrisk situation 
uppstå genom att intervjupersonerna känner sig förhörda (Johnson & Weller, 2001, s. 497). För att 
undvika detta valde jag inför varje intervju att tydligt betona att det inte fanns några rätt eller fel svar 
på frågorna utan att jag endast var intresserad av personens tankar och erfarenheter. Jag försökte också 
svara på ett sätt som inte lät värderande. Jag upplevde de flesta deltagarna som öppna mot mig i vad de 
valde att dela med sig av vilket jag tolkar som ett tecken på att de kände sig bekväma. Några deltagare 
uttryckte också att de ansåg ämnet för intervjun om orosanmälningar var viktigt och beskrev att det var 
en anledning till att de tackade ja till att medverka.  
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Studiens kvalitet 
Mina egna erfarenheter som fritidsledare har bidragit till att jag har en generell förståelse gällande 
exempelvis rutiner och strukturer på fritidsgårdar. Det innebär att jag bär med mig kunskaper som 
därmed påverkat mina intervjufrågor och vidare min tolkning av deltagarnas berättelser. Denna 
förförståelse går å ena sidan att se som positiv eftersom mina kunskaper om organisationen kan ha 
möjliggjort för mig att följa upp tankar som någon utan erfarenhet hade missat. Å andra sidan kan 
förförståelsen av samma anledningar utgöra nackdelar. Det är lätt att bli blind för saker i en miljö man 
känner till väl och ens erfarenheter kan medföra att man bortser från information eftersom man tar den 
förgivet (Luker, 2008, s. 157; Johnson & Weller, 2001, s. 497). Det kan ha medfört att jag valde att 
följa upp en viss sak framför en annan eftersom jag tolkade utsagorna på ett visst sätt utifrån mina 
erfarenheter. Vi människor är aldrig fria från vår förförståelse, men för att inte påverka intervjun i den 
mån det gick valde jag att inte dela med mig av tankar under intervjun, utan endast uppmuntra 
deltagarna att berätta utifrån sina erfarenheter.  

Det går däremot inte att bortse från att mina frågor skapade intervjukontexten. Eftersom intervjun 
handlade om fritidsledarnas tankar och erfarenheter av att möta ungdomar de känner oro för kan 
ingången ha präglat hur de valde att beskriva yrket. Det är även jag som vidare tolkat utsagorna och 
valt den teori och metod som materialet analyseras utifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
112). Med hänsyn till att materialet anses skapas i interaktion mellan deltagare och forskare har jag 
presenterat intervjufrågan och eventuell följdfråga tillsammans med citaten i resultatanalysen. Detta 
för att öka studiens tillförlitlighet genom att på ett transparent sätt synliggöra min påverkan av 
berättelsen. Under intervjuerna tänkte jag även aktivt på att tillåta den tystnad som ibland uppstod och 
kunde kännas obekväm. Tystnaden är ett sätt att ge deltagaren tid till att reflektera kring frågan och 
möjliggör därför fördjupade resonemang. Att ställa följdfrågor är ett annat sätt att få deltagaren att 
utveckla sina tankar och kan även hjälpa till att bekräfta att man förstått deltagaren rätt, vilket ökar 
reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 206). 

I en diskurspsykologisk analys betraktas diskurser som handlingsorienterade vilket innebär ett sätt att 
se på individens språkanvändning som aktivt för att uppnå något i kontexten (Potter & Wetherell, 
1987, s. 160). Vid en intervju är forskaren närvarande och påverkar samtalet, därför är det vanligt att 
analysera diskurser i naturligt förekommande material, exempelvis vardagliga samtal (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 117). Forskarens inverkan utgör ett argument som talar emot 
användningen av en diskuspsykologisk analys för att analysera intervjuer. Däremot är en fördel med 
intervjuer att det möjliggör för forskaren att kunna ställa samma frågor till flera deltagare. På så vis går 
det att synliggöra både mönster och variationer i hur en grupp talar om ett fenomen, med andra ord 
deras tolkningsrepertoarer, vilket är intressant i en diskuspsykologisk analys (Potter & Wetherell, 
1987, s. 163-164).  

Något som hade kunnat gynna studien är om en eller flera pilotintervjuer hade genomförts. När jag 
lyssnade igenom den första intervjun märkte jag att jag ställde få följdfrågor samt att jag inte stannade 
kvar i den tystnad som ibland uppstod. Det berodde antagligen på nervositet och ovana. Intervjun 
tillförde aspekter till studien och kunde användas, men den något sämre kvaliteten medförde 
exempelvis att få citat lyftes ut från den intervjun. Intervjutillfället var lärorikt och jag tog med mig 
lärdomarna till följande intervjuer, men liknande brister genomförs med fördel i en pilotstudie för att 
säkerställa att varje intervju i studien uppnår en likvärdig kvalitet. 

I denna kvalitativa studie har jag undersökt hur fritidsledarna talar om sitt yrke och om att agera vid 
oro för en ungdom på fritidsgården. Med kvalitativa intervjuer som metod går det inte att generalisera 
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resultatet som det gör med kvantitativa studier, däremot kan resultatet ändå belysa saker som ger 
betydelsefulla insikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 35). Utifrån att det finns begränsat med 
forskning om orosanmälningar från fritidsledare kan denna studie utgöra en grund för att utveckla 
dessa frågor vidare. 

Resultat och analys 
Studiens syfte är att synliggöra hur fritidsledarna resonerar kring orosanmälningar genom att 
undersöka hur de konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på 
fritidsgården. Det har undersökts utifrån frågeställningar om vilka tolkningsrepertoarer om 
fritidsledaryrket respektive om att agera vid oro som framträder, följt av underfrågor om vilka 
subjektspositioner som konstrueras samt vilka ideologiska dilemman som kommer till uttryck däri. 
Följande resultatavsnitt presenteras utifrån två teman - Fritidsledarrollen och Oro för ungdomar där 
citat från fritidsledarna varvas med analys. Dessa två teman hör ihop utifrån intervjuguiden och går 
inte att separera innehållsmässigt. Här presenteras de under olika teman men diskuteras sedan 
tillsammans i diskussionen. De tolkningsrepertoarer som varit framträdande i fritidsledarnas utsagor 
presenteras under rubriker och i dessa tolkningsrepertoarer syns ibland subjektspositioner och/eller 
ideologiska dilemman vilka då också presenteras och analyseras under citatet. Varje rubrik avslutas 
med en sammanfattning av vad som framkommit i tolkningsrepertoaren. 

Tema 1: Fritidsledarrollen 
I intervjuerna har tre tolkningsrepertoarer om fritidsledarrollen identifierats och benämns här som: 
Betydelsefulla förebilder, Stödjande vuxna med kompensatorisk funktion och Relationsbyggare.  

Betydelsefulla förebilder  

Några fritidsledare uttrycker egna erfarenheter av att besöka fritidsgårdar i sin ungdom och lyfter i 
relation till det liknande tankar om varför de blev fritidsledare.  

Emma: Jag hängde mycket på fritidsgård när jag var liten och kände att nej men detta är en 
bra grej, och jag hade många bra ledare. Och även om jag var aktiv i föreningar så var det 
ändå alltid fritidsgården där det fanns en vuxen som jag kunde prata med, men som jag kunde 
välja att inte prata med också, som jag inte hade något måste till. Utan det var jag som valde 
det. Skolan är ju inte det, den är ju väldigt lagstadgad, där har du inget val och det är massa 
olika personer.  

Emma ser positivt tillbaka på fritidsledarna hon själv mötte i sin ungdom och beskriver det som en 
anledning till att hon blev fritidsledare. Hon synliggör att hon under denna period hade olika vuxna 
tillgängliga runt sig, men valfriheten gjorde att hon vände sig till fritidsgården för att prata med någon. 
I relation till sina egna erfarenheter som fritidsgårdsbesökare framstår fritidsgården vara en plats där 
fritidsledarna finns tillgängliga på ett kravlöst sätt och där mötet sker på ungdomarnas villkor, vilket är 
betydelsefullt.  

Kim, som började studera till lärare men bytte till fritidsledarutbildningen, synliggör liknande tankar. 
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Kim: På min lärarpraktik så fick jag mer klarhet i hur jag tycker att jag passar bäst i arbetet 
med barn och ungdomar. […] Jag kände att jag har mer att tillföra i en öppen verksamhet 
och möta ungdomar på ett annat sätt. Och jobba främjande med ungdomar istället för att 
vara deras lärare, en slags auktoritär. […] Det fick mig också att se tillbaka mycket till hur 
jag själv kände stor tacksamhet till de fritidsledare jag träffade på under yngre dagar, som 
jag inte riktigt hade reflekterat över tidigare.  

Även Kim har en positiv bild av de fritidsledare han mötte som ung och beskriver det delvis som en 
anledning till sitt yrkesval. Han separerar lärar- och fritidsledaryrket i citatet och syftar till olika sätt att 
arbeta vilket därigenom indikerar något om fritidsledaridentiteten. När Kim benämner lärarrollen som 
auktoritär positionerar han därigenom fritidsledarrollen som icke-auktoritär vilket antyder att mötet 
mellan fritidsledare och ungdomar sker utan ett beroendeförhållande dem emellan. I resonemanget 
kring vad han känner inför de fritidsledare han själv mötte som ung framstår fritidsledare som 
potentiellt betydelsefulla för ungdomar.  

Alex lyfter också personliga erfarenheter som en anledning till varför han blev fritidsledare. 

Alex: Jag blev fritidsledare för att när jag var yngre så fanns det inga vuxna som var där. Jag 
var inte en sådan ungdom som tydde mig till fritidsgården precis, klart jag var där, men det 
var inget som lockade mig på det sättet. Och det tror jag också har gjort att jag har… Jag vill 
vara en vuxen som är där för ungdomar och vara den personen som jag saknade när jag var 
yngre. För jag vet att det behövs. 

I Alex citat framstår fritidsgården som en plats där vuxna finns tillgängliga för ungdomar, vilket kan 
ha betydelse för dem som saknar stöd. Han själv sökte sig inte till fritidsgårdar i sin ungdom, men det 
går att tolka hans citat som att han nu i vuxen ålder ser på fritidsledare på ett annat sätt och det har 
påverkat hans yrkesval. Genom att tala om en fritidsledare som någon som finns där för ungdomar 
som behöver stöd och samtidigt betona många ungas avsaknad av det, konstrueras yrket som 
betydelsefullt även i Alex citat. Hans egna erfarenheter av att som ungdom inte ha vuxna tillgängliga 
förstärker att han ”vet vad han talar om” och på så vis kan han legitimera yrkets betydelse för 
ungdomarna som besöker fritidsgården. 

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar om fritidsledare som betydelsefulla förebilder, 
vilket synliggörs genom fritidsledarnas resonemang om sina egna erfarenheter av att möta fritidsledare 
i ungdomen. I tolkningsrepertoaren syns föreställningar om fritidsledare som tillgängliga vuxna. Inte 
genom lärande eller någon annan konkret metod, utan de finns tillgängliga på ett annat sätt vilket 
framstår vara betydelsefullt för ungdomar. Fritidsledarna förstår sig fylla en funktion i ungdomarnas 
fritidsliv, men på varierande sätt och av olika anledningar utifrån sina egna erfarenheter. När de tre 
fritidsledarna konstruerar sina egna fritidsledare som förebilder och betydelsefulla vuxna möjliggör de 
samtidigt en subjektspositionering av sig själva (i fritidsledarrollen) som detta. Genom resonemangen 
om sina egna erfarenheter av att besöka fritidsgårdar tillskriver de fritidsledarrollen identitet.  

Stödjande vuxna med kompensatorisk funktion  

Samtliga fritidsledare talar på något sätt om att stötta eller hjälpa ungdomar som en central del i 
arbetet på fritidsgården. På frågan om hur fritidsledaryrket skulle beskrivas svarar Mikael:  

Mikael: Fritidsledaryrket är ett yrke där varje individ som jobbar är där av en anledning, det 
är att hjälpa barnen på bästa möjliga sätt. För deras liksom, vad de behöver hjälp med. Och 
hjälp kan vara att bara ha någon att prata med eller med något specifikt, plugg, socialt 
samspel, kanske problem hemma.  
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I Mikaels citat framkommer det att fritidsledarna behövs av ungdomarna och han går in i arbetsrollen 
för att hjälpa besökarna. Fokus tycks vara att ge stöd, men på olika sätt för olika ungdomar utifrån 
deras behov. Sara lyfter liknande aspekter när hon beskriver yrket.   

Sara: Eh, roligt, väldigt socialt, ja… det kan vara jobbigt också, det är inte alltid lätt, som 
folk tror, att man bara sitter och dricker kaffe. […] Det finns både bra och dåliga grejer med 
att vara fritidsledare. Det som är bra är att man, jag känner att jag hjälper ungdomar. På ett 
sätt man aldrig tänkt förut. Att ”det här är ingen hjälp”, men det är ju det. Det kan vara vad 
som helst, det kan vara en liten grej, bara att säga bra jobbat. Det kan vara en stor del av 
deras dag. 

När Sara beskriver yrket förhåller hon sig till ideologier om att fritidsledaryrket är slappt, vilket 
innebär att hon tar hänsyn till generella föreställningar som existerar utifrån kulturella och historiska 
aspekter (jfr Billig m.fl., 1988). Hennes betoning på att det inte alltid är lätt framstår därigenom som 
ett försvar för att poängtera att fritidsledare gör mer än vad ”folk tror” och att de, med vad som kan se 
ut som små medel, kan hjälpa ungdomar. Det möjliggör för Sara att positionera fritidsledare som 
betydelsefulla vuxna, som uppmärksammar och finns där för ungdomar. Både Mikael och Sara talar 
om fritidsledare som stöttande vilket innebär att de positionerar ungdomarna som besöker 
fritidsgården som i behov av stöd. Därigenom framkommer föreställningar om vilka ungdomar som 
förväntas besöka fritidsgården och för dem finns fritidsledarna tillgängliga.  

På frågan om vad det innebär att vara fritidsledare uttrycker Alex liknande tankar. 

Alex: Framförallt innebär det att man är en vuxen person som har tid för ungdomar. Till 
exempel har föräldrarna oftast inte tid. Också beroende på vart man jobbar, är det sämre 
socioekonomiskt så har föräldrarna mindre tid med ungarna generellt pratat. Så du är en 
vuxen som kan finnas där för ungdomar. Som kanske behöver det.  

En fritidsledare konstrueras som någon som finns tillgänglig för ungdomar på ett betydelsefullt sätt 
eftersom de kan erbjuda något vissa ungdomar saknar hemifrån. I citatet framstår det därigenom som 
att ungdomar som besöker fritidsgården saknar vuxenstöd i viss utsträckning. Mikael synliggör 
ytterligare en aspekt. 

Mikael: Vissa barn vågar inte säga vissa saker till sina föräldrar, men de vågar prata med 
fritidsledarna om det för att det är liksom en annan slags relation. Till exempel tror jag att det 
är enklare för många unga att prata om vad de känner, om de mår dåligt eller något sådant, 
med fritidsfolk än föräldrar. 

Att fritidsledarna kan erbjuda en annan relation till ungdomarna än deras föräldrar framstår som 
betydelsefullt eftersom ungdomar beskrivs hellre vilja prata med fritidsledare om vissa saker. Mikael 
konstruerar därigenom fritidsledarna som viktiga vuxna och i både Alex och Mikaels uttalanden 
framkommer en förståelse av att fritidsledare kompenserar de olika funktioner som föräldrar till 
ungdomar på fritidsgården brister i.  

Utifrån sina erfarenheter av att möta ungdomar konstruerar fritidsledarna i de fyra uttalandena själva 
fritidsledarrollen som kompenserande på olika sätt i relation till föräldrarna. I andra uttalanden 
uttrycker fritidsledare att det finns förväntningar om att inta en kompenserande roll och att de tilldelas 
den av andra. Christian lyfter en frustration över vad han uppfattar som allmänhetens bild av 
fritidsgårdens uppdrag när han resonerar kring om det kan finnas anledningar till att inte göra en 
orosanmälan även fast man känner oro för en ungdom.  

Christian: Vad kan jag göra och inte göra, för min… Jag måste veta vart mina gränser finns. 
Därför måste vi informera fältsekreterarna, för vi vet att det som inte ingår i mitt uppdrag, det 
ingår i deras uppdrag. Så då måste jag informera dem. Och inte vara som en polis. Men 
samtidigt är det jättesjukt, för folk, medborgare, mammor och pappor, de har den här 
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förväntningen att fritidsledare ska göra… att det är fritidsledares jobb att se till att ungdomar 
inte stökar i området. Så när det händer något i centrum, så kommer de till oss! 
Lisa: Och tror att ni är poliser? 
Christian: ”Det är dina ungdomar”. Men vi är inte poliser. 

I Christians citat synliggörs att olika vuxna, exempelvis polis och fältsekreterare (socialtjänstens 
uppsökande arbete mot ungdomar), möter samma ungdomar som fritidsledarna gör. Dessa vuxna har i 
sina yrkesroller olika uppdrag i relation till ungdomarna, något han menar att allmänheten har svårt att 
särskilja. Christian upplever att denna allmänhet förstår fritidsledare som ansvariga för vad 
ungdomarna gör på sin fritid, även utanför fritidsgården. När det händer något i centrum framstår det 
som att fritidsledarna därigenom brister i den roll de tillskrivits av omgivningen, i vilken det ingår att 
”hålla koll” på ungdomarna. Rollen de tilldelas framstår därför vara en kompensatorisk föräldraroll. 
Christian ger uttryck för en krock mellan ideologier om fritidsledare och hans egen tolkningsrepertoar 
av yrkesrollen. Det finns förväntningar på yrkesrollen från allmänheten om att ta hand om ungdomar 
som ”stökar”. Han förhåller sig till dessa ideologier när han resonerar om fritidsledarrollen och där i 
synliggörs både fritidsgårdens historia (som en plats för att kontrollera ”stökiga pojkar” i 
ungdomsålder) och fördomar om yrket. Utifrån att intervjufrågan till citatet handlar om 
orosanmälningar och anledningar till att inte göra en, kan han legitimera vilka uppgifter han inte har i 
sin yrkesroll genom att betona att han varken är polis eller förälder. I förlängningen framkommer det 
att han inte ser det som sin uppgift att ta hand om ”stökiga ungdomar”, han har andra uppgifter.  

Karin lyfter också exempel på att tilldelas en kompensatorisk roll. På frågan om det händer att hon 
som fritidsledare känner oro för ungdomar på fritidsgården svarar hon: 

Karin: Absolut! Ja det är ju framförallt, har de inga trygga familjeförhållanden och en vuxen 
som tar ansvar för barnen eller den ungas liv, utan de söker sig till oss som några 
ställföreträdande föräldrar, det är ju inte bra, då känner man ju en slags oro, om de inte har 
ett stöd hemifrån. 

Att vara en ”ställföreträdande förälder” framstår som något negativt och en roll fritidsledare inte vill 
ha, eftersom föräldrar förväntas ta hand om sina barn. Däremot framkommer det i Karins uttalande att 
fritidsledarna tilldelas rollen av vissa ungdomar. Föräldrarna positioneras därigenom som icke 
ansvarstagande vilket i sin tur positionerar fritidsledarna som ansvarstagande. Fritidsledarna förstås 
kompensera delar av föräldrarollen för vissa ungdomar, däremot framstår det samtidigt också som en 
anledning till att känna oro för en ungdom. 

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar om fritidsledare som stödjande vuxna med en 
kompensatorisk funktion för vissa och på olika sätt. I tolkningsrepertoaren syns föreställningar om att 
fritidsledaryrket går ut på att uppmärksamma ungdomar och finnas som ett stöd för dem. En 
fritidsgård är enligt uppdraget öppen för alla ungdomar med ålder som enda avgränsande aspekt, men i 
några av fritidsledarnas utsagor förstås verksamheten främst rikta sig till ungdomar som är i behov av 
detta stöd. Däremot framstår yrkesrollen som kompensatorisk på ett tudelat sätt. När allmänheten 
tillskriver dem rollen är det frustrerande och när ungdomar tillskriver dem rollen är det oroväckande. 
Det framstår därigenom som problematiskt för vissa av fritidsledarna att behöva inta rollen som 
kompenserande vuxen, samtidigt som andra själva konstruerar den som kompenserande för de 
ungdomar som är i behov av det. Mellan de olika fritidsledarna uppstår därigenom ett ambivalent 
förhållningssätt till uppdraget. De förstår fritidsledaryrket som ett betydelsefullt stöd till ungdomar, 
men ifrågasätter att andra vuxna runt ungdomarna brister i sina funktioner och förväntar sig att 
fritidsledarna ska axla dessa istället. Inom tolkningsrepertoaren positioneras fritidsgårdsbesökare som 
sökande efter uppmärksamhet och stöd, föräldrar som bristande i sitt föräldraskap (av olika 
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anledningar) och fritidsledare som ansvarstagande vuxna. Med hjälp av subjektspositioneringarna kan 
fritidsledarna legitimera yrkets betydelse när de konstruerar yrkesrollen som nödvändig utifrån 
ungdomarnas och deras föräldrars behov. 

Relationsbyggare 

I intervjuerna framkommer det att relationer är en central del av fritidsledaryrket och krävs för att 
kunna vara ett stöd. Det framstår också som betydelsefullt när det handlar om att upptäcka hur en 
ungdoms situation ser ut. 

Emma: Har jag inte relationer så vet jag inte vem individen är. Det är därför vi jobbar med 
”stammis”, vi vill att de ska komma in ofta, och känna sig trygga. Och inte som jag kan känna 
om jag går på samma restaurang, och de [på restaurangen] vet vilken måltid jag vill ha. Men 
här vill vi att de ska känna sig trygga i att vi vet vilken måltid de vill ha, då vet jag också när 
de mår dåligt. 

Citatet belyser att relationer behövs för att upptäcka hur en ungdom mår. Det beskrivs som önskvärt 
att ungdomarna är stamgäster på fritidsgården och känner den trygghet det kan medföra. Fritidsgårdar 
är öppna verksamheter dit ungdomar kommer och går som de vill och fritidsledare har därför inte 
automatiskt en kontinuerlig kontakt med dem. Med det som bakgrund framstår ett aktivt arbete kring 
att lära känna och bygga upp en relation med ungdomen som betydande för att upptäcka hur personen 
mår.  

Helena resonerar också kring hur man upptäcker hur en ungdoms situation ser ut. 

Helena: Sedan beror det ju helt på vad man har för förtroende till ledarna. Det här med 
förtroendet är ju nästan A och O kan jag känna. Har man fullt förtroende kan man vara mer 
öppen och då kanske det är lättare också och man kan sitta och småprata och sådär. Medan 
om man inte har fullt förtroende, då backar de ju direkt. Då är det fasaden fram, hehe, tyvärr. 

Relationer och framförallt förtroende framstår som grundläggande för att en ungdom ska välja att prata 
med en fritidsledare om sin situation. Det framkommer att mötet med ungdomar på fritidsgården kan 
se annorlunda ut beroende på relationen mellan fritidsledaren och ungdomen. Att ungdomarna 
beskrivs ”backa” om förtroende saknas, indikerar att hon som fritidsledare behöver bygga relationer 
för att kunna nå mer privata sidor hos ungdomen.  

Karin resonerar på liknande sätt som Helena men tillägger även:  

Karin: Ju mer du lär känna en ungdom så känner den sig trygg och då får man ju reda på 
saker och ting. Så jag tror det är det viktigaste en fritidsledare kan göra idag, att bonda med 
dem unga, prata, det behöver inte vara en massa rediga aktiviteter och grejer, utan det är 
vanlig kommunikation när man tittar varandra i ögonen och kramar om varandra och att man 
lyssnar på dem. 

Ordnade aktiviteter framstår inte som det ungdomarna behöver mest i mötet med fritidsledarna, utan 
att lyssna och därigenom se ungdomarna konstrueras som det viktigaste för att skapa en trygg miljö. 
Det medför även likt tidigare rubriker att fritidsgårdsbesökarna positioneras som i behov av vuxna som 
ser och lyssnar på dem.  

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar om fritidsledare som relationsbyggare. I de tre 
fritidsledarnas intervjuer framkommer det att ungdomarna behöver känna ett förtroende för att de ska 
välja att prata med en fritidsledare om sin situation. Utifrån det faktum att fritidsledare möter 
ungdomar på ungdomars villkor eftersom de besöker fritidsgården i den utsträckning de själva vill, 
uppstår inga relationer naturligt som det kan göra på ett annat sätt för exempelvis lärare. Mötet med 
ungdomar kan därför vara av olika karaktär, beroende på den utsträckning ungdomen väljer att umgås 
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med fritidsledaren. Det innebär att olika sorters relationer skapas mellan olika ungdomar och 
fritidsledare. För att få ungdomarnas förtroende behöver fritidsledarna därför aktivt bygga relationer. I 
citaten positioneras fritidsgårdsbesökarna som i behov av att fritidsledarna finns där som ett potentiellt 
stöd och att bygga relationer kan medföra att ungdomen bjuder in fritidsledaren till mer privata delar 
av sitt liv. 

Tema 2: Oro för ungdomar 
Det första temat fokuserar på hur fritidsledarna konstruerar fritidsledarrollen. Under detta tema 
presenteras hur de konstruerar sin möjlighet att agera i situationer där de känner sig oroliga för en 
ungdom. Under intervjuerna uttrycker samtliga fritidsledare att de känner oro för ungdomar de möter 
på fritidsgården. Oron de nämner handlar exempelvis om avvikande och destruktiva beteenden 
(exempelvis droganvändning, kriminalitet och självskadebeteende) eller familjeförhållanden. Det 
framkommer även oro över att beslut ungdomen tar nu kommer ha en negativ inverkan på dennes 
framtid. Samtliga deltagare uttrycker att de känner till anmälningsplikten och att de i sin yrkesroll 
omfattas av den. Nedan presenteras de fem tolkningsrepertoarer som identifierats inom temat och de 
benämns här som: Samarbetar kring oro, En orosanmälan som ett sista steg, Ansvarshierarkier, 
Fritidsledare från området och Hjälpa eller stjälpa.  

Samarbetar kring oro 

För de ungdomar som regelbundet besöker fritidsgården och som fritidsledarna har en relation till 
väcks oron främst genom att deras beteende förändras eller att de berättar själva om sin situation. I 
övrigt är det olika destruktiva beteenden som gör att fritidsledarna drar slutsatser om att en ungdom 
mår dåligt. Flera av fritidsledarna talar om att kartlägga oron kring ungdomen som ett första steg när 
de känner sig oroliga. På frågan om vad Kim gör när han är orolig för en ungdom på fritidsgården 
svarar han: 

Kim: Först pratar man med kollegorna, ser om man synkar, om man vart med om liknande 
saker. Kollegan kanske har fått veta eller typ sett andra saker som man själv inte sett, och sen 
därefter kommer man överens i arbetslaget, i samband med sin chef så klart, vad man ska 
göra liksom.  

I Kims uttalande framstår det som betydande att ha en överensstämmande bild i arbetslaget och därför 
talar man med sina kollegor för att bekräfta att oron stämmer. Kollegornas olika upplevelser kan också 
tillsammans skapa en större bild av ungdomens situation genom att de kartlägger olika händelser. Att 
se över situationen framstår som betydelsefullt eftersom de därefter beslutar hur de ska gå vidare. 
Emma lyfter liknande tillvägagångssätt vid oro för en ungdom. Hon har under intervjun resonerat 
kring anledningar till att göra en orosanmälan och utifrån det hon berättar har hon nedan fått en 
följdfråga om det finns olika grader av oro som påverkar om man anmäler.  

Emma: Man måste sätta ihop hela pusslet. Och då är det ju, i och med att vi är tre som jobbar 
och är ansvariga för varsin helg, så vet man ju också då när vi träffas på måndag morgon – 
”Vad hände här?”. Och om jag då lagt ut en liten hake till att ”kolla in denna individ, vad är 
din upplevelse?”, och då behöver inte det betyda att jag har berättat min upplevelse innan för 
kollegan, utan då gör vi en form av, ”ja men okej du ser också detta, för det var också min 
känsla”. Då får man mer kött på benen. 

I Emmas uttalande framstår avstämningen med kollegorna som ett sätt att stärka sin egen upplevelse. 
När de känner sig oroliga för en ungdom agerar de inledningsvis genom att hålla en dialog om 
ungdomens situation och kollegorna tar stöd från varandra genom att bekräfta varandras upplevelser. 
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Uttrycken att ”sätta ihop hela pusslet” och ”få mer kött på benen” indikerar att de på arbetsplatsen vill 
vara säkra på att oron är befogad innan de tar det vidare och det framstår som ett sätt för fritidsledarna 
att känna sig mer trygga i situationen.  

Helena har fått frågan om vad som är svårt med orosanmälningar och svarar:  

Helena: Ja det gäller att hitta, man måste ju vara fullt medveten om att man gör rätt på något 
sätt. Eller att vi i alla fall har pratat ihop oss här, personalmässigt, och att vi är överens, det 
tror jag nog är det viktigaste. Sen är det… sen vet man ju inte liksom, hur illa det är. Om det 
är jättemycket eller om det bara är lite, det där… men samtidigt så, jag tror att vi måste vara 
överens här först. 
Lisa: Som i vad ni har för bild av vad som händer? 
Helena: Ja precis, så man får pussla ihop de bilderna… och sedan får man då prata ihop sig 
om vad som är det viktigaste, just för den här biten, för att kunna gå vidare.  

Även i Helenas citat framstår det som självklart att ta stöd från kollegornas upplevelser av situationen 
och det är viktigt att ha en samstämmig bild. Helena ger uttryck för ett dilemma när hon uttrycker två 
motsägelsefulla tolkningsrepertoarer om vad som är svårt med orosanmälningar. Hon vill dels känna 
sig säker på att oron är befogad innan hon gör en orosanmälan, men hon uttrycker också att det inte 
går att veta hur illa det är. Genom att uttrycka detta dilemma synliggör Helena vilka svårigheter hon 
som fritidsledare kan stå inför i situationer där hon är orolig för en ungdom. Hon vill, precis som Kim 
och Emma, erhålla en bra uppfattning om hur ungdomens situation ser ut men menar att det inte alltid 
går. Att ta stöd från kollegor och skapa sig en överensstämmande bild kring situationen framstår som 
ett tillvägagångssätt för att hantera svårigheterna och kan hjälpa fritidsledarna att nå en så ”riktig” bild 
av situationen som möjligt.  

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar i fritidsledarnas utsagor om att de tillsammans i 
sitt arbetslag hanterar oro som uppstår för en ungdom. Det är först efter att de internt i arbetslaget har 
säkerställt att oron är befogad som de ser över möjligheterna kring att agera. I citaten framkommer en 
gemensam förståelse bland fritidsledarna om att stöd från kollegor är betydelsefullt i situationer av oro 
för en ungdom. Att ta sig an oron själv framstår därigenom som en oönskad uppgift och fritidsledarna 
positionerar sig som tillhörande ett lag i relation till att agera kring oro. 

En orosanmälan som ett sista steg 

Fritidsledarna visar i citaten ovan att de vill skapa sig en gemensam bild av ungdomens situation innan 
de beslutar hur de ska agera. Följande citat visar hur fritidsledarna resonerar kring processen fram till 
en eventuell orosanmälan. Karin har fått frågan om vad hon gör när hon är orolig för en ungdom.  

Karin: Först och främst så pratar jag ju med ungdomen, sedan pratar jag med 
vårdnadshavare, kanske pratar med kompisar, pratar med övrig personal och tillslut så gör 
man ju en orosanmälan hos socialen. Ofta är det ju såhär att det är återkommande kanske 
och det har vi förklarat för ungdomarna, att ser vi och märker vi att någon mår dåligt och inte 
får hjälp, vad ska man säga, av skolsköterskan eller kuratorer, föräldrar och så vidare, så kan 
man göra en orosanmälan. […] Vi får inte vara rädda för att göra en orosanmälan tror jag. 
Men det ska man ju göra om det inte hjälper att prata med vårdnadshavarna och ungdomen 
själv. 

Fritidsledarna framstår i Karins citat som en länk mellan ungdomen och hjälp eftersom de kontaktar 
olika personer runt denne. Hon lyfter, precis som övriga deltagare i studien, att hon först talar med den 
aktuella ungdomen när hon är orolig. Utöver att vidare lyfta oron med sina kollegor framkommer det 
att kontakt med andra vuxna runt ungdomen kan vara aktuellt. I uttalandet framstår det som att en 
orosanmälan sällan görs direkt, utan först försöker man förbättra situationen själv genom att kontakta 
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andra som upplevs kunna hjälpa ungdomen, exempelvis vårdnadshavare eller kuratorer. Om det inte 
bidrar till förbättring görs tillslut en orosanmälan. Karins uttalande medför en positionering av andra 
vuxna runt ungdomen som eventuella hjälpare, vilket positionerar fritidsledarna som ansvarstagande 
som hjälper en ungdom genom att länka samman personen med den hjälp som anses bäst.  

Christian och Emma uttrycker liknande tankar. På frågan om vad Christian känner till om 
orosanmälningar talar han om ett observationsschema som personalen på hans fritidsgård brukar 
använda sig av när de är oroliga för en ungdom. 

Christian: När vi har observerat ett tag så ser vi om vi ser något som inte stämmer. Då kan vi 
diskutera allt vi har sett och bestämma hur vi går vidare. Oftast går vi inte vidare, det kan 
vara något som är tillfälligt. Men fortsätter vi se något, det är då vi kan informera 
socialtjänstens team. 

Emma har fått frågan om vad det kan finnas för anledningar till att göra en orosanmälan och resonerar 
kring att det beror på situationen. 

Emma: Sedan är det vissa grejer som rätar upp sig. Det kan vara en period på två månader, 
och första skedet är ju alltid att prata med individen och säga: ”detta ser jag, hur känner du? 
Stämmer det, eller inte?” Om du då får ett jakande från individen, att det stämmer, ja men då 
går jag vidare för då har inte jag bara famlat. Men om jag får ett ”nej det stämmer inte”, okej 
då får jag lämna det, men bara en stund, så väntar jag någon vecka eller månad till beroende 
på hur allvarligt det är. Och blir det ingen förändring i det, ja men då kan det vara läge att 
göra en anmälan då istället. 

Christian och Emma talar om fritidsledare som utredare av oro och om de eventuellt behöver lyfta 
oron vidare utöver inom arbetslaget. Christian uttrycker att de på hans fritidsgård oftast inte behöver ta 
det vidare och Emma uttrycker att vissa saker ibland rätar upp sig vilket synliggör erfarenheter av att 
oro kring en ungdom kan bestå av situationer som är tillfälliga. En orosanmälan till socialtjänsten görs 
som ett sista steg, när oron uppnått en viss grad och andra sätt att gå vidare på inte är tillräckliga.  

Sara har fått frågan om det kan finnas anledningar till att inte göra en orosanmälan och uttrycker även 
hon att man agerar olika beroende på vad oron handlar om.  

Sara: Om man ändå har kontakt med föräldrarna och vet att ja men just de här månaderna är 
det svårt för dem. De kanske inte har så mycket pengar och då kanske man ser det på 
ungdomen också. Man kanske inte behöver göra en orosanmälan direkt, utan man kan prata 
med föräldrarna, kolla om det är något vi kan göra och sen sista utvägen är en orosanmälan, 
om det går för långt. Om vi ser att nu är det inget som går på bättringsväg. De vill inte ha 
hjälp av oss, men de måste få hjälp av någon. Då kan det ju vara någonting… 

Det framkommer i citatet att oro hanteras olika beroende på bakgrunden till den. Hon uttrycker en 
medkänsla för ungdomarnas familjer och att hon som fritidsledare vill hjälpa till. Att direkt göra en 
orosanmälan framstår inte som hjälp i den beskrivna situationen, utan som potentiellt förvärrande för 
familjen. Därför hjälper fritidsledarna familjen genom att ge dem en chans att förbättra ungdomens 
situation. Om det inte blir bättre har fritidsledarna inget annat val än att göra en orosanmälan. Sara 
positionerar sig därigenom som ansvarstagande i fritidsledarrollen, som gör det hon kan för att hjälpa 
ungdomen utifrån vad hon anser är familjens bästa. 

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar i fritidsledarnas utsagor om att en orosanmälan 
genomförs som ett sista steg vid oro för en ungdom, när annat inte hjälper. I tolkningsrepertoaren syns 
föreställningar om fritidsledarna som möjliga att hjälpa ungdomen själva, genom att vara en länk till 
hjälp från andra vuxna runt ungdomen. De fyra fritidsledarna positionerar sig själva i yrkesrollen som 
observatörer i relation till oro, som utreder, värderar och beslutar hur de ska agera. De bevakar 
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ungdomarna lite i bakgrunden (på deras fritid) och om andra vuxna inte hjälper dem tar fritidsledarna 
det tillslut så långt som till socialtjänsten genom en orosanmälan. I tolkningsrepertoaren konstrueras 
orosanmälningar som något stort. Fritidsledarna gör en orosanmälan när det är säkerställt att 
situationen är allvarlig och därför är det ett välgrundat beslut. I relation till socialtjänstlagens 
formulering synliggörs i tolkningsrepertoaren att fritidsledarna inte ser det som möjligt att anmäla 
genast när oron väcks. Fritidsledarna positionerar sig som vuxna som tar ansvar och hjälper ungdomar, 
utifrån vad som är bäst i den aktuella situationen.  

Ansvarshierarkier 

I fritidsledarnas utsagor framkommer tankar om vem i personalgruppen som är ansvarig att göra en 
orosanmälan. Alex och Johan som båda arbetar mindre än heltid resonerar om vad de gör vid oro för 
en ungdom.  

Alex: Alltså grejen är såhär, vi ska aldrig lämna orosanmälan. Speciellt inte jag som 
timanställd, däremot kan jag lägga fram det. […] Vi har en hel pärm, hur man ska gå 
tillväga, gällande alla grejer i verksamheten. Bland annat då om jag har oro för en ungdom 
ska jag först ta det med min samordnare och sen ska vi prata om det i arbetsgruppen. Jag 
kommer inte ihåg exakt, men samordnaren ska i sin tur göra en orosanmälan.  

Johan: Jag har ju liksom skrivit ner det som jag har hört och det jag har upplevt och fört det 
vidare, till min chef. Och sen så har inte jag fått så mycket därefter. Då sköter ju chefen det 
sedan. Alltså, upplever man att en ungdom far illa, då måste man ju ta det vidare. Det är det 
jag vet.  

I intervjuerna framkommer det att Alex och Johan inte ska göra någon orosanmälan utifrån deras grad 
av sysselsättning. Alex uttrycker att han ”inte kommer ihåg exakt” och Johan att han ”inte vet mer”, 
vilket synliggör att de inte förväntas göra annat än att meddela personal i en ansvarsposition. De 
framstår förhålla sig till en existerande ansvarsfördelning på arbetsplatsen och positionerar sig därmed 
som förhindrade att agera genom en orosanmälan på grund av sin sysselsättningsgrad. Att genomföra 
den faktiska anmälan är en uppgift för personal på en annan position. 

Emma arbetar som samordnare och resonerar därför ur ett annat perspektiv men lyfter liknande rutiner 
gällande orosanmälningar. 

Emma: Det som jag brukar förespråka är att om man känner sig otrygg eller osäker i en 
anmälningssituation eller vad det än är, så finns det kollegor som hjälper. Och då kan du 
lägga över det på mig. Och om jag känner mig osäker då lägger jag över det på mina chefer. 
Då kan det vara så att jag skriver anmälan, men de skriver under, för att det inte ska vara 
någon som blir utpekad. 

I Emmas citat framträder också en slags ansvarshierarki, med ansvarsordning: chef, samordnare, 
fritidsledare. All personal kan göra en orosanmälan men samordnaren eller chefen har det slutgiltiga 
ansvaret att genomföra den. Emmas citat ger uttryck för att en orosanmälan kan vara känslig och 
därför jobbig att genomföra, men om chefen gör den framstår det som tryggare eftersom det blir 
mindre kopplat till en specifik fritidsledare.  

Sammanfattningsvis framträder en tolkningsrepertoar i de tre citaten om att det på fritidsledarnas 
arbetsplatser existerar ansvarshierarkier gällande orosanmälningar. Fritidsledarna har utifrån sina 
arbetspositioner olika uppgifter i det som är processen fram till själva orosanmälan. Fritidsledarna 
inordnar sig i hierarkin på arbetsplatsen utifrån sysselsättningsgrad och det medför även att de 
upplever sig ha olika stort handlingsutrymme i relation till att anmäla. Ansvarshierarkin framstår 
fungera som ett skydd för enskilda fritidsledare i processen kring att göra en orosanmälan utifrån att 
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det kan bidra till känsliga situationer. Samtidigt framkommer det att ansvarshierarkin hämmar de två 
deltidsanställda fritidsledarna att agera på individnivå eftersom de positionerar sig som förhindrade att 
göra en orosanmälan. 

Fritidsledare från området 

Som tidigare synliggjorts framstår relationer, av yrkesmässig karaktär, vara en central del av 
fritidsledaryrket och möjliggör upptäckten av hur en ungdoms situation ser ut. Andra deltagare talar 
om fritidsledares privata relationer utanför arbetet och att de istället kan skapa svårigheter i 
förhållande till att agera vid oro.  

Lisa: Händer det att du känner oro för ungdomar på fritidsgården? 
Sara: Ja! Just nu är det mycket oro kring ungdomar som vi vet är, eh, som är bra om man 
säger så, men hänger med fel människor. Så det är en stor oro hos mig också, för man ser till 
exempel vänners småsyskon eller någon man långt ifrån känner och då blir det lite så här… 
Hur ska jag hjälpa utan att, hehe, sätta mig i mitten, mellan syskon eller kusiner eller vad det 
nu kan vara.  

När Sara uttrycker oro kring att ungdomar umgås med fel människor talar hon om sig själv som 
tillhörande ett vi, vilket innebär att hon konstruerar fritidsledarna på fritidsgården som enade kring vad 
som är ett oroväckande beteende. Uttalandet tyder på att hon arbetar i ett område där hon har vänner 
som bor och att deras yngre syskon eller kusiner besöker fritidsgården. Det framkommer att svåra 
situationer möjliggörs när hon som fritidsledare har privata relationer med fritidsgårdsbesökarnas 
anhöriga. Privata relationer konstrueras därmed som ett potentiellt hinder i relation till att agera vid 
oro för en ungdom, eftersom Sara uttrycker att hon inte vill hamna mellan ungdomen och dennes 
familj. 

Sara lyfter svårigheter kopplade till sig själv. Alex beskriver en liknande problematik men som han 
anser att vissa av hans kollegor står inför. På frågan om vad han gör när han är orolig för en ungdom 
berättar han om ett tillfälle där han lyft oro för en ungdom till sina kollegor, men inte upplevde att 
något hände. I följande citat reflekterar han vidare över vad det kan bero på. 

Alex: De andra [kollegorna] är från området du vet, och det kan också vara ett problem. För 
vi säger om ungdom A, om de ser att han är stenad, de som jobbar här känner kanske hans 
familj, hans brorsa. Och sen ska de skicka en orosanmälan och sedan kanske det blir åtgärder 
via socialen då. Och sedan ska snacket gå du vet, sen är de [kollegorna] ute i sitt privatliv i 
området och då kommer alla bara ”ja men där är han som skickar ungdomar dit”. Så det 
finns den problematiken också. 

Även i Alex citat framstår det som ett möjligt problem att ha anknytning till området man arbetar i 
eftersom privata relationer kan försvåra hanteringen av oro. Han lyfter en potentiell situation där en 
ungdom använt droger vilket är ett beteende han som fritidsledare känner oro över. Att göra en 
orosanmälan i en sådan situation tycks innebära att skvallra på ungdomen och det framstår som 
negativt. Genomförandet av en orosanmälan innebär därmed att förstöra för ungdomen, men även för 
sig själv eftersom han indikerar att det kan skapa konflikter i ens privata relationer om man känner den 
aktuella ungdomens familj. Alex positionerar därigenom fritidsledare, med privata relationer till 
besökares anhöriga, som potentiellt hindrade från att göra orosanmälningar. I både Saras och Alex 
uttalanden synliggörs föreställningar om orosanmälningar som ett agerande som inte är avskilt till 
yrkesrollen, utan kopplat till individen. Det antyder att linjen mellan vem man är som 
fritidsledarperson och privatperson i vissa fall är tunn.  
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Sara och Alex lyfter situationer kring fritidsledare med anknytning till området de arbetar i, men på 
olika sätt. Mikael lyfter också denna omständighet i sin intervju när han talar om att vara orolig för 
ungdomar på fritidsgården.  

Mikael: Varenda en som jobbar på fritidsgårdarna, man anställer dem för att folket är 
uppväxta där. Majoriteten av alla som jag jobbar med, ingen har utbildning. ”Du är uppväxt 
här, du vet hur de här kidsen funkar, det är klart du ska få jobb här”. Det betyder att vilken 
människa som helst kan komma in och få jobb bara för att man är från området. Man kan 
kulturen, förorten och hela den grejen, men det är inte rätt väg. 

Att vara från området där fritidsgården är placerad framstår i Mikaels citat som en väg till 
fritidsledaryrket, där en annan är att utbilda sig till fritidsledare. Han framställer därigenom 
lokalkännedom som premierande i yrkesrollen vilket han också betonar genom att lyfta kunskap om 
området som positivt. Däremot framkommer det att han inte anser lokalkännedom som tillräckligt i 
rollen som fritidsledare eftersom han uttrycker att det inte är ”rätt väg”. Det som dessa fritidsledare 
saknar framstår därför vara utbildning. Mikaels resonemang sker i relation till att han talar om att vara 
orolig för ungdomar på fritidsgården och han positionerar därigenom fritidsledare som är från området 
de arbetar i, som bristande i sin professionalitet i relation till att hantera oro.  

I de tre fritidsledarnas uttalanden framträder sammanfattningsvis en tolkningsrepertoar om att 
fritidsledare som är från området de arbetar i, kan ha svårt att hantera vissa situationer som uppstår 
kring ungdomar på fritidsgården. I relation till att tidigare utsagor synliggjort föreställningar om 
yrkesmässiga relationer mellan fritidsledare och fritidsgårdsbesökare som betydelsefulla för att 
upptäcka en ungdoms situation, framstår privata relationer istället kunna skapa svårigheter. Att 
lokalkännedom framstår som en väg till fritidsledaryrket synliggör däremot tankar om att relationer är 
betydelsefulla. Att vara från området kan potentiellt bidra till en trygghet och gemenskap genom att 
fritidsledaren och ungdomarna tillsammans identifierar sig med den geografiska platsen. Det kan 
därigenom vara en del av relationsskapandet. När det däremot kommer till situationer där en 
orosanmälan är aktuell framstår det som potentiellt svårare att separera yrkesrelationen från den 
privata relationen eftersom fritidsledarna då sätter sina relationer på spel. Det kan därigenom fungera 
som ett hinder när det kommer till att hantera situationen kring oron. 

Hjälpa eller stjälpa 

Tidigare citat har synliggjort att fritidsledarna i vissa fall börjar med att involvera ungdomens föräldrar 
när de är oroliga, som en del i att hjälpa ungdomen. När några av fritidsledarna talar om 
orosanmälningar specifikt framträder en annan bild gällande föräldrar och en rädsla över hur de ska 
reagera. Karin har fått frågan om vad som är svårt med att göra orosanmälningar och svarar: 

Karin: Ja alltså det kan ju vara svårt de gångerna man vet att föräldrarna inte är snälla mot 
sina ungar hemma. Vi vet ju inget men man kanske misstänker någon gång att de… är dumma 
mot sina barn. Man vill skydda barnet ifrån föräldern, men ska man då göra en orosanmälan 
så kanske barnet råkar illa ut, för att föräldern upplever det som att ungen har orsakat 
problem igen. Om det är föräldraskapet man är orolig för. 

Alex har fått frågan om vad det kan finnas för anledningar till att göra en orosanmälan. 

Alex: Alltså anledningen för mig är att det ska leda till något bättre. Alltså exempelvis om en 
unge blir slagen hemma och jag gör en anmälan, då ska den personen komma till något 
bättre. Få en bättre tillvaro, känna att den inte mår dåligt. Jag känner såhär, jag vill inte göra 
en anmälan om jag vet att personen kommer få dubbelt så mycket stryk hemma. Det vill jag 
inte göra, bara för att det står i mina papper att jag måste göra det.  
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I Karins och Alex citat framkommer det att en orosanmälan genomförs för att ungdomen ska få det 
bättre, men ibland känner de en oro över att det blir tvärtom. De talar om situationer där föräldrarollen 
brister och oron gäller ungdomens hemsituation. Fritidsledarna ovan ser det som att deras personliga 
agerande kan göra det sämre för ungdomen, vilket krockar med deras intentioner om att hjälpa 
ungdomen. I citaten framstår det som att föräldrar blir arga på sina barn vid en orosanmälan. 
Därigenom riskerar en anmälan att få negativa följder, som försvårar för ungdomen och är ett 
potentiellt hot mot familjen. Både Alex uttalande om att inte vilja göra på ett specifikt sätt bara för att 
det ”står i hans papper” och Karins uttryck om att ”skydda barnet från föräldern” tyder på att de vet att 
de ska anmäla i liknande situationer. Ett ideologiskt dilemma framkommer därigenom i Karins och 
Alex utsagor om att agera vid oro för en ungdom när de uttrycker att de vill hjälpa ungdomar samtidigt 
som de menar att en orosanmälan gör det värre (när föräldrarollen brister). När de talar om föräldrarna 
som bristande i sitt föräldraskap, positionerar dem sig själva i sin yrkesroll som ungdomens 
beskyddare. De vill ungdomens bästa, men att göra en orosanmälan framstår som att ”kasta ungdomen 
till vargarna”. 

Sara resonerar också kring att inte vilja göra en orosanmälan, men när situationen ser annorlunda ut 
med ungdomens föräldrar. På frågan om vad det kan finnas för anledningar till att göra en 
orosanmälan lyfter hon istället anledningar till att inte göra en.  

Sara: Sen har vi ju många som har en, vi vet har en dålig situation hemma. Kanske inte har 
det jättebra hemma. Men ändå vet vi att föräldern typ bryr sig om dem. Så det är inte att de 
inte… Utan de kanske inte kan ge barnet det de vill. Och då kanske det inte är något man 
orosanmäler direkt. Utan man kanske pratar med föräldern. 

Sara lyfter också en situation där ungdomens hemförhållanden väcker oro, men om föräldern har goda 
intentioner är det en anledning till att inte anmäla. I en sådan situation framstår en orosanmälan som 
potentiellt förvärrande för familjen. När Sara talar om föräldrarna positionerar hon sig själv som 
förstående gentemot dem. Hon vill inte försvåra situationen för en familj som redan har det svårt. I 
Saras citat, men även Karins och Alex, framkommer det att de inte främst betraktar ungdomarna som 
individer, utan tillhörande en familj som de tar hänsyn till i sin bedömning. Fritidsledarna värderar 
med andra ord oro på olika sätt beroende på hur situationen ser ut. Alla tre lyfter situationer där de inte 
vill anmäla, men av anledning att föräldrarna inte vill väl respektive vill väl. Det framkommer att det 
inte finns ett givet sätt att agera på, utan fritidsledarna tar hänsyn till varje ungdoms situation. I citaten 
ovan synliggör fritidsledarna att ungdomens hemsituation på olika sätt kan vara en anledning till att 
inte göra en orosanmälan, i andra citat lyfts istället socialtjänsten som orsak. 

Några av deltagarna talar liknande om en misstro mot socialtjänsten som bidrar till deras förståelse av 
att en anmälan gör situationen värre. På frågan om vad Mikael känner till om orosanmälningar svarar 
han: 

Mikael: De från soc [socialtjänsten] hade kommit och föreläst för oss på mitt jobb [talar om 
en annan arbetsplats] och jag sa till dem att sedan jag var liten, även idag har ni dåligt rykte. 
Och hon bara ”Jaha oj. Det har ingen sagt förr”. Jag sa det, ni har dåligt rykte, det är så det 
är. Jag vet att folk håller med mig. Många som jobbar här […] vi har växt upp med att om soc 
blir inblandade då tar de barnen från familjen och skickar dem någon annanstans, ditt liv är 
kört.  

Han fortsätter berätta att han aldrig varit i en situation där han behövt anmäla, men om en sådan 
situation skulle uppstå skulle han tänka efter noga.  

Mikael: ”Vi ringer in soc också, jag är den som ser till att ditt liv blir ännu värre”. Skulle du 
vilja ha det på ditt samvete? Nej. Vi är människor i slutet av dagen, vi har empati. 
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Mikael uttrycker en negativ uppfattning om socialtjänsten och att kontakt med dem innebär att ”livet 
är kört”. Han menar att fler än han har denna uppfattning, vilket innebär att han konstruerar ett ”vi” 
som står bakom uppfattningen och därför legitimerar hans uttalande. Att ”ringa in soc” framstår som 
ett sätt att förråda ungdomen i relation till att han avslutar med att ”vi är människor i slutet av dagen”. 
En orosanmälan framstår som ett medvetet agerande för att göra ungdomens liv värre. Mikael 
positionerar därmed socialtjänsten som fienden och fritidsledare som vuxna på ungdomens sida. Han 
vill hjälpa ungdomar i rollen som fritidsledare, men i ett sådant läge vänder han sig inte helst till 
socialtjänsten.  

Alex resonerar kring vad som är svårt med orosanmälningar.  

Alex: Ja det är själva bedömningen, att känna efter. För grejen är man vet aldrig vad som kan 
hända när du går till socialen. Det kan komma en skitbra handläggare, eller så kan du få en 
skittrött som bara skiter i det. 

Socialtjänsten beskrivs som opålitliga och det låter som ett potentiellt lotteri för ungdomen gällande att 
få hjälp. Det är själva bedömningen han uttrycker som svår, vilket framställer fritidsledaryrket som 
någon som ska värdera och ta ställning till ”om det är värt” att kontakta socialtjänsten. Mikael och 
Alex konstruerar fritidsledare som några med ett stort inflytande över ungdomars liv utifrån att deras 
beslut kan göra det värre för en ungdom de redan anser har det svårt. I deras utsagor synliggörs en 
gemensam förståelse kring hur de ser på socialtjänsten, med andra ord ideologier som innehåller 
föreställningar med historisk och kontextuell förankring. Här handlar det om negativa föreställningar 
om att bli inblandad med myndigheter, och socialtjänsten specifikt som framstår ha ett dåligt rykte. 
Dessa ideologier präglar fritidsledarnas tolkningsrepertoarer om orosanmälningar, vilka framkommer 
när de talar om socialtjänsten och konstruerar mening kring vad det innebär att vara i kontakt med 
dem.  

Sammanfattningsvis framträder tolkningsrepertoarer i dessa fritidsledares intervjuer om 
orosanmälningar som möjligt förvärrande av en ungdoms situation. I fritidsledarnas utsagor synliggörs 
föreställningar om att syftet med en orosanmälan är att hjälpa ungdomen, däremot uppstår ett 
ideologiskt dilemma eftersom en orosanmälan inte framstår som hjälp. En orosanmälan beskrivs 
kunna orsaka skada för ungdomen både från dennes föräldrar eller socialtjänsten, men det kan även 
orsaka skada för ungdomens föräldrar. I fritidsledarnas intervjuer konstrueras både föräldrar och 
socialtjänst som hinder för att kunna hjälpa ungdomen. I relation till föräldrar positionerar sig 
fritidsledarna som ungdomars beskyddare i några utsagor och som förstående mot föräldrar i andra. I 
relation till socialtjänsten positionerar fritidsledarna sig själva på familjens sida och socialtjänsten blir 
därigenom fienden i uppdraget att hjälpa ungdomar. Fritidsledarna synliggör en komplexitet gällande 
anmälningsplikten. I praktiken finns det inte ett givet sätt att agera på när de är oroliga för en ungdom. 
Fritidsledarna tar hänsyn till ungdomen och dennes familjs situation och agerar utifrån vad de 
uppfattar som hjälp och inte. Med hjälp av det ideologiska dilemmat och subjektspositioneringarna 
kan fritidsledarna legitimera svårigheter för deras yrkesgrupp gällande att genomföra en orosanmälan. 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur nio fritidsledare resonerar kring orosanmälningar genom att 
synliggöra hur de konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på 
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fritidsgården. Ett diskurspsykologiskt perspektiv användes och den primära frågeställningen handlade 
om vilka tolkningsrepertoarer om fritidsledaryrket respektive om att agera vid oro som framträder. 
Vidare ställdes underfrågor om vilka subjektspositioner samt ideologiska dilemman som konstruerades 
och uttrycktes i intervjuerna. I resultatdelen presenterades fritidsledarnas tolkningsrepertoarer om 
yrkesrollen och oro för ungdomar under två olika temarubriker. Eftersom ingången till intervjun var 
att undersöka fritidsledarnas tankar och erfarenheter av att möta ungdomar de känner sig oroliga för 
diskuteras deras uttalanden om yrkesrollen och oro tillsammans i följande avsnitt. Vidare diskuteras 
det analyserade resultatet i relation till det teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen och 
slutligen ges förslag på fortsatta studier.  

Hänsynstaganden 

Resultatet visade att det inte alltid är möjligt för fritidsledarna att genomföra en orosanmälan vid 
uppkomsttillfället av oro för en ungdom. Deras tolkningsrepertoarer om sina möjligheter att agera har 
synliggjort att en orosanmälan är aktuell som en sista utväg om deras andra tillvägagångssätt inte varit 
behjälpliga. Fritidsledarna använder sig av strategier inom arbetslaget för att undersöka hur allvarlig 
en situation är och om oron är befogad, vilket de vill säkerställa innan kontakt med socialtjänsten 
kommer på tal. Det har delvis visat sig bero på fritidsledarnas erfarenheter av att situationer kan uppstå 
där kontakt med socialtjänsten inte är nödvändig. Viljan att säkerställa går även att tolka som ett 
resultat av tolkningsrepertoarerna om orosanmälningar och kontakt med socialtjänsten som något stort 
och allvarligt. Resultatet synliggör att kontakt med socialtjänsten inte ligger nära till hands, vilket i 
förlängningen skulle kunna leda till att oro inte lyfts längre än inom personalgruppen likt Grecos m.fl. 
(2017) studie. I studien tog skolpersonalen som oftast endast upp oro internt på arbetsplatsen som en 
effekt av den låga tilltron personalen hade till myndigheter. Att fritidsledarna i aktuell studie tar stöd 
från varandra internt har visat sig vara betydelsefullt eftersom de upplever en orosanmälan som 
känslig och det blir därför ett sätt för dem att hantera situationen. Om ungdomens situation inte uppnår 
den nivå av allvar som fritidsledarna anser motsvara en orosanmälan, och de därför inte lyfter oron 
vidare utanför personalgruppen, kan det däremot innebära att ungdomar som behöver komma i kontakt 
med socialtjänsten i ett tidigt skede inte gör det.  

Tidigare forskning (Greco m.fl., 2017; Svensson & Janson, 2008; Markström & Münger, 2018), 
tillsammans med denna studie, visar på olika sätt att det dåliga rykte som existerar kring 
orosanmälningar påverkar hanteringen av oro bland yrkesverksamma som möter barn och unga inom 
olika områden. Fritidsledarna uttrycker att en orosanmälan ska genomföras med syfte att hjälpa 
ungdomen, men tolkningsrepertoarer har synliggjort uppfattningar om att en orosanmälan istället 
stjälper och därmed uppstår ett ideologiskt dilemma för fritidsledarna. Den låga tilltron till 
socialtjänsten förstärker dessa föreställningar och visar sig i denna studie också bidra till ett större 
hänsynstagande till ungdomens familj. Dessa tycks delvis ske utifrån uppfattningar om att familjen blir 
arg av en orosanmälan och därför kan orsaka ungdomen mer skada (om föräldrarollen är anledning till 
oron). Det innebär på ett sätt att hänsyn tas till ungdomen, men utifrån vilka konsekvenser som kan 
komma att orsakas av familjen. Genom att avsäga sig möjligheten att anmäla, fungerar det även som 
ett sätt att frånsäga sig ansvar i situationen. Fritidsledarnas hänsyn till ungdomens familj synliggörs 
också genom hur de konstruerar en orosanmälan som skadlig för familjen och därför uppvisar en 
förståelse gentemot vårdnadshavarna gällande det känsliga i att som familj bli anmälda. Resultatet 
stämmer överens med Markström och Müngers (2018) studie där personalen uttryckte sympati 
gällande att som förälder bli anklagad på fel grunder. Det medförde att personalen i deras studie ville 
undersöka att oron var befogad innan de tog den vidare. I denna studie tog fritidsledarna hänsyn till 
olika aspekter av en ungdoms situation och såg över om de i sin yrkesroll kunde vara behjälpliga på ett 
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sätt som innebar att socialtjänsten inte behövde kontaktas. Oviljan tydliggörs genom att socialtjänsten 
positioneras som fienden kring att hjälpa ungdomar. Vidare tycks fritidsledarna även ta hänsyn till sina 
egna känslor och rädslor kring att vara den som anger en familj. Resultatet antyder därigenom att 
fritidsledarna inte alltid tar hänsyn till den enskilda ungdomen i första hand. I relation till den negativa 
bild av socialtjänsten som framkommer i fritidsledarnas tolkningsrepertoarer tillsammans med deras 
tolkningsrepertoarer om yrkesrollen som stöttande och delvis kompenserande uppstår ett dilemma. 
Fritidsledarna framstår vara en trygg famn när andra vuxna inte finns där och dilemmat synliggör att 
kontakt med socialtjänsten skulle innebära att svika ungdomarna. Fritidsledarnas 
subjektspositioneringar av bland annat socialtjänsten som fienden, ungdomar som i behov av stöd och 
föräldrar som bristande i sitt föräldraskap medför att de kan inta en roll som beskyddare gentemot 
ungdomarna. Det legitimerar i sin tur anledningar till att eventuellt inte genomföra en orosanmälan. 
Fritidsledarna tar hänsyn till vad de uppfattar som ungdomens bästa, men det innebär i förlängningen 
att ungdomar som far illa kan hamna i kläm genom att deras situation inte uppmärksammas till 
socialtjänsten.  

Personal inom olika professioner visar att de inte vill skada relationer genom en orosanmälan. 
Fritidsledarnas förhållningssätt till familjerna liknar det från Gandarilla och O’Donnells (2014), 
Markström och Müngers (2018) och Svensson och Jansons (2008) studier om de yrkesverksammas 
känslomässiga aspekter gentemot föräldrar som ett hinder för en anmälan. Deras resultat synliggör 
obekväma situationer i relation till orosanmälningar som personal inom olika verksamheter upplever 
på grund av den direktkontakt med vårdnadshavare som deras yrke medför. Det visar att en 
orosanmälan är av känslig karaktär och att det kan uppstå svåra situationer i mötet med barnets 
vårdnadshavare. Detta är något fritidsledarna delvis är skonade från i och med att de inte har någon 
automatisk föräldrakontakt. Mitt resultat visar däremot att en möjlig väg till fritidsledaryrket är genom 
en privat anknytning till det geografiska området. I fritidsledarnas tolkningsrepertoarer synliggörs 
därigenom att de stöter på liknande svårigheter eftersom deras privata relationer istället kan utgöra ett 
potentiellt hinder gällande att göra en orosanmälan. För fritidsledarna finns således ytterligare 
dimensioner av relationer. Inom de andra professionerna som benämns i den tidigare forskningen 
handlar det om privata känslor som krockar med yrkesutövningen. För fritidsledarna som privat 
känner berörda familjer blir det potentiellt ännu svårare att upprätthålla yrkesrollen i relation till 
orosanmälningar. Yrkets status och icke auktoritära roll som framkommer i tolkningsrepertoarerna kan 
också antas begränsa det upplevda handlingsutrymmet gällande att som fritidsledare ingripa i familjers 
privata sfär. Linjen mellan yrkesrollen och privatpersonen har visat sig vara tunn i vissa fall och 
rollerna vävs samman för fritidsledare med anknytning till fritidsgårdens geografiska plats. Det 
belyser svårigheter för dessa fritidsledare eftersom deras agerande i yrkesrollen kan påverka dem 
personligen genom att privata relationer sätts på spel.  

Fritidsledarnas uppdrag 

Det officiella uppdraget för fritidsledare handlar om att arbeta främjande genom att erbjuda unga en 
meningsfull fritid och att fungera som förebilder i en positiv miljö (Laxvik, 2001; MUCF, 2016). 
Fritidsledarna i denna studie beskriver yrkesrollen som förebilder och stöd och det gör de utifrån egna 
erfarenheter av att möta fritidsledare i sin ungdom. Dessa tolkningsrepertoarer stämmer överens med 
både Fejes och Dahlstedts (2017) och Hartjes m.fl. (2008) resultat om fritidsledares respektive 
ungdomsarbetares syn på yrket. Fritidsledarna synliggör att de hade med sig idén om fritidsledare in i 
yrket och de konstruerar bilden vidare genom att positionera ungdomar som i behov av stöd och 
föräldrar som bristande i olika funktioner. En del av uppdraget framstår därigenom i praktiken vara att 
möta ungdomar i olika typer av utsatta livssituationer. I resultatet framkommer det 
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tolkningsrepertoarer om att mötet med ungdomarna inte endast handlar om att komplettera som stöd, 
utan att kompensera eventuellt frånvarande vuxna runt fritidsgårdens besökare. Konstruktionen av den 
inofficiella målgruppen bestående av ungdomar i behov av stöd liknar Fejes och Dahlstedts (2017) 
resultat samt Kihlström och Roos (2000) benämning om fritidsledare som ett medborgarstöd för unga i 
marginaliserade områden. Fritidsledarnas konstruktioner av yrkesrollen innebär att de kan legitimera 
yrkets betydelse för många ungdomar. I relation till orosanmälningar belyser det även att fritidsledarna 
genom sin stödjande funktion har potential att upptäcka hur en ungdoms situation ser ut. Utifrån att 
yrket till stor del handlar om att bygga relationer skapas även möjligheter för fritidsledarna att få en 
inblick i ungdomarnas mående. Fritidsledarna kan därigenom vara betydelsefulla upptäckare som 
kontaktar socialtjänsten, som vidare har som uppgift att utreda ungdomens situation. 

Resultatet visar även att fritidsledarnas övergripande förståelse av yrket är mer omfattande än vad 
uppdragsbeskrivningen anger. Det synliggör att uppdraget är diffust vilket även bekräftas genom att 
fritidsledarna både ifrågasätter och tar sig an en kompensatorisk roll mot ungdomarna. Den rapport 
från MUCF (2019, s. 22-23) som visar att majoriteten av de tillfrågade fritidsledarna år 2018 anser att 
yrkesrollen/yrkesetiken behöver utvecklas stödjer även delvis resultatet i denna studie gällande att 
fritidsledarna uppvisar ambivalens kring uppdraget. Förståelsen av uppdraget som omfattande innebär 
att fritidsledarna i denna studie tar sig an ett ansvar över ungdomarna som sträcker sig längre än själva 
mötet på fritidsgården. När fritidsledarna intar dessa olika roller gentemot ungdomarna (som 
exempelvis vänner, socialarbetare och kompenserande för vårdnadshavare) framstår de som några 
allomfattande vuxna. Det verkar i sin tur hämma dem i relation till anmälningsplikten eftersom vägen 
till en orosanmälan därigenom föregås av ett hänsynstagande till olika aspekter. De ser på yrkesrollen 
som ett betydelsefullt stöd för ungdomar, men det verkar vara otydligt till vilken grad stödet sträcker 
sig.  

Slutsatser 
Fritidsledare är en yrkesgrupp som det finns begränsad forskning kring generellt och i relation till 
orosanmälningar specifikt. Denna studie bidrar därmed till att synliggöra hur yrkesverksamma inom 
ytterligare en yrkesgrupp som omfattas av anmälningsplikten resonerar kring orosanmälningar. 
Studien synliggör att fritidsledarna använder sig av subjektspositioner och ideologiska dilemman som 
resurser i sina tolkningsrepertoarer om yrkesrollen och om att agera vid oro för en ungdom. De 
positionerar fritidsledare som ansvarstagande förebilder och betydelsefulla vuxna som hjälper 
ungdomar. Samtidigt positionerar de fritidsgårdsbesökarna som i behov av stöd och uppmärksamhet, 
samt föräldrar som icke ansvarstagande och bristande i sitt föräldraskap. Med hjälp av dessa 
subjektspositioner kan de legitimera att yrkesrollen är viktig för ungdomar som besöker fritidsgården, 
vilket även konstruerar dem som betydelsefulla i att upptäcka en ungdoms situation. Ett ideologiskt 
dilemma uppstår däremot i fritidsledarnas utsagor och synliggör en vilja att hjälpa ungdomar samtidigt 
som en orosanmälan inte anses vara behjälplig. Med det ideologiska dilemmat som resurs kan 
fritidsledarna legitimera strategierna de använder för att hjälpa ungdomar de känner oro för. När de 
dessutom positionerar socialtjänsten som fienden avsäger de sig delvis möjligheten att göra en 
orosanmälan eftersom det framkommer att det går emot deras intentioner.  

Fritidsledarnas förståelse av yrkesrollen står med andra ord i konflikt med deras förståelse av 
orosanmälningar. De bygger relationer med ungdomar och yrkesrollen är betydelsefull för 
fritidsgårdsbesökarna eftersom andra vuxna inte alltid finns tillgängliga. Att göra en orosanmälan, som 
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de upplever förvärrar situationen, innebär därmed att bryta ett förtroende eftersom fritidsledarna anser 
sig vara på ungdomarnas sida.  

I mötet mellan fritidsledarnas strategier och sätt att tänka kring orosanmälningar och socialtjänsten kan 
det framstå som att lagen inte efterföljs. Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) betonar att 
yrkesverksamma genast ska anmäla vid kännedom eller misstanke om att en ungdom far illa, men 
resultatet har visat att det inte alltid fungerar så i praktiken. Fritidsledarna behöver först säkerställa att 
det finns anledning för dem att känna oro. Att kontakt med socialtjänsten inte heller ligger nära till 
hands medför att fritidsledarna tillsammans i sin personalgrupp utreder, värderar och beslutar om oron. 
Det innebär att fritidsledarna tar sig an den uppgift som socialtjänsten är tilldelade att hantera, att 
undersöka om oron är befogad. Fritidsledares uppgift i mötet med ungdomar de känner oro för är att 
uppmärksamma situationen och kontakta socialtjänsten. Precis som Olsson (2016) påpekat är genast 
ett begrepp av tolkande karaktär och kan därför upplevas som otydligt för den som omfattas av lagen. 
Samtidigt är det mycket svårt att definiera ett när eller ge exempel på anmälningssituationer eftersom 
varje individs situation är unik. Att lagen är utformad som den är medför ett uttalat ansvar, vilket 
ligger hos socialtjänsten. I fritidsledarnas tolkningsrepertoarer om yrket och att agera vid oro, där de 
använder sig av subjektspositioner och ett ideologiskt dilemma som resurser, synliggörs att situationen 
blir komplex. Fritidsledarna kan inte anmäla genast vid misstanke om att en ungdom far illa, utan de 
behöver ta hänsyn till flera olika aspekter. Dessa aspekter utgör möjliga hinder för att genomföra en 
orosanmälan, men även strategier för att hantera en ungdoms situation. Fritidsledarna agerar på det sätt 
de anser vara bäst i situationen, vilket inte alltid är genom en orosanmälan.  

Utifrån fritidsledarnas tolkningsrepertoarer finns det skäl att ifrågasätta hur socialtjänstlagen är 
formulerad och föreslå att riktlinjer behöver utarbetas kring anmälningsplikten. Riktlinjer som är 
anpassade till hur det ser ut i praktiken skulle kunna utgöra ett stöd för fritidsledarna gällande hur de 
ska agera i situationer där de upplever oro kring en ungdom. Utifrån att resultatet synliggjort en 
negativ bild av socialtjänsten går det även att dra en slutsats om att en större kunskap om 
socialtjänstens arbetssätt behövs för att minska misstron mot den myndighet som har det övergripande 
ansvaret att se till att barns bästa tas tillvara. En närmre kontakt med socialtjänsten skulle kunna utgöra 
ett stöd i sig.  

De etiska koder som Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC, 2016) arbetat fram för att bidra till en 
samsyn kring yrkesidentiteten har också potential att utgöra ett stöd för orosanmälningar. Tydligare 
ramar kring vad som tillhör fritidsledaryrket skulle möjligen kunna minska den diffusa bild som verkar 
vara gällande om uppdraget. De etiska koderna skulle även kunna bidra till en mer nyanserad bild av 
yrket än dess historiska definition och öka yrkets status genom annorlunda förväntningar från 
allmänheten.  

Orosanmälningar är ett verktyg som kan fylla en viktig funktion i att upptäcka barn och unga som far 
illa. Denna studie har synliggjort svårigheter som liknar de andra studier funnit inom olika yrkesroller 
med anmälningsplikt vilket tyder på att orosanmälningar inte fungerar felfritt. Att yrkesverksamma 
som möter barn och unga har fungerande hjälpmedel i situationer av oro är betydelsefullt för att kunna 
hjälpa dem som behöver stöd.  

Vidare forskning 
Utifrån denna studies kvalitativa ansats har syftet inte varit att generalisera resultatet och det går därför 
inte att säga huruvida det representerar yrkesgruppen fritidsledares inställning till yrket eller 
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orosanmälningar. Det går således inte heller att dra några slutsatser om vad fritidsledarnas attityder 
och förhållningssätt beror på. Det hade därför varit av betydelse att studera ett större urval av 
fritidsledare för att undersöka om resultaten i aktuell studie är utbredda. I och med att tidigare 
forskning från andra yrkeskategorier visat ett liknande resultat om attityder gentemot socialtjänsten 
skulle det även vara betydelsefullt att undersöka närmre vad den låga tilltron till myndigheten kan 
tänkas bero på.  

Denna studie behandlar fritidsledarnas syn på yrkesrollen i relation till att möta ungdomar de känner 
sig oroliga för. Utifrån att resultatet visat att fritidsledarnas bild av yrkesrollen är omfattande skulle det 
därmed vara intressant att genomföra en studie som fokuserar på yrkesrollen generellt, för att ge en 
mer nyanserad bild. En sådan studie kan även vara viktig i arbetet med att utveckla 
fritidsledarprofessionen i och med att det visat sig att en samsyn kring yrkesrollen behövs. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Lisa Nyberg och studerar min sista termin på Masterprogrammet i barn- och 

ungdomsvetenskap på Stockholms Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag 

undersöker fritidsledares tankar och erfarenheter av att möta ungdomar som man upplever oro kring. 

Jag är därför intresserad av att intervjua fritidsledare som arbetar i fritidsgårdsverksamhet. Du behöver 

inte arbeta heltid som fritidsledare, men gärna regelbundet och att du gjort det i minst sex månader.  

 

Allt material behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina svar inte kommer kunna spåras tillbaka 

till dig. Jag kommer inte ta med några namn på varken personer eller platser. Jag kommer behöva 

spela in intervjun för att transkribera och sedan analysera den, men när kursen är avslutad kommer 

ljudfiler och dokument att raderas. Det är frivilligt att delta och även om du tackar ja nu har du rätt att 

avbryta din medverkan när som helst. 

 

Vi träffas där det passar bäst för dig, men gärna på ett ställe där vi kan sitta ostört eftersom samtalet 

spelas in. Jag skulle uppskatta om intervjun kunde hållas under vecka 9, 10 eller 11, men annars 

kommer vi överens om en annan tid.  

 

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor. Mitt telefonnummer är 0706454641 och min 

mail: lisanyberg92@gmail.com. Du kan även kontakta min handledare Åsa Bartholdsson på mail: 

asa.bartholdsson@buv.su.se. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Nyberg 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Inledning 

Syftet med intervjun är att undersöka dina tankar och erfarenheter av ditt yrke, med ett särskilt intresse 

för hur det är att möta ungdomar på fritidsgården som man känner sig orolig för. Även vilka resurser 

man har för att agera utifrån detta. Jag är intresserad av dina tankar och de erfarenheter du fått i ditt 

arbete som fritidsledare, det finns alltså inga rätt eller fel svar på frågorna. Jag kommer spela in 

intervjun, det är för att jag behöver transkribera den för att sedan analysera den. Allt material kommer 

att raderas när jag är färdig med mitt examensarbete. Jag kommer även anonymisera alla namn och 

platser, så ingen annan än jag kommer veta att det är du. Du deltar i intervjun frivilligt, så om det är 

något du inte vill svara på behöver du inte det. Om du vill avbryta hela intervjun har du rätt att göra 

det och du behöver inte berätta varför. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 
Intervjupersonens bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som fritidsledare? 

Vad har du för tjänst?  

• Heltid, timledare? 

Vad har du för utbildning? 

 

Uppfattningar om yrket fritidsledare 

Vad innebär det att vara fritidsledare för dig? 

• Hur skulle du beskriva ditt jobb? 

• Hur kommer det sig att du blev fritidsledare?  

• Vad tycker du är bra med jobbet som fritidsledare? 

• Vad tycker du är svårt med jobbet som fritidsledare? 

 

Att känna oro 

Händer det att du känner oro för ungdomar på fritidsgården?  

• Kan du ge några exempel? 

• Hur vet man att någon mår dåligt? (Berättar de själva? Ger de signaler?) 

Vad gör du när du är orolig för en ungdom? 

• Finns det rutiner på din arbetsplats om vad ni ska göra då? Vilka? 

• Samarbetar din fritidsgård med andra, t.ex. fältsekreterare eller skolan? Hur ser samverkan ut?  
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Stöd för att göra orosanmälningar och egna erfarenheter 

Vad känner du till om orosanmälningar? Hur går det till, när ska de göras? 

Finns det rutiner på din arbetsplats om att göra orosanmälningar? Vilka? 

Har du själv erfarenheter av att göra en orosanmälan till socialtjänsten?  

• Har du gjort någon? Berätta om hur du upplevde det. 

Vart vänder ni er för att göra en orosanmälan? Berätta. Har ni några kontaktpersoner? 

Vad finns det för anledningar till att göra en orosanmälan? 

• Finns det några ”kriterier”? 

Vad är svårt med att göra orosanmälningar? Berätta. 

• Kan det finnas anledningar till att inte göra en anmälan (när oro finns). 

• Har du varit med om det någon gång? 

(Om personen beskriver det som problematiskt) Vad tänker du skulle underlätta för att göra 

orosanmälningar? Som bidrar till att man gör en anmälan? 
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