Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

FRITIDSGÅRDEN – EN PLATS FÖR SAMHÄLLSBYGGANDE? Pia Andersson och Thomas Jordan

Vårt samhälles förmåga att verksamt underlätta för ungdomar att finna konstruk
tiva vägar in i vuxenlivet är, som vi ser det, en av samtidens stora och angelägna
frågor. I den här studien reflekterar vi över hur fritidsgårdar kan ha samhälls
byggande och därmed brottsförebyggande funktioner, med utgångspunkt i det
arbetssätt som har utvecklats vid fritidsgården Mixgården i Göteborgsförorten
Hammarkullen. Det finns ett mycket stort antal fritidsgårdar i landet där det
pågår ett som vi tror betydelsefullt och tålmodigt arbete för att ungdomar ska
kunna utveckla de resurser de behöver för att kunna integrera sig i samhället på ett
positivt sätt. Vi beskriver här ingående hur man på Mixgården arbetar för att skapa
en gynnsam lärmiljö, för att bygga förtroendefulla relationer med ungdomarna,
för att främja ungdomarnas mognad och utveckling och för att medverka till stads
delens förmåga att både konstruktivt hantera de problem som uppstår och bygga
ett lokalsamhälle med många positiva inslag. Detta arbetssätt har en stark syste
misk orientering, med områdesarbete och nätverksbyggande i förhållande till för
valtning, myndigheter och det civila samhället. Det vi mött under arbetet med
denna studie har övertygat oss om att det finns en stor men inte alltid så tydligt
formulerad och dokumenterad kompetens hos många som arbetar med ungdomar.
De grundläggande dragen i Mixgårdens arbetssätt är relevanta långt utöver fritids
gårdsverksamhet. Här finns kanske till och med nycklar till hur vi kan utveckla
effektivare långsiktiga strategier för att hantera en rad av de utmaningar det
mångkulturella och snabbföränderliga samhället står inför.
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Den ovärderliga mötesplatsen
Fritidsgården Mixgården i Hammarkullen i Nordöstra Göteborg är en plats
dit många beger sig: ungdomar från grannskapet, men också från andra
delar av storstan. Och dit kommer många vuxna: föräldrar för att prata om
sina barn, andra – socialarbetare, forskare, kulturutövare, poliser – på jakt
efter en plattform för samtal om väsentligheter.
Mixgården är en mänsklig mötesplats i den meningen att alla sorters
människor är välkomna dit på egna villkor. Och det är en trygg mötesplats,
för de som vistas där vågar oftast visa respekt för varandra, lyssna, de vågar
ta del av det inte omedelbart välbekanta. Vi som under åren har besökt
Mixgården älskar att vara i denna unika atmosfär. Hit vill man återvända!
Under samtal med medarbetarna på Mixgården framkom nödvändig
heten att försöka utvärdera och beskriva verksamheten för att bidra till att
konsolidera och utveckla den. Här är nu resultatet. Utvärderingen har stötts
ekonomiskt med resurser från Brå, Brottsförebyggande rådet, och Tryggare
och Mänskligare Göteborg.
Den studie som nu föreligger behandlar i första hand Mixgårdens brotts
förebyggande och trygghetsskapande effekter. Den pekar emellertid på de
nära sambanden mellan goda och förtroendefulla relationer, solidaritet, vär
dighet och dialog och verksamhetens långsiktiga »effektivitet«. Det ena
finns inte utan det andra.
Pia Andersson och Thomas Jordan har en unik förtrogenhet med att
beskriva och hantera komplexa samband mellan individ och samhälle,
objektiva och subjektiva förutsättningar för tolkning och handlande, en för
trogenhet som härstammar ur många års arbete med medling och konflikt
lösning. Thomas Jordan har i flera år ägnat sig åt frågor om otrygghet och
rädsla för brott i samtiden (Se t ex Är den inre säkerheten hållbar, Krisberedskaps
myndigheten, 2004 och Tryggare och mänskligare Göteborg, Göteborg 2006).
Man blir förhoppningsvis glad och optimistisk av den här boken. Här
möts unika kompetenser: Mixgårdens mångåriga verksamhet kring barn
och ungdomar möter här Anderssons och Jordans generalisering av en unik
erfarenhet.
Johan Öberg
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Ansvarig för forsknings- och utbildningsfrågor



En kväll i den öppna verksamheten …
Klockan är sex på kvällen. Vi öppnar egentligen inte förrän om en kvart
men redan står de små liven och knackar på ytterdörren medan vi
halsar i oss sista droppen kaffe.
Vissa sparkar på dörren, andra knackar rytmiskt, alla vill komma in
och det snarast!
Kvart över sex och dörren öppnas. Först in är såklart vår långe vän
Samer. En kram och lite snack om skolan och livet och han går vidare
för att hälsa på resten av personalen.
Efter en stund kommer Ghambar som har gjort det till en tradition
att få så många människor som möjligt att massera honom innan
stängningsdags.
– Nabila! Kom igen det var så länge sen!
– Ghambar om jag minns rätt var det senast igår du fick en massage.
– Ja, men jag har såå ont i ryggen, Nabila! Så ont!
Hans valpblick funkar självklart varje gång och man ger honom
en ryggmassage på massagestolen intill caféet. Efter tio minuters
massage ger jag mig ut på en runda för att se vad alla andra ungar
håller på med. I bakgrunden hör jag hur han nu börjar med samma
övertalningssnack till Anna i personalen.
I pingisrummet är alla borden redan ockuperade. Det är på
blodigt allvar. Speciellt när Rabi (vår timledare) spelar mot någon av
ungdomarna, eftersom han inte direkt gjort sig känd för att vara en
bra förlorare.
Kurderna står runt fotbollsspelet och tittar intensivt på den lilla vita
bollen som rullar fram och tillbaka över den gröna plastplanen.
Någon gör mål och det blir en het debatt bland publiken om målet.
På kurdiska självklart.
»Fötterna!« hör man ifrån ingången. Det är nog det ordet som vi i
personalen säger mest under en kväll. Näst efter »hej« och »kaffe« såklart.
Vissa ungdomar har för vana att lägga upp fötterna på borden
vilket i sig inte är så hemskt men det är inte därför bord finns. Eftersom
vi vill skapa en hem-lik miljö ska det inte vara skillnad på vad dom får
göra här och vad dom får göra hemma. Ifall deras föräldrar kommer
över och berättar att deras ungar faktiskt lägger fötterna på borden
hemma så ska vi nog ta itu med det på nästa personalmöte.
Idag visar vi film. Det bästa att visa är skräckfilm, kanske är det
den sadistiska sidan hos oss i personalen som kommer fram men
ungdomarna gillar att bli skrämda också. Så så länge hela familjen



är med på det så visas det helst skräck, ifall jag får välja.
Pelusa smyger fram mot biosalongen med en bakplåt. Där, på
kyrkbänkarna som vi fick som gåva ifrån kyrkan sitter ett tjugotal
spända ungdomar. Det är helt tyst och plötsligt hörs ett dån från bakre
delen av salongen och både tjejerna och killarna skriker till i falsett.
Där bak står Pelusa och skrattar (det gör vi andra också) medan han
plockar upp bakplåten från golvet.
Ah, ännu en lyckad kväll.
Damir ifrån badet på våningen över oss kommer på besök. Kaffe
köps för tre kronor och han sitter och pratar med ungdomarna en stund.
Några ungar vill ner i replokalen och sjunga. Vi går igenom danssalen och ner för trapporna. Usch dom kommer vara jobbiga att ta sig
upp för sen. Jag öppnar dörren och alla springer till ditt instrument och
de börjar genast spela.
Upp för trapporna. Åh dom är så jobbiga men de ger rätt bra
spökkänsla under Halloween när vi har spöktunnel i källaren. Så man
får väl tänka att det är värt att ha en trappa där.
Filmen är snart slut och Rezim i »de utvalda« går runt med ficklampa
mellan bänkarna och kollar så det inte finns något skräp. Han tar
verkligen sitt jobb på allvar som utvald.
Jag ställer mig i caféet en stund och en unge kommer fram.
– Två mackor, dom ska vara brända, en pärondricka och en glass,
med taggar.
Taggar betyder nötter men av någon anledning har det fått
namnet taggar här på Mixen.
Han slänger fram en tjuga och får tillbaka en krona och kutar iväg
för att underhållas på annat håll tills maten är klar.
Kvällen fortsätter och kvart över nio börjar vi ställa upp stolarna.
Ibland kan vi få hjälp av någon snäll ungdom.
Folk börjar röra sig utåt och det blir ett stort kramkalas. Alla ska
kramas innan de lämnas vilket tar sin lilla tid men det måste det ta när
det gäller kvalitétskramar.
När alla är ute sätter sig någon i personalen och skriver i dagboken
om kvällen.
»Mycket lugn kväll, trots rätt mycket folk. Ungdomarna var underbara.«
Nabila Abdul Fattah,
personal på Mixgården
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STUDIENS SYFTE
OCH BAKGRUND
Att förebygga brottslighet i socialt utsatta
storstadsförorter
I denna studie beskriver vi ingående arbetssättet vid en fritidsgård i en stor
stadsförort där personalen under lång tid brottats med några av samtidens
stora samhällsfrågor: Hur kan vi stödja ungdomar i socialt utsatta förorter
att utveckla resurser som gör det möjligt för dem att integrera sig i det
svenska samhället på ett konstruktivt sätt? Hur kan vi bidra till att öka
tryggheten i de miljöer vi lever i, både vad gäller individens upplevelse och
ur ett större samhällsperspektiv? Hur kan vi främja en känsla av hopp och
möjligheter hos dem som kommer från marginaliserade grupper, en bärande
kultur som ungdomar kan identifiera sig med och känna stolthet över?
Det finns ett stort behov av långsiktigt fungerande insatser för att främja
delaktighet och social integration i storstadsförorter med hög invandrar
täthet, särskilt för ungdomar från familjer med små sociala resurser. Trots att
en fritidsgård kan ses som en relativt liten aktör i ett sådant arbete vill vi
med den här studien peka på den potentiellt viktiga roll som fritidsgårdar
kan spela för att främja positiv social integration och om hur metodiskt ut
vecklat fritidsgårdsarbete kan ge brottsförebyggande och trygghetsskapande
effekter.
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Forskning av bl.a. Håkan Stattin och Nikolaus Koutakis vid Örebro uni
versitet (rapporterad bl.a. i Mahoney et al., 2004) har visat att ungdomar med
någon typ av sociala problem i högre grad än andra ungdomar söker sig till
fritidsgårdar. Detta innebär att fritidsgårdarna utgör en arena där det poten
tiellt sett är möjligt att nå och arbeta med ungdomar som saknar stabila och
fostrande hemmiljöer eller andra positiva vuxenkontakter. Studien visar
vidare att om fritidsgården har låg personaltäthet och därmed har låg grad
av strukturerad verksamhet kan den leda till ökad kriminalitet bland ung
domarna genom att fritidsgården blir en mötesplats för kriminellt intres
serade. Det är därför angeläget att närmare studera goda exempel på hur
fritidsgårdar kan ha en brottsförebyggande funktion.
Flera initierade aktörer har hänvisat till fritidsgården Mixgården i Göte
borgsförorten Hammarkullen som en socialt viktig institution i stadsdelen.
Den integrerande och fostrande funktion Mixgården har fått inte bara för
ungdomar i Hammarkullen, utan också för andra grupper, är resultatet av ett
långsiktigt och målmedvetet arbete från personalens sida. Ett av de vikti
gaste inslagen i Mixgårdens ansats är att personalen systematiskt arbetar med
att skapa förtroendebaserade relationer med ungdomarna och med andra
samhällsgrupper. Det är existensen av dessa stabila relationer som gör det
möjligt att såväl arbeta med normer, värderingar och förhållningssätt som
att konstruktivt ta hand om akuta konflikter och kriser inom fritidsgården
och i stadsdelen som helhet.
Vi hade utifrån de inledande samtalen med såväl Mixgårdspersonalen
som med andra aktörer anledning att tro att det grundperspektiv, de för
hållningssätt och de konkreta projekt Mixgårdens personal utvecklat har
en avsevärd brottsförebyggande och samhällsbyggande funktion i Hammar
kullen. Vi fick intrycket att det finns många inslag i Mixgårdens arbetssätt
som är goda förebilder för hur en fritidsgård kan fungera och att det därför
är angeläget att kunna dra lärdom av detta exempel.

Studiens syfte
Vårt syfte med denna studie är att på ett systematiskt sätt beskriva och
diskutera det synsätt och de arbetsformer som personalen på Mixgården
har utvecklat och i ett vidare perspektiv diskutera hur verksamheten vid
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fritidsgårdar kan ha samhällsbyggande och därmed brottsförebyggande
funktioner. Vi vill också i någon mån pröva i vilken utsträckning Mixgården
spelar en brottsförebyggande roll i lokalsamhällets nätverk av aktörer och
medborgargrupper. Vi vill dokumentera resultatet av det utvecklingsarbete
Mixgårdens personal under lång tid bedrivit så att de vunna erfarenheterna
blir tillgängliga för reflektioner och diskussion för alla som arbetar inom
fältet. Vi tror att denna studie kan utgöra en fruktbar utgångspunkt för
dialoger kring fritidsgårdars arbetssätt i synnerhet, men också kring stra
tegier för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i allmänhet.
Det är metodologiskt svårt att kvantitativt mäta de konkreta brottsföre
byggande effekterna av den typ av insatser som Mixgården representerar.
Ungdomarnas kontakt med Mixgården sträcker sig över flera år och det låter
sig knappast göras att finna en kontrollgrupp av ungdomar som inte deltar i
Mixgårdens verksamhet men som i övrigt har likartade förutsättningar. Vår
studie är därför inte en utvärdering av de brottsförebyggande effekterna i
Hammarkullen, utan ett bidrag till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
kring hur vi kan arbeta främjande och förebyggande med ungdomar som i
någon mening befinner sig i riskzonen för att dras in i en kriminell livsstil.

Metod
Studien har genomförts under perioden maj 2006 till februari 2007. Pia
Andersson har gjort huvuddelen av arbetet med såväl litteraturstudier, inter
vjuer och deltagande observation, som analysarbete och rapportskrivande.
Vi började arbetet med att dels göra en litteraturgenomgång av bl. a. forsk
ning om kriminalitet, brottsförebyggande och ungdomsbrottslighet, dels läsa
igenom de årsberättelser och annan skriftlig dokumentation av Mixgårdens
verksamhet som finns tillgänglig. Vi gjorde intervjuer med de sex personer
som hade fasta anställningar vid Mixgården under försommaren 2006. Dessa
intervjuer gav oss möjlighet att få varje persons egen bild av och syn på
Mixgårdens arbetssätt. Intervjuerna spelades in och utgjorde utgångspunkten
för en första sammanställning av olika element i Mixgårdens arbetssätt. Pia
Andersson gjorde under hela undersökningsperioden omfattande deltagande
observationer vid olika delar av Mixgårdens verksamhet, så som den öppna
verksamheten, mellanstadieverksamheten, sommarverksamheten »Fixarna«,
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tjejkvällar och »De Utvaldas« planeringsmöte, nätverksmöten, personal
möten och ett antal olika evenemang. Pia Andersson har intervjuat nio före
detta besökare på Mixgården, samt en mamma som haft mycket kontakt
med Mixgårdens personal. En rad andra aktörer i området har också inter
vjuats om sina erfarenheter av Mixgårdens verksamhet: en fältassistent i
Lärjedalen; två rektorer på fritidsledarutbildningen vid Göteborgs folkhög
skola; två socialsekreterare och en utredare vid socialtjänsten i stadsdelen;
den tidigare närpolischefen i Angered; två lärare vid Göteborgs universitets
socionomprogram som under lång tid samverkat med Mixgården; en ungdoms
kulturforskare vid Göteborgs universitet; en föreningsfunktionär som arbetar
med Hammarkullefestivalen; samt en pensionerad lärare som brukar besöka
Mixgårdens öppna verksamhet som volontär.
Vi har presenterat preliminära resultat av vårt analysarbete för personalen
vid Mixgården för att kontrollera att vi uppfattat sakförhållandena riktigt
och för att få kompletterande synpunkter och upplysningar.
Disposition
I återstoden av detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till Mixgårdens
arbetssätt genom att kortfattat beskriva stadsdelen Hammarkullen, hur
stadsdelsförvaltningen är organiserad samt fritidsgårdens historia. I kapitel 2
gör vi en översikt över perspektiv och begrepp som förekommer i forskning
om kriminalitet och brottsförebyggande, samt diskuterar på vilka sätt fritids
gårdar kan tänkas ha brottsförebyggande funktioner. I kapitel 3 beskriver
vi ingående de olika komponenterna i Mixgårdens arbetssätt och diskuterar
hur dessa komponenter kan ha brottsförebyggande funktioner. Kapitel 4
återger reflektioner över Mixgårdens verksamhet från unga vuxna som i
ungdomsåren besökte Mixgården regelbundet. I kapitel 5 får andra aktörer
som har haft nära samarbete med fritidsgården ge sin bild av verksamheten
ur olika synvinklar.

Hammarkullen
Hammarkullen ligger i stadsdelen Lärjedalen i nordöstra Göteborg och
byggdes under 1960-talet som ett led i miljonprogrammet. Hammarkullen
har goda förbindelser med lokaltrafiken, tre spårvagnslinjer trafikerar sträckan
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som tar cirka femton minuter in till Göteborgs central. Hammarkullens
centrum består av ett torg, med några affärer, frisersalong, bibliotek, Folkets
Hus, bad, restaurang och café. Det finns tre skolor i området, Bredfjällskolan,
Nytorpskolan och Hammarkullsskolan. Det närmsta gymnasiet är Angereds
gymnasiet i Angereds Centrum och det närmsta universitetet Göteborgs
universitet i centrum. Utbildningsnivån i området är låg, då 55 % har som högst
en tvåårig gymnasieutbildning och endast 23 % en eftergymnasial utbildning.
Lärjedalen är Göteborgs mest föreningstäta stadsdel, med cirka 45 föreningar
i Hammarkullen.
Hammarkullen har kommit att bli en multietnisk och multikulturell för
ort med cirka 7700 invånare fördelade på ett hundratal olika nationaliteter.
De som har en invandrar- respektive flyktingbakgrund är i majoritet och
utgör 61 % av de boende i området. De flesta av dessa har sitt ursprung i
Irak, i före detta Jugoslavien eller i Somalia. Befolkningen har en jämförelse
vis låg medelålder, omkring en tredjedel av invånarna är under tjugo år.
Andelen ungdomar mellan 10–18 år är drygt 14 %. Stadsdelen har i likhet
med andra förortsområden av samma karaktär en hel del sociala problem,
en hög andel socialbidragstagare och en hög andel ungdomar gripna för
brott. I stadsdelen Lärjedalen blev 10 % av ungdomarna i åldrarna 13–18 år
gripna av polisen år 2004, vilket utgör 17 % av de ungdomar i åldersgruppen
som blev gripna för brott i Göteborg. Bara stadsdelen Gunnared och Biskops
gården har liknande siffror.
Ungdomarna i området lever i en mycket komplex miljö. De har rela
tioner med både vuxna och unga människor från flera olika kulturer, vilket
skapar gemenskaper av en ovanlig etnisk blandning, samtidigt som de ofta
har en begränsad kontaktyta mot det omgivande samhället. Den socio
ekonomiska situation som råder i området ger upphov till ett stort socialt
utanförskap och blir en del av den identitet som förknippas med att komma
från Hammarkullen. En försvårande faktor är de stereotypa föreställningar
som finns av områdets problematik med kriminalitet och droger, påverkar
dem som bor i Hammarkullen och förstärker för många ungdomar upp
levelsen av utanförskap och brist på omvärldens respekt.
 Källa: Statistik från Göteborgs stadskansli.
 Källa: Jourbyrån, SDN Linnéstaden.
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Stadsdelsförvaltningen i Lärjedalen
Göteborgs kommun har tjugoen stadsdelsnämnder som var och en ansvarar
för förskola, grundskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg
om funktionshindrade samt kultur och fritid. SDN Lärjedalen omfattar,
utöver Hammarkullen, bostadsområdena Agnesberg, Hjällbo, Eriksbo,
Linnarhult, Gunnilse och Bergum. Stadsdelsförvaltningen är organiserad i
sex enheter som tillhandahåller service åt de boende i Lärjedalen. Individoch familjeomsorg, vård och omsorg är enheter som ansvarar för verksam
het inom hela SDN Lärjedalen. Områdesenheterna – Hjällbo, Hammar
kullen, Eriksbo och Bergum-Gunnilse – innehåller verksamheter för barn
och ungdom i form av förskolor, grundskolor, fritid och kultur samt områdes
arbete, stadsdelsutveckling, föreningssamverkan och folkhälsofrågor. Det
finns en administration med ekonomi-, personal-, kansli- och planerings
avdelningar som bistår nämnden, förvaltningsledningen och enheterna.
Fritidsgården Mixgården låg när rapporten skrevs organisatoriskt under
förebyggandeenheten, tillsammans med Resursteamet öppna förskolan
och hemsystrar, men stod då inför en omorganisering.

Mixgårdens historia och organisatoriska ramar
I Hammarkullen fanns under åren 1970–1994 en fritidsgård i en lokal
under badet, strax nedanför torget, då fritidsgården på grund av nedskär
ningar flyttade till Hammarkulleskolans lokaler. På grund av missnöje från
både elever, ungdomar och föräldrar flyttade fritidsgården till en fristående
byggnad på skolgården, där den 1998 fick namnet Mixgården. År 2002
flyttade Mixgården till den gamla fritidsgårdslokalen under badet, där den
ligger idag. Fritidsgårdens lokal består av två våningar, med ett stort café,
en liten biosalong, biljardbord, pingisrum, kontor och danssal på entré
plan. Källarvåningen har två musikstudior, ett sångrum, datarum och sam
talsrum. Mixgården har många besökare i sin verksamhet. För att kunna
vara med i aktiviteter och använda biljardbordet måste man köpa ett
gårdskort med ett års giltighet, vilket underlättar för personalen då de på
 Källa: Lärjedalens hemsida, http://www.larjedalen.goteborg.se, den 26 februari 2007.
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så sätt får adress och telefonnummer till ungdomarna. I början av år 2007
hade de 131 ungdomar registrerade som gårdsbesökare och 76 barn från
mellanstadieverksamheten.
Personalgruppen består av fem heltidsanställda, en som är anställd på
60 %, samt en person som arbetar 25 % i mellanstadieverksamheten. Utöver
de fast anställda har de flera timledare som arbetar både i den öppna verksam
heten och med kursverksamhet, såsom dans och musik. Mixgården har mellan
stadieverksamhet två eftermiddagar i veckan för barn mellan 10–12 år, de har
tjejkvällar en kväll i veckan och öppet för alla 13–20 åringar tisdag–fredag
kväll. Under sommaren har de dels en öppen sommarverksamhet, dels spe
ciella sommaraktiviteter. Fritidsgårdsverksamheten kostade (med mellan
stadieverksamhet inräknad) 3,2 milj kr 2006.
Mixgårdens nuvarande arbetssätt är resultatet av en arbetsgrupps gemen
samma utveckling över cirka tio års tid. Influenser av praktikanter från
socionomprogrammet och socialpedagoger gjorde att de anställda fritids
ledarna såg nya möjligheter genom en breddad kompetens i verksamheten.
Under en tid hade de börjat analysera hur de som fritidsgård behövde
fungera för att vara bra för området och kommit fram till att de behövde
kunna skapa strukturer som tog hänsyn till Hammarkullens sociala faktorer,
behovet av integration och möjligheten till att arbeta i långsiktiga processer.
Personalen arbetar i en platt organisation och även om de som individer
tar olika roller, ansvarar de alla för helheten. Att de alla delar en grundsyn
på sin verksamhet ser de som mycket viktigt för deras arbete. Personal
gruppen består av olika yrkeskompetenser; socionom, socialpedagog,
musiker, fritidsledare och beteendevetare, med ursprung från flera länder
och språkkulturer. De strävar efter att kunna bemöta de ungdomsgrupper
som besöker fritidsgården genom att tillämpliga kulturkompetenser och
språkbruk finns representerade bland personalen.
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2

Synsätt på
brottsförebyggande
åtgärder
Inledning
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva fritidsgården Mixgårdens
arbetssätt och med utgångspunkt från denna beskrivning diskutera hur
fritidsgårdar kan ha brottsförebyggande funktioner. Detta innebär att vi
behöver ha överblick över de perspektiv och begrepp som utvecklats inom
kunskapsfältet brottslighet och brottsförebyggande. I första delen av detta
kapitel ger vi en översikt över ett antal relevanta slutsatser av forskning
samt begrepp och perspektiv som används i diskussioner om strategier för
brottsförebyggande. I den senare delen diskuterar vi mer specifikt fritids
gårdens förutsättningar att vara en arena för brottsförebyggande åtgärder.
Den referensram som diskuteras i kapitlet utgör ett språk som vi i följande
kapitel kan använda som verktyg för att beskriva och analysera fritidsgårdars
roll i samhällets strategier för att förebygga brott och främja socialt väl
integrerade lokalsamhällen. För läsare som huvudsakligen är intresserade
av att läsa om Mixgårdens arbetssätt går det givetvis bra att läsa detta
avsnitt översiktligt eller inte alls. Det kan dock vara en fördel att ha bekantat
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sig med den kvadrantfigur som presenteras och förklaras nedan, eftersom
vi kommer att referera till den i senare kapitel.

Synsätt på brottslighet
Det finns många olika sätt att se på brottslighet i allmänhet och ungdoms
brottslighet i synnerhet. En människa som begår brott kan t.ex. betraktas
som en sårbar och utsatt individ eller som omoralisk och känslolös. De olika
sätten att se på brottslingen själv och på brottslighetens orsaker leder till
olikartade åtgärdsförslag: från stöd, utbildning, aktivitet, vård och rehabili
tering till skyddsåtgärder, övervakning och straff. Synen på vilka åtgärder
som är lämpliga beror dels på vilka intressen man i första hand värnar om
(potentiella offer, samhället, förövaren själv), dels på hur man förklarar
fenomenet brottslighet. Inom forskningen finns olika förklaringsmodeller
kring brottslighet, vilket dels beror på att synen på orsakssammanhang har
förändrats över tid, dels på att olika forskare företräder olika perspektiv.
Betydelsen av vilka perspektiv man lägger på den som har begått en
brottslig handling problematiserades redan på 1930-talet i de så kallade
stämplingsteorierna (Tannenbaum, 1938, cit. i Sarnecki, 2003). Med dessa
teorier menade man att ett samhälle som utpekar en brottslig individ som
ond i själva verket medverkar till att den som begått en brottslig handling
börjar ta till sig en syn på sig själv som ond. När personen väl byggt upp en
sådan självbild, d.v.s. en identitet som asocial, är det lättare att fortsätta bryta
mot diverse normer (Sarnecki, 2003:181). De egenskaper som omgivningen
tillskriver olika individer och grupper präglar också deras handlingsutrymme
och livsmöjligheter. Alltså kan man säga att omgivningens synsätt inte kan
betraktas separat från den som begår ett brott. Vidare menar stämplings
teoretikerna att normbrytande beteende inte är avvikelser i egentlig mening
utan uppstår genom omgivningens reaktioner och påverkas av vilka värden
som anses vara skyddsvärda utifrån rättssystemets rådande uppfattning.
Kriminologin har alltmer gått från att betrakta brott som avgränsade
handlingar av en individ till att se vilken kontext som brotten uppstår i och
hur miljön medverkar till att normbrytande beteende uppstår. På 1920-talet
var detta ett nytt perspektiv. Jerzy Sarnecki refererar hur amerikanska
forskare resonerade:

22

synsätt på brottsförebyggande åtgärder

»[…] brottsligheten var störst i de stadsdelar där bostädernas kvalitet
var sämst. I dessa stadsdelar bodde de allra fattigaste människorna.
Orsaken till den höga brottsligheten i dessa fattiga områden, kallade
för zones in transition, var enligt Shaw och McKay social desorganisa
tion. Genom att skifta fokus från individernas brottsliga beteende till
hur samhället organiserar sig, bidrog Chicagoforskarna med en ny
vinkel på brottslighetens beskaffenhet; den att samhället producerar
individers brottslighet« (Sarnecki, 2003:157)
Sättet att söka efter orsaksfaktorer till brottslighet bottnar delvis i vilken
förförståelse som finns om orsaker till människors beteenden. Ovanstående
citat visar en förändring från att söka orsakerna till individers brottsliga
beteende enbart inom individen till att fokusera på egenskaperna i den
samhälleliga kontexten som individen lever i och det klimat som utvecklas
i dessa sociala kontexter.
De synsätt som hålls i fokus för ungdomsrelaterade brott avgör följakt
ligen vilka slags åtgärder som man anser vara verksamma. Ofta företräder
olika aktörer i samhället delvis skilda synsätt, vilket kan komplicera för
mågan till samverkan mellan olika slags insatser. Det kan därför vara av
värde att få en överblick över var olika synsätt har sitt fokus och vilka slags
åtgärder som kan komma ifråga från olika aktörers horisonter. Fyrfältsfiguren
på nästa sida (figur 1) visar på ett förenklat sätt fyra typer av förklaringar
till mänskliga beteenden (som t.ex. brottsliga handlingar).
Synsätten på den högra sidan söker främst förklaringar till människors
agerande i yttre faktorer, medan synsätten på den vänstra sidan betonar bety
delsen av människors inre strukturer och processer. »Utifrånperspektiven«
söker orsakerna till kriminalitet i de yttre förhållandena, som t.ex. graden
av social kontroll, vilka sanktioner och belöningar individen står inför i en
konkret valsituation, strukturell diskriminering, skolans eller rättsväsendets
sätt att fungera eller arbetslöshetstal. »Inifrånperspektiven« söker orsakerna
till kriminellt beteende främst i psykologiska och sociala faktorer som t.ex.

 Kvadrantmodellen bygger på en modell av Ken Wilber (1995), som dock här har modifierats
vad gäller övre högra kvadranten för att passa sammanhanget.
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Kollektiv

Individ

Inifrån

Utifrån

Själen

Situationen

»Människor beter sig som de gör på
grund av inre processer, t.ex. därför
att de tolkar händelser på vissa sätt
eller reagerar känslomässigt enligt
vissa mönster.« Uppmärksamheten
riktas främst mot individen, man
ser beteendet som en konsekvens
av det som händer inuti en viss
person i en viss situation.

»Människor beter sig som de gör
därför att de befinner sig i en
situation med vissa egenskaper.«
Man riktar här uppmärksamheten
främst mot den situation individen
möter och ser individens beteende
i hög grad som ett resultat av de
morötter och piskor som denne
möter i sin vardagstillvaro.

Kulturen

Samhället

»Människor beter sig som de gör
därför att kulturen förser dem med
vissa tolkningsmönster.« Individer
socialiseras in i vissa trosuppfatt
ningar, värdesystem, normer,
identiteter, etc., och använder
dessa för att ge mening åt de
situationer de befinner sig i. Hur
människor beter sig i olika typer av
situationer är starkt beroende av
dessa kulturella tolkningsmönster.

»Människor beter sig som de gör
därför att de sociala, ekonomiska
och politiska strukturerna fungerar
som de gör.« Individen spelar en
underordnad roll som fokus för
resonemangen, det är de stora
systemens egenskaper som ger
upphov till vissa beteenden, t.ex.
hur arbetsmarknaden fungerar, det
politiska systemets representativitet
eller demografiska förhållanden.

Figur 1: Fyra typer av förklaringar till mänskliga beteenden.
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givit upphov till en viss personlighetsstruktur eller i kulturella mönster som
tillhandahåller vissa värderingar, identiteter och normer för beteende. I den
övre halvan av figuren finns de synsätt som i första hand riktar blicken mot
individen, medan de synsätt som finns i den nedre halvan lägger tonvikten
vid kollektiva sammanhang. För överskådlighetens skull kan vi namnge
de fyra fälten i figuren som Själen, Situationen, Kulturen och Samhället.
De fyra perspektiven kan ses som fyra typer av förförståelse som kan
genomsyra en aktörs sätt att resonera om exempelvis brottslighet. De åtgärder
som framstår som rimliga och påkallade för att komma till rätta med vissa pro
blematiska beteenden ser olika ut beroende på vilken typ av förförståelse
betraktaren använder (se exempel på sådana i figur 2 på nästa sida).
När vi har att göra med så komplexa problem som brottslighet kan det
få mycket problematiska konsekvenser om myndigheter och andra aktörer
bara använder ett enda tolkningsperspektiv. Varje synsätt bidrar med
insikter i viktiga orsakssammanhang och åtgärdsmöjligheter, men har också
blinda fläckar. Dessa blinda fläckar gäller såväl brottslighetens bakomliggande
orsaker som möjliga oönskade konsekvenser av de åtgärder man vidtar. Ser
man t.ex. brottslighet bara i termer av »Situationen«, d.v.s. de belöningar
och sanktioner som individen omges av, syns inte de psykologiska proces
serna i individens inre och inte heller de mer komplexa orsakssammanhang
som har att göra med kulturella tolkningsmönster och allmänna samhälls
förhållanden.
I vår komplexa verklighet bidrar givetvis såväl inre som yttre, såväl
individuella som kollektiva orsakssammanhang till de problem vi ställs inför.
Dessutom påverkar de olika kvadranterna varandra i hög grad. T.ex. kan en
hög arbetslöshet och därmed små utsikter att få jobb (nedre högra kva
dranten) leda till en känsla av att vara oönskad och därmed lägre motivation
(övre vänstra kvadranten) att leva upp till samhällets normer för beteende.
Vi kommer i följande avsnitt att ge en översikt över några viktiga per
spektiv, resonemang och forskningsresultat vad gäller kriminalitet och
brottsförebyggande. Syftet med detta är att tydligare kunna diskutera på
 Detta kallas med en akademisk term för »monologisk rationalitet«, d.v.s. att man bara
använder en typ av perspektiv, en sorts rationalitet, när man tolkar komplexa fenomen
och fattar beslut om lämpliga åtgärder (Wilber, 1995).
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Inifrån

Utifrån

Själen

Situationen

Ge stöd till utveckling av självkänsla, färdigheter
• Främja förtroendefulla relationer
• Väcka hopp om bättre framtid
• Skapa positiva förebilder
• Mentorskap
• Föräldrautbildning
• Träning i kommunikations
färdigheter

•

Kulturen

Samhället

Främja respektfullt klimat
Informationskampanjer kring
värderingar och normer
• Värdegrundsarbete i skolan
• Stöd till ungdomsverksamheter
som främjar normbildning och
grupprelationer

•

Belöningar till önskat beteende
Öka risk för att åka fast, genom
mer polisresurser
• Öka social kontroll
• Säkerhetsteknologier
• Snabbare påföljder och skärpta
straff
• Förändra fysisk planering

Individ

•

•

Utforma utbildningar som
fungerar för ungdomar i riskzonen
• Skapa sysselsättning
• Utveckla lärlingsprogram
• Motverka diskriminering på
arbetsmarknaden
• Minska bostadssegregation
• Minska tillgång till droger

•

Kollektiv

•

Figur 2: Exempel på brottsförebyggande åtgärder enligt fyra synsätt.

26

synsätt på brottsförebyggande åtgärder

vilka sätt fritidsgårdar kan fylla en brottsförebyggande funktion. De fyra
kvadranterna i figuren ovan, Själen, Situationen, Kulturen och Samhället,
kommer att användas för att beteckna olika typer av resonemang om orsaker
till kriminalitet, respektive om brottsförebyggande åtgärder.
Synsätt på belöning och bestraffning
Synsätt på brottslighet och brottsförebyggande som främst betonar situa
tionella faktorer är numera vanligare bland praktiker än i forskningen.
Den tidiga behaviouristiskt orienterade forskningen använde dock ansatser
som i hög grad hör hemma i den övre högra kvadranten, Situationen. Ett
exempel på sådana ansatser är resonemang om lärandets relation till upp
levd belöning genom operant betingning (Ferrer-Wreder et al., 2005:25).
Begreppet beskriver hur beteenden som belönas förstärks och befästs.
En sådan förklaringsansats kan användas till att analysera kriminellt bete
ende genom att fråga efter vad en individ upplever som belöning i sam
band med ett normavvikande beteende. Den situation individen befinner
sig i erbjuder olika möjligheter till belöningar och olika risker för bestraff
ningar eller andra obehagliga konsekvenser. Brottsligheten kan här för
klaras genom att analysera vilka belöningar och bestraffningar som är
verksamma i en viss persons situation. I relation till ungdomsbrottslighet
menar forskarna att belöningen för brottsligt beteende kan vara sådant som
status, rykte, materiella fördelar och att viktiga relationer till kamrater
förstärks.
Enligt denna teoribildning är förstärkningar av beteenden genom belö
ningar kraftfulla mekanismer för lärande. Bestraffningar är enligt de flesta
inlärningsteorier avsevärt mindre verksamma för att få individer att upp
höra med negativt beteende och fungerar inte som medel för lärande av
prosociala mönster. Bestraffningar kan fungera som redskap för att få en
tillfällig önskad effekt, men ger inte upphov till mer beständiga beteende
förändringar hos en ungdom. För att få långvariga effekter ser man istället
lösningen i att förstärka de positiva sociala beteendena och i att visa på
positiva, alternativa handlingsmönster som ger sådana belöningar individen
upplever som tillfredställande.
Även om man i de senaste decenniernas kriminologisk forskning främst
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intresserat sig för de andra tre kvadranterna (och relationerna mellan dem)
är åtgärder som bygger på den övre högra kvadrantens synsätt mycket
vanliga bland allmänheten och praktiker. Det handlar då ofta om resone
mang där man förklarar brottslighet med faktorer som bristande social
kontroll, »slapphet i skolan« och ineffektivitet i rättsapparaten, som innebär
att det är lätt att begå brott utan att råka ut för negativa konsekvenser. De
åtgärder som efterfrågas med ett sådant synsätt är ökat föräldraansvar, mer
övervakning och kontroll, fler poliser på gatorna, ökade resurser till polis och
rättsväsende för att möjliggöra effektiv och snabb lagföring av brottslingar,
samt hårdare påföljder som ska avskräcka från brott.
Brottsreducerande faktorer
Den övre vänstra kvadranten, Själen, representerar ansatser som främst
förklarar brottslighet med faktorer och processer inom individer. Med ett
sådant fokus blir det naturligt att studera förutsättningarna för utveck
lingen av de inre psykologiska strukturer som gör det möjligt att vara en
socialt välanpassad individ, snarare än att fokusera på själva brotten och
hur de kan förhindras. Av de ungdomar som lever i en miljö som inte främjar
prosociala beteende, är det trots allt inte alla som utvecklar en brottslig
bana. Genom att studera vad som hindrar en ungdom från att utveckla
normbrytande beteende får man också större kunskap om vad som styr
ungdomars positiva utveckling. En forskare som har lyft fram vikten av
att förstå vilka faktorer som verkar brottshämmande är Travis Hirschi
(1974, cit. i Estrada & Flyghed, 2001), som beskrivit detta i termer av
brottsreducerande band. Dessa kan delas in i följande kategorier:
• Anknytning; nära och varma relationer till andra
• Åtagande; frivilligt åtagande och strävan att nå mål ifråga om samhällelig
framgång
• Involvering; tidsmässig upptagenhet med konventionella aktiviteter
• Övertygelse; en inre känsla av att det är viktigt att följa samhällets regler

 Teorin bygger på en empirisk undersökning av självrapporterad kriminalitet. Dock har
flickor inte medverkat i denna studie.
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Hirschi söker alltså förklaringarna till socialt beteende i individens upp
levelse av att ha viktiga relationer till andra, i individens normer och värde
ringar (kvadranten Själen) samt i situationella faktorer (kvadranten Situa
tionen).
Hirschis synsätt har i förebyggande arbete omsatts genom att man strävar
efter att stärka de skyddande faktorer som hindrar utveckling av normbrytande
beteende. Man försöker skapa en »buffertkapacitet,« resurser som stöder
ungdomars positiva beteende trots att de befinner sig riskzonen. Alla fyra
kvadranterna kan vävas samman i ett helhetsorienterat synsätt. I ett mång
kulturellt område med hög arbetslöshet (Samhället) och hög grad av upplevd
segregation (Samhället/Själen), kan de band som verkar brottsreducerande
vara svagare (Själen) då det inte i närmiljön finns en känsla av sammanhang
och tillhörighet (Kulturen). Sett från Hirschis teorier om brottsreducerande
band kan detta innebära att de som bor i den här typen av miljöer har mindre
att förlora på att begå brott (Situationen) och därför har färre spärrar mot
brottsliga handlingar (Själen) (Estrada & Flyghed, 2001:189).
Forskning visar också att timing är av stor vikt för att öka skyddsfaktorer
i olika stadier av en individs utveckling. Tidsaspekten kan vara helt avgörande för om en insats har någon verkan och man bör därför dra fördel
av naturliga, utvecklingsmässiga förändringar för att individen ska vara
mottaglig för interventionen (Ferrer-Wreder et al., 2005:28). Detta förut
sätter att det finns vuxna som har såväl en helhetssyn på ungdomen och
dennes omgivande miljö, som möjligheter att etablera och upprätthålla en
varaktig kontakt som ger kontinuitet i åtgärderna.
Komplexa samband av detta slag, där sociala villkor och kulturella
mönster leder till att individen tolkar sin situation på ett visst sätt, kan
vara avgörande faktorer att ta hänsyn till i det brottsförebyggande arbetet
i närmiljön.
Mer om Själen: Jagutvecklingsperspektivet
Det finns många olika sätt att närma sig den övre vänstra kvadranten, Själen,
t.ex. psykodynamiska och neurologiska ansatser. I samband med brottsföre
byggande betonar man som vi ovan nämnt med dessa ansatser frågeställ
ningar som har att göra med hur man främjar utvecklingen av individers
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inre resurser. Kriminellt beteende förklaras här med hänvisning till begrepp
som bristande impulskontroll, ADHD, svag jagstruktur, personlighets
störningar, o.s.v. Med denna typ av förklaringar blir det naturligt att tänka
om brottsförebyggande i termer av stödjande och främjande insatser som
betonar färdighetsutveckling vad gäller t.ex. impulskontroll, självkänsla,
mognad, normbildning, etc.
Vi tar här tillfället i akt att mer i detalj specificera vad det är för inre
resurser som utvecklas under individens utveckling från barndomstiden
via ungdomsåren till en välfungerande vuxen. Vi bygger därvid på en
forskningsriktning som inte är så känd i Sverige, men som är väl utvecklad
i framför allt Nordamerika, nämligen jagutvecklingspsykologi.
Figur 3 ger en överblick över vad det är som händer inuti individen under
utvecklingsprocessen från barndomen till en socialt välfungerande vuxen
individ. Figuren har fyra kolumner, representerande fyra aspekter av jag
utveckling.
Den första kolumnen, Kunskaper, handlar om att ungdomen behöver
bygga upp kunskap om hur omvärlden fungerar och vidga sina föreställningar
om möjliga identiteter, beteenden och livsvägar. En repertoar av bilder av
alternativa sätt att vara och bete sig öppnar upp möjligheten att aktivt
välja livsväg. Ungdomar behöver för att kunna styra sina liv i konstruktiv
riktning ha tillgång till realistiska förebilder för hur man kan tänka, hur
man kan hantera olika typer av situationer och vilka värderingar och ideal
man kan identifiera sig med.
Den andra kolumnen, Färdigheter, listar en rad olika kognitiva, emotio
nella och sociala färdigheter som individen under sin utveckling kan till
ägna sig och som utgör väsentliga förutsättningar för att kunna varsebli,
tolka och hantera såväl den egna inre världen som den yttre sociala värld
man som individ måste orientera sig i. Dessa psykologiska färdigheter
utvecklas i hög grad genom individens sociala samspel med jämnåriga,
föräldrar, lärare och andra vuxna. Arten av relationer spelar här en viktig
roll, liksom vilka typer av aktiviteter man ägnar sig åt. Lagsport, dataspel,
 Se t.ex. Loevinger, 1976; Hy & Loevinger, 1996; Broughton, 1975; Cook-Greuter, 1990;
Fowler, 1981; Kegan, 1982 och 1994; Kohlberg, 1981; Krebs & van Hesteren, 1994 Selman,
1980 och Westenberg et al., 1998.
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Skaffa sig kunskap
om de normer och
regler som gäller
för beteendet på
olika sociala arenor.
• Bygga upp en fond
av rollmodeller,
bilder av möjliga
livsvägar, såväl
positiva som
negativa (möjliga
konsekvenser i
framtiden).
• Göra erfarenheter
av sig själv i flera
olika roller och
identiteter och
därmed få ökade
möjligheter att
aktivt välja.

•

Kunskaper
Tillägna sig en alltmer nyanserad
vokabulär för att varsebli och
kommunicera känslor, reaktioner,
egenskaper.
• Varsebli och förstå orsak och verkan i
sociala relationer och därmed
kalkylera med möjliga konsekvenser
av eget handlande.
• Utveckla intressen som har en längre
tidshorisont och träna förmågan till
impulskontroll och uthållighet för att
kunna utveckla sina intressen.
• Bilda mentala representationer av
andras upplevelse, känslor och behov
och känna empati för detta (roll
inlevelse).
• Tillägna sig färdigheter i problem
lösande kommunikation/ konflikt
lösning.
• Utveckla förmåga till självkännedom,
d.v.s. en mer artikulerad, differentierad
och realistisk bild av egna förmågor,
personlighetsdrag och svagheter.
• Utvidga repertoaren av reflekterande
frågor som man ställer sig inför sociala
situationer och dilemman.
•

Färdigheter
(kognitiva, emotionella, sociala)
Utveckla insikt om
att de egna bilderna
av andra och av
händelser är tolk
ningar och att andra
har sina tolkningar.
• Utveckla medveten
het om skillnaden
mellan egna värde
omdömen/tyckanden
och andras »objek
tiva« egenskaper.
• Utveckla förmåga att
varsebli och hantera
egna känslor och
reaktioner.
•

Självinsikt
(»mindfulness«)

Utbilda normer och ömsesidigt
giltiga principer för hur man bör
förhålla sig till varandra.
• Bli känslig för vad andra tycker och
förväntar sig och känna sig
motiverad att bry sig om dessa
förväntningar och normer.
• Utveckla en självbild som en
person som genom egen uthållighet
och ansträngning kan uppnå mål.
• Utveckla en positiv självbild, tilltro
till att man har något att ge till andra.
• Utveckla en känsla av anknytning
till den sociala omvärlden, genom
en växande fond av erfarenheter av
positiva sociala relationer.
• Utveckla ett perspektiv som gör
det möjligt att tolka det omgivande
samhället, göra det begripligt och
därmed navigerbart.
• Utveckla ett system av värderingar,
inställningar i olika frågor som får
konsekvenser för eget beteende.
• Utveckla en processorienterad bild
av sig själv och av relationer: det
finns orsaker och konsekvenser,
man kan förändras och förändra.
•

Identifikationer
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Figur 3: Aspekter av jagutveckling.
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discodans, läxläsning och musikutövande erbjuder olikartade förutsätt
ningar för utvecklingen av psykologiska färdigheter. Vi återkommer till
detta tema i ett senare avsnitt i samband med lärmiljöer.
Den tredje kolumnen, Självinsikt, tar upp några aspekter av en särskild
typ av kognitiva färdigheter, nämligen medvetenheten om den egna subjek
tiviteten. Det handlar här om att utveckla förmågan att varsebli egna tankar,
tolkningar, värdeomdömen och känslor som inre egna processer snarare
än som slutgiltiga sanningar. Det jag tycker är rätt och riktigt är inte nöd
vändigtvis en evig sanning. Det som förefaller mig vara den enda rimliga
förklaringen till någon annans beteende (»Han ville göra mig illa«) är just
en tolkning jag gjort, som inte kan tas för given. Mina reaktioner på andra
(»Hon är jobbig«) betyder inte att andra är sådana som jag upplever dem,
utan det handlar om en subjektiv reaktion. Självinsikt i denna mening
bäddar för en högre grad av tolerans och intresse för olikheter och därmed
större förutsättningar för lärande.
Den fjärde kolumnen slutligen, Identifikationer, listar en rad olika aspekter
av individens identitetsbildning, vad man identifierar sig med och som.
Det är i denna kolumn vi hittar väsentliga faktorer för att förklara individens
motivation, d.v.s. vad man värnar om och strävar efter.
Ur ett brottsförebyggandeperspektiv kan vi anta att utvecklingen av
stora delar av de faktorer som listas i figur 3 är mycket betydelsefulla för att
unga människor ska bli socialt välintegrerade personer snarare än krimi
nella. Många eller alla av dessa faktorer utvecklas genom barnets och ton
åringens sociala samspel med föräldrar, syskon, lärare, jämnåriga och vuxna
de möter i andra sammanhang. En mycket stor mängd interaktioner ger
råmaterial, stimulans och incitament för denna utveckling. I de fall den
egna familjen inte utgör en gynnsam miljö för att utveckla de faktorer som
behandlas i figuren kan vi anta att de vuxenkontakter som unga människor
har utanför familjekretsen får en avgörande betydelse.
Vi menar att fritidsgårdar har särskilt goda förutsättningar att utgöra
fruktbara arenor för ungdomars jagutveckling, särskilt vad gäller de ung
domar som har ogynnsamma hemförhållanden. Vi har använt översikten i
figur 3 som en referensram i vår beskrivning och tolkning av Mixgårdens
arbetssätt, i synnerhet förstås vad gäller hur arbetssättet kan antas bidra
till ungdomars jagutveckling.
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Olika miljöers påverkan och samverkan
Senare tids forskning har i hög grad riktat uppmärksamheten mot den
nedre hälften av kvadrantfiguren, d.v.s. den roll samhällsförhållanden och
kulturella processer spelar för uppkomsten av kriminalitet. Förortsområden
med hög arbetslöshet, hög andel invandrare med små sociala resurser och
utbredda sociala problem har utpekats som riskzoner vad gäller nyrekryte
ring av ungdomar till kriminella livsstilar.
Forskning kring ungdomars problembeteenden, som kriminella hand
lingar, bråk, konsumtion av alkohol och droger, samt svårigheter i skolan
visar att man behöver ha ett brett fokus för att inte missa viktiga aspekter
av en individs funktions- och anpassningsmönster. Just samspelet mellan en
individs vardagsmiljöer (främst hemmet, skolan och grannskapet) har pekats
ut som en nyckelaspekt för individens positiva utveckling. Ett sätt att
benämna detta är genom att tala om olika lager av system, där mikrosystemet
är individens vardagsmiljöer och mesosystemet handlar om hur dessa vardags
miljöer samverkar med varandra. Det är alltså samspelet i mesosystemet, hur
dessa miljöer lever och samverkar, som har visat sig vara av vikt för en indi
vids utveckling. Det betyder att även om en ungdom trivs i sin mest primära
vardagsmiljö (hemmet), så har helhetsbilden mellan miljöerna en viktig
påverkan. Interventioner som omfattar relationerna mellan t.ex. hem, skola
och fritid gör det möjligt att koordinera socialisationsprocesserna på meso
nivån. Det är också centralt att se individen som en aktör i sin miljö som
ständigt söker vägar att anpassa sig och leta efter riktningar i sin livsbana och
inte enbart rikta sin fokus på individen som produkt och konsekvens av sin
miljö. Detta perspektiv behöver finnas med för att just förstå hur en individ
samverkar inom dessa olika system i miljön och för att förstå hur individen
förstår och tolkar de olika sociala systemen. Genom en sådan förståelse ökar
chanserna till god inverkan och samverkan med individens utveckling.
Flera olika sammanhang ligger således till grund för ungdomars utveck
ling. För att interventioner ska lyckas vinner man på att se individen och
dess miljö som en sammanhängande helhet. Genom att skapa ett sam
manhängande budskap över flera miljöer, förstärker det förutsättningarna
till att påverka. Hur man resonerar kring att interagera mellan flera sociala
sammanhang, får förstås konsekvenser för hur man lägger upp såväl ett
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främjande som ett förebyggande arbetssätt. Eftersom flera personer kan
ha viktig information om och nyckelroller för inblandade individer, speciellt
i mångkulturella miljöer, är det av vikt att skapa samarbetsklimat som
främjar samverkande arbetsformer. Resursbrist, bristande samstämmighet
i olika institutioner och avsaknad av rutiner för samarbete utgör hinder för
integrativa arbetssätt.
Det finns flera olika sätt som närsamhället kan ägna sig åt social preven
tion och flera områden att verka i. För att öka medvetandet om ett socialt
problem eller upprätta statusen hos en marginaliserad grupp är samhälls
mobilisering ett sätt att få medborgare att agera tillsammans. Inom den här
typen av metod är det viktigt att hitta och utveckla de resurser och styrkor
som finns i närsamhället och att samla individer för att arbeta tillsammans
i en förebyggande verksamhet. Genom att lyfta fram områdets historia och
det som anses som positivt i närmiljön kan det vara lättare att skapa ett
gemensamt engagemang hos medborgarna. Försök till att systematiskt
begränsa tillgången på till exempel alkohol och tobak för ungdomar; så
kallad tillgänglighetsbegränsning, är en annan intervention som prövats med
engagemang från vuxna i närsamhällen. Tillfällen att som samhällspre
vention skapa utbildning och färdighetsträning för ungdomar kan ske på flera
sätt. Beroende på om man arbetar med prevention för högriskungdomar
eller om man vill främja en blandad grupp med ungdomar, kan det vara
aktuellt med mer specificerade program eller mötesplatser där ungdomar
får chansen att knyta betydelsefulla kontakter med andra ungdomar och
vuxna. Att hjälpa ungdomar till prosociala kontakter och ge dem själva till
fälle att göra något för samhället är element som i tidigare utvärderingar
har visat sig ge bra resultat (Ferrer-Wreder et al., 2005).

 Det saknas fortfarande forskning om väl fungerande sätt att skapa dessa förutsättningar
(Ferrer-Wreder, 2005: Stattin, s. 34).
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Olika perspektiv på fritidsgårdars
möjliga funktioner
Risker och möjligheter
»Fritidsgårdarna liknar inte alltid varandra. Variationen är som
störst beträffande vilken typ av aktiviteter man tillhandahåller, hur
miljön ser ut, kvaliteten i de vuxnas ledarskap, grad av stöd från det
omgivande samhället och vilken risknivå de deltagande ungdomarna
har. Det finns lite forskning om de grundläggande egenskaperna hos
en framgångsrik fritidsgård« (Ferrer-Wreder et al., 2005:222)
Redan då fritidsgårdar startade i Sverige i början av 1900-talet hade de som
ett syfte att ge pojkar med problembeteende en meningsfull fritid. Också
idag visar forskning att ungdomar med någon typ av sociala problem i högre
grad än andra ungdomar söker sig till fritidsgårdar (Mahoney et al., 2004).
Detta innebär att fritidsgårdar i områden med stora sociala problem, såsom i
Hammarkullen, ställs inför andra frågor om hur man kan skapa en menings
full fritid för ungdomarna än i områden utan liknande problematik. Frågor
om fysisk trygghet, drogproblematik och konflikthantering blir mer ange
lägna och personalen är i behov av att utforma strategier för att kunna
skapa ett arbets- och fritidsklimat som värnar om en konstruktiv miljö för
ungdomarna.
Det finns ingen enhetlig riktlinje för hur en fritidsgård ska fungera i
brottsförebyggande avseende. En fritidsgård kan vara allt från »fyra väggar
med personal utan, för verksamheten relevant, utbildning«, till en högt
strukturerad, välbemannad och planerad verksamhet. Hur en fritidsgård
planerar sin verksamhet beror också på hur närsamhället ser ut.
Eftersom ungdomar med större sociala problem i högre utsträckning
söker sig till fritidsgårdsverksamhet är det en naturlig konsekvens att fritids
gårdar kan utgöra en miljö för ökat normbrytande mönster. Forskning visar
att fritidsgårdar kan bli en plats där risken för brottsliga handlingar hos ung
domar ökar om de upprättar kontakter med andra ungdomar med norm
brytande beteende där (Ferrer-Wreder et al., 2005:202). Eftersom fritids
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gårdar utgör en arena där man ofta möter ungdomar som saknar stabila och
fostrande hemmiljöer eller andra positiva vuxenkontakter är det av extra
stor betydelse att bygga en verksamhet som främjar ungdomars positiva
utveckling. De anställda på en fritidsgård träffar samma ungdomar under
flera års tid och har förutsättningar att skapa och bibehålla goda kontakter
med ungdomar under deras tonårsperiod. Därför kan fritidsgårdsverksam
het få en betydelsefull position som potentiell arena för främjande och
förebyggande insatser i närsamhället (Ferrer-Wreder, 2005:221).
Forskningen om brottsförebyggande åtgärder i fritidssammanhang i
Sverige är dock relativt liten till sin mängd. Vanligtvis uppfattas inte fritids
gårdsarbete som brottsprevention, förutom att i den mån som man tillhanda
håller ungdomar med för dem meningsfyllda aktiviteter kvällstid, så kan
man lyckas med att hålla dem borta från aktiviteter av kriminell karaktär.
Utifrån kvadrantmodellen som vi har presenterat i tidigare avsnitt, kan
man säga att det verkar gynnsamt för det övre högra hörnet, den sociala
kontrollen, genom att minska tillfällen att begå brott.
Prevention och promotion i fritidsgårdsarbete
För att kunna belysa flera aspekter av hur fritidsgårdsarbete utgör en arena
för brottsprevention vill vi titta på vad som egentligen ligger inom ramen för
förebyggande och främjande synsätt. Vad kan kallas för brottsförebyggande
åtgärder? I verksamhet som fokuserar på prevention har man i grunden
förebyggande målsättningar; genom de handlingar som man gör försöker man
att avvärja oönskade framtida följder av det man ser hända i nuet. I praktiken
kan ett sådant arbete handla om att styra bort ungdomar från aktiviteter som
är brottsliga eller på annat sätt negativa för deras livsväg. Prevention berör
alla delar av kvadrantmodellen, eftersom man både arbetar med individuella,
kollektiva och samhälleliga mönster i preventivt arbete.
Promotion, å andra sidan, har sin betoning i att främja den positiva
utvecklingen, att förstärka de tillgångar och resurser som finns. Man tar sin
utgångspunkt i det sunda, det som redan fungerar och strävar efter att
förstärka detta. Det promotiva, främjande arbetet kan därför sägas göra
något mer än att bara hindra något negativt från att inträffa, det finns ett
mervärde; önskade beteenden förstärks genom att de får ett sammanhang
och en plattform att utvecklas från. Det promotiva arbetet arbetar främst
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med att utveckla inre resurser och tillhör i första hand den vänstra sidan av
kvadranten.
Forskning har visat att unga människor som begår allvarliga brott ofta
börjar tidigt med normbrytande beteende och fortsätter länge med brotts
lighet (Tham, 2001). Det finns ofta tidiga tecken som signalerar en ökad
risk för framtida lagöverträdelser hos de unga. Tidiga preventiva åtgärder
(helst innan tonåren) har visat sig ha effekt, men för att få en tidig bild av en
individs riskmönster, så kallad prospektiv prediktion, krävs mycket kunskap
om den unge individens uppväxt och tidiga beteendemönster. När man
utgår från exempel med unga personer som ännu inte har börjat en brottslig
karriär och när det handlar om att fånga upp tidiga symptom ligger preven
tion och promotion närmare varandra än när en individ väl utvecklat norm
brytande beteende. Så även om tyngdpunkten i preventivt och promotivt
arbete skiljer sig, är gränserna mellan att förhindra det oönskade och att
främja det önskvärda inte skarpt åtskilda. Däremot kan dessa olika metoder
hamna inom befintliga ramar för olika aktörers arbetsområde, såsom till
exempel att en socialsekreterare tar hand om preventiva åtgärder, medan
fritidsledare sysslar med de promotiva etc., trots det gemensamma syftet
att skapa varaktiga, positiva utvecklingar i ungdomars liv.
Accelererade problem i närområdet kan göra att en fritidsgård tar på sig en
roll som innefattar mer ansvar för den sociala situationen som ungdomarna
lever i, trots att det inte fordras av dem. Den här situationen är emellertid
inte okontroversiell och kan leda till flera utgångar och konsekvenser,
beroende på hur detta tas emot av såväl andra aktörer som fritidsgårdens
besökare. Vad ungdomarna beträffar, finns risken att de känner sig över
vakade och ofria på sin fritid, när de under fritiden vill ha avkoppling från
skolarbete och sysselsätta sig med roliga aktiviteter ihop med kompisar,
utan oönskad vuxeninsyn. På fritidsgårdsutbildningar talar man om vikten
av det salutogena perspektivet och flera aktörer menar att det är viktigt att
värna om vad en fritidsgård har mest chans att göra; nämligen att ge ung
domarna en chans att på ett lättsamt och roligt sätt få utvecklas på sin fritid.
Det finns en farhåga i att om man alltför djupt försöka hantera ungdomars
problembilder, skulle det kunna leda till att den uppgiften glöms bort och
att fritidsverksamhet istället får en alltför stor prägel av social problematik
och behandlingsarbete.
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Fritidsgårdar som lärmiljöer
Från ett sociokulturellt perspektiv kan den plattform som en fritidsgård
av Mixgårdens typ vill vara åt ungdomarna också kallas för en lärmiljö. Ur
det här perspektivet är lärande en mycket sammansatt företeelse som inte
kan likställas med undervisning, snarare är undervisning en medverkande
kraft till att olika lärande processer äger rum. Idag sker lärande över fler
kanaler än tidigare; Internet, TV och andra medier kan för många unga bli
en större källa till inhämtande av värderingar, information och kunskap än
de institutionella miljöerna, såsom skolan. Det blir därför mer aktuellt att
granska hur olika miljöer, såsom fritidsgårdar, föreningar och andra sociala
arenor, utgör olika slags miljöer för lärande. En mer traditionell syn på
lärande har handlat om förmågan att kunna återge vad som är känt, vilket
alltmer börjar ersättas av att se lärande som förmågan att både integrera
och transformera kunskaper och färdigheter för att skapa nya insikter
(Säljö, 2005). Den här typen av lärprocess sätter samspelet mellan individen
och kollektivet i fokus, eftersom det är i dessa interaktioner som lärandet
äger rum. Likväl som det idag ställs högre krav på den enskilde individens
förmåga att hantera flera komplexa budskap, behöver också lärmiljöer
kunna ta större ansvar för vilka redskap de ger unga människor för att
tolka och hantera olika kunskaper. När skolan och andra institutionella
miljöer inte längre är de enda självklara platserna där lärande äger rum,
blir det alltmer aktuellt att granska olika platsers kapacitet som lärmiljöer,
vilket handlar om att förstå hur samspelet mellan individen och kollektivet
ter sig. Allt lärande är inte positivt i sig självt, snarare behövs rätt samman
hang för att kunskaper ska omsättas på ett lämpligt sätt. Från det brottsföre
byggande perspektivet är det viktigt att ta reda på hur man bör skapa lär
miljöer för att positivt kunna påverka de faktorer som styr ungdomars sociala
mognande.
Viktiga frågor för fritidsgårdsverksamheter
Befintlig forskning har genererat ett antal frågeställningar för att värdera i
vilken utsträckning en fritidsgårdsverksamhet främjar ungdomars inre resurser
och ger tillgång till en positiv socialisationsprocess (Koutakis, 2005). Dessa
är gjorda med utgångspunkt i den forskningsstudie som har betonat risken
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av att deltagande i fritidsgårdsverksamhet istället för att främja ungdomars
positiva mognande utvecklar och förstärker normbrytande beteende.
-	 Utgör verksamheten en grogrund för goda relationer mellan ungdomar
och mellan ungdomar och vuxna?
-	 Är verksamheten sådan att den bidrar till att upprätthålla och bibehålla
en fungerande struktur under tonåringens fritid?
-	 Är verksamheten inriktad på att utveckla ungdomars personliga och
sociala kompetens?
-	 Ges varje tonåring möjlighet att utveckla ett intresse eller någon förmåga
som gör det möjligt för honom eller henne att känna sig bra på någonting?
En sammansättning av flera element är viktig för att motverka riskerna för
utvecklingen av antisocialt beteende hos ungdomar (Mahoney et al., 2004).
Från ett brottsförebyggande perspektiv räcker det inte, enligt Mahoney et al,
att någon enskild av dessa komponenter erbjuds, såsom strukturerade aktivi
teter, om inte andra av följande huvudkomponenter också gör det. Fritids
gårdar behöver:
•
•
•

•
•
•

Kunna erbjuda ungdomarna både fysisk och mentalt upplevd säkerhet
Tillhandahålla lämpliga strukturerade aktiviteter
Skapa en känsla av delaktighet eller samhörighet tillsammans med ung
domarna
Aktivt arbeta med värderingar och positiva normer
Ge ungdomarna möjlighet till att utveckla färdigheter
Arbeta integrativt med familj, skola och närmiljö

En kombination av ovanstående komponenter behöver finnas, men vilka
som är de nödvändiga respektive endast önskvärda har det ännu inte forskats
tillräckligt om. Forskarna menar att om man från kommunalt håll väljer att
investera i kvaliteten, både vad det gäller personal som lokaler, kan denna
investering resultera i en relativt billig brottsförebyggande verksamhet.

 Man bör, enligt Mahoney et al. (2004), forska i vilka kombinationer av ovanstående som
resulterar i framgång genom att låta en fritidsgård genomgå omstruktureringar medan en
annan inte gör det.
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Fritidsgårdars brottsförebyggande funktioner
Med utgångspunkt från de perspektiv som diskuterats i föregående avsnitt
kan vi använda den kvadrantfigur som introducerats tidigare till att ge en
överblick över hur en fritidsgård kan ha brottsförebyggande funktioner (se
figur 4). En sådan överblick underlättar en mer ingående diskussion om
de vidare funktioner fritidsgårdar kan ha, inte minst vad gäller de olika
synsätt som kan finnas kring vad en fritidsgård bör syssla med och vad den
inte bör syssla med. Vår utgångspunkt, att granska hur Mixgårdens arbets
sätt kan ha brottsförebyggande funktioner, är inte okontroversiell. Det
finns röster som menar att fritidsgårdar inte ska ha till uppgift att vara ett
instrument för samhällets försök att minska brottsligheten. Vi kommer att
återkomma till den diskussionen senare.
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synsätt på brottsförebyggande åtgärder

Individ

Inifrån

Utifrån

Själen

Situationen

•

Främja ungdomars lärande,
färdighets- och jagutveckling
• Genom kontinuerlig kontakt
skapa förtroendefulla relationer
• Bidra med positiva förebilder och
rollmodeller för ungdomar
• Bistå ungdomar med att hantera
kriser och lösa problem
• Ge stöd vid missbruk och
andraproblembeteenden

•

Kulturen

Samhället

Skapa ett gemensamt norm- och
värdesystem
• Utveckla positiv kollektiv självbild
• Utgöra en plattform som främjar
förståelse och intresse för mång
etnisk och kulturell variation
• Öva in ömsesidiga förhållnings
sätt, t.ex. i konflikter
• Medverka till att skapa kontakt
och relationsnätverk i stadsdelen
och därmed en integrativ kultur

•

Samla ungdomar i en trygg miljö
med strukturerade fritids
aktiviteter
• Ingripa vid olämpligt beteende
• Tillhandahålla tydliga ramar
• Genom att bygga förtroende och
kontinuerlig kontakt öka social
kontroll inne på fritidsgården
och i närområdet

Kollektiv

•

Genom opinionsbildning bidra
till förändringar i politik, samhällsplanering och förvaltningspraxis
• Ingå i samhällets institutionella
nätverk, t.ex. genom att förmedla
information, vara närvarande i
området, mobilisera resurser
• Ge ungdomar större möjligheter
att påverka och få sina röster
hörda

Figur 4: Exempel på fritidsgårdars möjliga brottsförebyggande funktioner.
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3

MIXGÅRDENS ARBETSSÄTT
Inledning
I detta kapitel beskriver vi Mixgårdens arbetssätt, med särskilt fokus på verk
samhetens brottsförebyggande funktioner. Vi har valt en avsnittsindelning
som bygger på vad det är personalen gör:
1. etablera relationer med nya besökare
2. gestalta fritidsgårdens miljö och klimat
3. föra samtal med enskilda ungdomar
4. hantera kritiska incidenter
5. erbjuda olika aktiviteter
6. bedriva områdesarbete och ingå i de nätverk av samhällsinstitutioner som
finns i Hammarkullen.
De två första avsnitten handlar till stor del om att skapa gynnsamma förut
sättningar för att kunna arbeta med ungdomarna: att etablera personliga
relationer där ungdomen litar på och bryr sig om vad personalen säger och
gör, samt att skapa en trygg miljö och en välkomnande atmosfär. De tre
därpå följande avsnitten beskriver hur personalen använder sig av de för
utsättningar man har skapat, genom samtal, hanteringen av kritiska inci
denter och genom att erbjuda olika typer av gårdsaktiviteter som har främ
jande funktioner. Den sista delen tar upp hur Mixgården är en aktiv
komponent i stadsdelen Hammarkullen genom eget utåtriktat områdes
arbete och genom att samverka med andra aktörer, som t.ex. socialförvaltning, polis och skola. En översikt över de teman som behandlas i de sex
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avsnitten om Mixgårdens arbetssätt ges i figur 5. Vi avslutar detta kapitel
med ett avsnitt där vi diskuterar hur en fritidsgård som arbetar enligt
denna typ av ansats kan ha olika typer av brottsförebyggande funktioner.

1. Etablera trygga och stabila relationer med
ungdomarna
»Man lyssnar mer på dom som man har relationer till än på andra.«
Nabila, personal på Mixgården
Allt ungdomsarbete, oavsett om det handlar om att föra goda samtal eller
sätta gränser för oacceptabelt beteende, förutsätter att man etablerar en tillits
full relation där den unga människan känner sig motiverad att lyssna och ta
till sig det som den vuxne kommunicerar. På samma sätt behöver den vuxne
förstå den unga människans behov för att kunna bidra på lämpligaste sätt.
Personalen på Mixgården ser stabila personliga och förtroendefulla relationer
med de enskilda besökarna som sitt allra viktigaste arbetsredskap. En etablerad
relation är en förutsättning för att kunna få till stånd äkta dialoger, för att
ungdomarna ska lyssna och vilja berätta, för att kunna ingripa vid incidenter,
etc. De lägger stor vikt vid att skapa både ett klimat och en gårdskultur som
ger uttryck för empati och värme, samt att utveckla en relation med varje
individ som besöker gården regelbundet. När de har lagt grunden till en god
kontakt med ungdomarna, minskar risken att bråkiga situationer uppstår och
klimatet på fritidsgården upplevs som tryggt. Det fungerar både som ett
medel för att bättre kunna stödja ungdomarna, men också som en brottsföre
byggande faktor. Det övergripande målet är att skapa en öppen och trygg
plats, där personalen är tillgänglig för ungdomarna. Genom att bygga upp
förtroendefulla relationer med ungdomarna så ökar chansen att de själva
kommer till personalen om de behöver stöd eller råd för att hantera vissa
situationer, till exempel om en kompis eller ett syskon använder droger. En
person som de har bra kontakt med kan också öppna för en kontakt med en
individ som är blyg eller av andra orsaker inte tar kontakt själv. Goda relationer
med ungdomarna kan också vara en stor resurs vid konflikter mellan ungdomar,
som inte bara påverkar Mixgården utan hela närområdet, där fritidsgården
kan ingå som en neutral part som andra aktörer vänder sig till.
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1. Etablera relationer med
ungdomarna

2. Skapa en god miljö på
fritidsgården

•

Ta direkt kontakt med var och en
Sänka trösklar för personliga
möten
• Visa respekt för förtroenden
• Bygga relationer genom konflikter
• Använda projekt och aktiviteter
för att skapa kontakt
• Ge individuellt stöd

•

•

•

3. Samtal med
enskilda
ungdomar
Använda frågor som
redskap för att främja
reflektion och
utveckling
• Förmedla förhåll
ningssätt och
värderingar
• Lyfta fram det
positiva
• Hjälpa ungdomar att
förstå och tolka
• Sätta gränser och
hantera friktioner
• Följa upp och
omtolka incidenter
•

Varm och välkomnande atmosfär
Vårda och forma den fysiska miljön
• Bemötande och beröring
• Integrera olika kulturer
• Flexibilitet och öppenhet gentemot
besökare
• Miljö som inbjuder till kreativa aktiviteter
• Tryggt klimat genom förutsägbarhet och
fasta ramar

4. Hantering av
kritiska incidenter

5. Erbjuda fritidsgårdsaktiviteter

Aktiv hantering av
konfliktsituationer
• Bryta tendenser
till negativ
gruppdynamik
• Mobilisera
ungdomarnas egna
resurser
• Hantering av större
konflikter mellan
grupper av ungdomar
• Stöd till ungdomar i
kritiska livssituationer

•

•

Skapande aktiviteter
Aktiviteter som
främjar utveckling av
värdegrund: solidaritet,
förebilder för
normalitet, demokrati
• Aktiviteter som
bearbetar aktuella
ämnen
• Aktiviteter för att stärka
tjejers deltagande
• Aktiviteter för yngre
• Riktade projekt och
lägerverksamhet
•

6. Fritidsgårdens utåtriktade arbete och nätverk för samverkan
Kontakter med närmiljöns aktörer
Utforska ungdomarnas sociala arenor
• Stärka positiv tillhörighet i stadsdelen
• Engagemang i angelägna lokala och nationella frågor
• Samverkan med andra aktörer för att hantera problembeteenden i stadsdelen
• Utgöra aktiv del i samhällsnätverk
•
•

Figur 5: Mixgårdens arbetssätt – en översikt.

46

mixgårdens arbetssätt

På en fritidsgård med ett stort antal besökare, såsom på Mixgården där
mellan 60 –100 ungdomar per kväll besöker fritidsgården, är en hög personal
täthet en förutsättning för att det ska vara möjligt att »se individen i massan«.
Men det finns också andra vägar att i en så stor grupp utveckla individuella
relationer. Mixgårdens personal har utvecklat en rad strategier och metoder
för att möjliggöra detta.
• Visa att man ser ungdomarna som individer och bryr sig om dem
Det är viktigt att visa att man bemöter ungdomarna som besöker verksam
heten på ett sätt som bryter anonymitet och istället får ungdomarna att upp
leva att de är delaktiga och uppskattade som individer. Personnamn fungerar
som en stark länk för att lära känna varandra. Genom att säga »Hej Amina,
hej Talib, hej Roberto…«, ser man personen och inte bara en ungdom i mäng
den. Personalen lär sig därför namnen på sina besökare, men de försöker
också gå flera steg längre, genom att lära sig om deras släktförhållanden,
deras syskon och föräldrar, flickvänner och pojkvänner. På det sättet kan de
i högsta möjliga mån ha hela individens sammanhang för ögonen i mötet.
De välkomnar sina besökare med deras namn, frågar dem hur de mår, hur
det går i skolan och om de frågar hur deras mamma mår använder de också
helst hennes namn. Detta är en del i det ständiga kontaktbyggandet som
sker på Mixgården och som sträcker sig förbi kontakten med ungdomarna,
vilket vi kommer att ta upp i ett senare avsnitt. För att komma ihåg person
namn använder de dels gårdskort till hjälp, dels ägnar de tid tillsammans åt
att prata om vilka som varit där kvällen innan. En ny kvinna i personal
gruppen berättade att hon tog tid med att titta i skolkataloger från områdets
skolor för att kartlägga relationer och släktförhållande mellan ungdomarna.
Ytterligare ett sätt att synliggöra ungdomarna och veta lite om hur de mår,
är att ha den tydliga målsättningen att ingen besökare ska ha tillbringat en
kväll på gården utan att ha blivit sedd och haft en viss verbal kontakt med en
fritidsledare. Genom regelbunden kontakt skapas över tid den kontinuitet
som behövs för att fördjupa en relation och göra den trygg.
En annan fördel med att motverka anonymitet, är att de ungdomar som
söker sig till fritidsgården med en egen agenda, t.ex. sälja knark, görs synliga
på ett sätt som de inte önskar. Det innebär ofta att de lämnar gården en kort
stund efter de har blivit hälsade på.
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• Sänka trösklar för förtroendefulla möten
Under en kväll i den öppna verksamheten ges automatiskt flera tillfällen
till kontakt mellan fritidsledarna och de besökande ungdomarna. Man säljer
läsk och grillade mackor, delar ut pingisracketar, informerar om aktiviteter
och ser till att ungdomarna beter sig i enlighet med reglerna på fritidsgården.
Men för att komma närmare besökarna krävs att personalen är delaktig i
ungdomarnas aktiviteter. Med syftet att bjuda in till förtroendefulla möten
med ungdomarna vill man både skapa utrymme och aktiviteter som under
lättar för en djupare kontakt med varje individ. Det kan ske genom att man
tillbringar tid ihop vid biljardbordet, spelar pingis, spelar musik tillsammans
i musikstudion eller genom att man ger massage på en flitigt använd massage
stol. En fritidsledare spår i ibland i kort, vilket också bjuder in (framför allt
tjejerna) till en stunds samtal. I tjejverksamheten består en större del av
tiden av samtal, eftersom deltagarantalet är mycket lägre och man kan sitta
ihop med en fritidsledare i grupp under längre stunder. Fritidsledarna kan
även vid behov bestämma tid för samtal med en enskild strax före den
öppna verksamheten, om det inte ges tillfälle under kvällen.
Genom att aktivt skapa fler tillfällen till möten bygger man upp en
långsiktig relation med individen, där man på ett djupare sätt kan få ta del av
den enskildes livssituation, samt stärka de sociala banden som i sig verkar
brottsförebyggande.
• Visa respekt för förtroenden
För att ungdomarna ska känna tillit har personalen en självpåtagen tystnads
plikt för att visa att de kan förvalta förtroendet som de får. Om de upplever
att det skulle vara bra att prata med föräldrarna, så frågar de i förväg ung
domarna eller berättar för dem om sin avsikt, (beroende på situationen). Om
de blir nödgade att göra en anmälan till socialtjänsten (om de misstänker att en
ungdom far illa), håller de ungdomen informerad om vad de gör och lägger
tid till att förklara varför. Om socialtjänsten kontaktar Mixgården och vill
ha information om en ungdom, är deras princip att ungdomen det gäller
ska vara närvarande då de lämnar ut uppgifter. Deras erfarenhet är att de på
detta vis kan upprätthålla förtroendet på lång sikt och de vet av erfarenhet
att det kan uppstå känsliga situationer om ungdomar upplever att de blivit
svikna. Det gäller inte enbart om det handlar om en person de känner,
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eftersom de ibland blir tillfrågade om andra ungdomar de känner till men
inte själva har en relation till. I sådana fall är de ändå noggranna med att
tänka på hur de uttrycker sig eftersom det lätt uppstår missförstånd och
situationen kan förvärras, vilket kan leda till stora problem när man inte
har kunnat kommunicera direkt med personen det berör.
Tydlighet med förtroende innebär också att vara uttryckliga med att
de samarbetar med polisen och anmäler all olaglig verksamhet som de ser
eller hör talas om. Det är viktigt att ta emot ett förtroende som en obero
ende vuxen och inte leka leken att man är precis som en kompis. Respekt
och förtroende är viktiga i varje nära relation och det kan vara en svår balans
gentemot de gränser och det ansvar som krävs i ungdomsarbete. Balans
akten handlar om att signalera till ungdomarna att man står på deras sida,
men också på samhällets och lagens och att i längden få gehör för att detta
inte står i motsatsförhållande. Ett sådant förhållningssätt innebär att man
tydligt behöver kunna förklara varför man till exempel väljer att ringa
polisen eller vittna i en rättegång och hantera de följder som uppstår när
ungdomar blir upprörda över personalens handlande. Man värnar om relatio
nen och strävar efter att hitta tillbaka till gemensamma synsätt, vilket dock
kan ta tid och kräver att man är lyhörd gentemot ungdomarna. Grunden i
ett sådant här förhållningssätt handlar om att inte låta något ske ovanför
ungdomarnas huvuden, eftersom många redan lever med en upplevelse av
att ungdomsproblem hanteras av vuxna och att ungdomarna själva lämnas
utanför. Att stå på ungdomarnas sida innebär för Mixgårdens personal också
att föra fram det som ungdomar ser som problem, att lyssna till deras kritik
och föra fram dessa i olika sammanhang, såsom i möten med politiker.
Respekt för förtroende innebär alltså både att förvalta information som
ungdomarna ger på ett sätt där de inte kränker ungdomarnas integritet,
samt visar att de tar deras situation och deras åsikter på allvar.
• Bygga relationer genom konflikter
På Mixgården har de gjort erfarenheten att konflikter inte utgör en fara för
relationerna, utan tvärtom kan vara gyllene tillfällen att bygga och stärka
förtroendefulla relationer med ungdomar. En viktig lärdom personalen har
gjort är att relationer oftast håller och stärks när tydligt visar var som gäller
och var gränserna går. Men efter att någon har brutit mot gårdens regler och

50

mixgårdens arbetssätt

blivit portad är det också av betydelse att man visar personen att han eller
hon är varmt välkommen tillbaka. Genom att på olika sätt kommunicera att
relationen är betydelsefull och att man tycker om personen även om man
inte alltid är överens om hur man får lov att bete sig, skapas på sikt stabila
relationer. Personalen menar att för att kunna bygga upp bärande relationer,
så är det också väsentligt att inte vara rädd för att mista besökare.
Som vi förstår det här arbetssättet, är just den här balansen av att visa
respekt gentemot ungdomarna samt att själva kräva respekt gentemot regler
och normer det som skapar det förtroendekapital som behövs för att få en
nära och ömsesidigt respektfull kontakt.
• Andra kontaktskapande projekt med ungdomarna
Utöver att lära känna besökarna i den öppna verksamheten, ger andra
evenemang, projekt och lägerverksamhet goda tillfällen för att fördjupa
kontakten med ungdomarna. Dessa aktiviteter kan även leda till ökad
kommunikation med ungdomarnas föräldrar, något som man alltid efter
strävar. Ytterligare en värdefull aspekt av projektverksamhet är att de ung
domar som träffas ihop under en kort och intensiv tid ofta får en god kontakt
med varandra som sedan ger positiva effekter i den ordinarie verksamheten.
Årligen återkommande aktiviteter skapar en tradition att se fram emot och
andra ungdomar som har varit med i tidigare projekt kan berätta om sina
erfarenheter för andra. Över tid skapar detta en kontinuitet i verksamhet
som bidrar till relationerna på ett positivt sätt.
• Individuellt stöd
Om en individ behöver extra hjälp och personalen ser en möjlighet att
hjälpa till, så försöker de tänka ut sätt att hjälpa personen även om det
innebär arbete utanför den öppna verksamheten. Individuellt stöd kan
fördjupa en redan etablerad relation och ge den en mer beständig karaktär
eftersom en ung person som fått betydande hjälp kan komma att knyta
starka band till fritidsgården. Att tillfälligt stötta ungdomar kan också vara
avgörande om det finns risker att de hamnar i situationer med destruktiva
följder. Då kan det snarare handla om att rädda en relation med en person
som behöver extra stöd under en period. Ofta innebär individuellt stöd
kontakter med andra aktörer, vilket vi kommer att fördjupa oss i avsnittet
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om det områdesinriktade arbetet.
Att bygga förtroendefulla relationer skapar grunden för en ömsesidig
kommunikation mellan vuxna och ungdomar och ökar tryggheten för ung
domarna som besöker fritidsgården. Det hjälper också ungdomar som
själva inte är så bra på att knyta an eller är blyga till sin natur att få goda
vuxenkontakter, vilket vid någon tidpunkt kan bli extra viktigt. De personer
som väljer fritidsgården som sin mötesplats upplever mer sannolikt tillhörig
het i en social gemenskap, genom att anonymiteten bryts och de uppmärk
sammas som individer. Ett sådant sammanhang kan motverka den känsla av
socialt utanförskap som är framträdande i stadsdelen och är därför betydelse
full ur en långsiktigt brottsförebyggande synvinkel.
Gränssättande ger följaktligen flera vinster, dels ser man till att fritids
gården är en trygg plats och att ingen skadegörelse sker, men man skapar
också en social miljö med fasta ramar och normer som bidrar till större
ansvars – och anpassningsförmåga hos ungdomarna. De får också chansen
att testa gränser och hantera konflikter i en trygg och varm miljö.
Likväl som ungdomar behöver ha goda relationer med de vuxna, behöver
de också kunna bygga goda kontakter med andra ungdomar. Hur man
skapar förutsättningar för det ska vi titta närmare på i ett senare avsnitt.

»

Det blir som att bråka med en kompis,
man vet att det går över […] Man är sne
och man får va sne och dagen efter får
man komma och prata om det och om
det fortfarande är känslor kvar så får man
låta det kallna lite och ta det om nån
dag igen.

«

TIDIGARE BESÖKARE
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De gånger vi besökte Mixgården var det inte ovanligt att vi såg ungdomar
sitta och hålla på med en aktivitet för sig själva, i tysthet, för att vid stängnings
dags ge fritidsledarna en kram innan de lämnade lokalen. Att kunna komma
till fritidsgården och få använda platsen till det som man själv behöver
(vilket också kan betyda en stund för sig själv) är också en viktig funktion,
som förutsätter både en trygg relation och en trygg miljö.

2. Gestalta fritidsgårdens miljö och klimat
För att skapa en god miljö på en fritidsgård behöver man ha flera perspektiv
i åtanke. Dels behöver man se till att ungdomarna känner sig trygga och
att de inte utsätts för negativa påtryckningar eller hot från andra ungdomar.
Fritidsgården behöver vara en plats där ungdomarna får utrymme att umgås
med kamrater och utvecklas utanför sin hemmiljö och annan institutionell
verksamhet. För att fritidsgården bäst skulle kunna uppfylla ungdomarnas
behov, kom personalen på Mixgården fram till att det initialt var viktigt att
analysera områdets behov och sträva mot att låta verksamhetens utformning
spegla den totala situationen i Hammarkullen. Fördjupade kontakter med
etniska föräldragrupper, t.ex. den romska och kurdiska, där de tillsammans
har fört samtal om de olika ungdomsgruppernas bakgrund, situation och
behov, är exempel på kontakter de har knutit för att analysera Hammar
kullens komplexa miljö. Att förstå Hammarkullen i relation till en större
samhällelig bild har också varit en viktig förutsättning för fritidsgårdens
utveckling.
»Samhället i övrigt visar uppenbara svårigheter att involvera de
nya svenskarna i den större samhällsgemenskapen. Det är en process
som går trögt. Flera upplever att deras erfarenheter och kunskaper
inte är till nytta i det kollektiva samhällsbygget. Dessa är några av de
villkor som på olika sätt påverkar ungdomarna och finns med när
de söker gestalta sina liv och sin framtid här i Hammarkullen .«
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På Mixgården har man velat skapa en miljö som stärker upplevelsen av
sammanhang och anknytning till omgivningen och som på ett naturligt
sätt även bidrar till en integrationsprocess i en större samhällsgemenskap.
Grunden till den här målsättningen har man lagt genom att skapa en god
atmosfär som ungdomarna känner sig delaktiga i, där fostran, värderingar
och normer är viktiga ingredienser. En annan målsättning har varit att
skapa utrymme för ungdomarnas kreativa processer, samt att vara tillgäng
liga som vuxenstöd för ungdomarna. Detta utgör bakgrunden till den miljö
som präglar Mixgården idag.
• Forma miljö och atmosfär
Mixgården har inte alltid haft de stora och rymliga lokaler som de har idag,
och tidigare besökare menar att de nya besökarna har fått en mycket bättre
fritidsgård. Men själva klimatet som präglar fritidsgården verkar ha for
mats tidigare, då även lite äldre före detta besökare talar om en »välkomnande
och schysst atmosfär«. Andra aktörer som intervjuats pratar också mycket om
den miljö som man kommer in i på Mixgården som en påtaglig kraft för
hur verksamheten upplevs. När vi här talar om miljö och atmosfär, menar
vi den totala upplevelse som den psykosociala och den fysiska miljön
utgör. Ändå utgör summan mer än delarna, och det är mycket svårt att på
ett tydligt sätt redogöra för hur just Mixgården skapat sin miljö. Flera av
de intervjuade aktörerna ansåg att det handlar om att »personalen vill
någonting och tror på någonting«, en före detta besökare menade att »perso
nalen verkligen bryr sig om oss som personer«. En besökare som specifikt till
frågades om fritidsgårdens kultur tyckte att »de har hittat på sin egen«. Perso
nalen själva talar om betydelsen av att vara ett fungerande arbetslag som
tål diskussioner och som ändå stöttar varandra. Utöver personalens per
sonliga engagemang och samarbetsförmåga, finns andra aspekter som
framstår som viktiga för att forma fritidsgårdens miljö, vilka vi beskriver i
detta avsnitt.
Utforma en varm miljö

Mixgårdens personal tror att den fysiska miljön är viktig för att påverka
ungdomarnas sociala beteende. Därför har de valt att lägga stor omsorg på
lokalens utseende, som de inrett och sköter om så att den både ger ett
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ombonat och städat intryck. När man kommer in i en lokal som är ren och
fräsch brukar man behandla utrymmet mer varsamt än om det redan är
lite stökigt runt omkring. Den principen använder de sig av på Mixgården;
de värnar om att lokalen är trivsam och på så vis öppnar de inte dörren till
förstörelse, utan bjuder istället in ungdomarna till att ta ett kollektivt
ansvar för fritidsgårdens miljö. När de har inrett miljön har de också haft
andra aspekter i åtanke, såsom att platsen ska reflektera alla kulturer, samt
kännas varm och inbjudande. Exempel på hur man har gjort det, är att
använda mjuka färger och belysning med vissa varma toner i form av dekora
tiva inslag. På väggarna sitter bilder på nya och gamla besökare, bilder med
människor från olika kulturer, samt humoristiska collage; vissa med social
politiska inslag. Ett annat exempel på hur man signalerar en mångkultu
rell miljö är alla de uppklistrade sedlarna från olika länder som hänger
ovanför caféet, med namnen på de ungdomar som skänkt pengarna.
Genom att reflektera alla kulturer vill man visa att alla är lika välkomna
och att inte någon grupp får mer utrymme att sätta sin egen prägel på
fritidsgården.
En konsekvens av att många i Hammarkullen är trångbodda och därför
inte kan använda hemmet som en träffpunkt, är att fritidsgården blir en
viktig plats för att umgås med kompisar efter skolan. En ombonad miljö,
där besökarna slappnar av och känner sig hemma, skapar bättre förutsätt
ningar för att besökarna ska känna sig stolta över sin fritidsgård och själva
vilja ta ansvar för dess trivsel. Flera av de intervjuade besökarna påpekade
just att »det är snyggt och fräscht här«. När fritidsgården invigdes i dess nuvarande form fick besökarna själva vara delaktiga i att hjälpa till att måla
och göra i ordning. Detta har också varit en del i föresatsen att ungdomarna
ska få en miljö de känner sig hemma i och som de på ett positivt sätt känner
sig delaktiga i. I ett område som Hammarkullen, som oftast får medial
uppmärksamhet där man skildrar en farlig förort av stora höghus i betong
med social misär och kriminalitet, får detta betydelsefulla konsekvenser.
Att ungdomarna får chansen att spegla sin identitet i en miljö den känner
sig stolta över och som även ungdomar från andra områden uppskattar, har
en positiv och betydelsefull inverkan. Att man vill satsa på dem och ge
dem fina lokaler står som en »positiv motsägelse« till upplevelsen av att
inte tillhöra en välgynnad grupp.
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Bemöta med beröring

När man kommer till en ny kultur lägger man märke till hur människor rör
sig och berör varandra, deras kroppsspråk och verbala kommunikation.
Utmärkande för Mixgården är att de använder sig av kroppskontakt för att
kommunicera, så till den grad att det har blivit en införlivad del av gårds
kulturen. Kramar och klappar, ögonkontakt och skojande är typiska känne
tecken för Mixgårdens klimat. Att använda kroppskontakt, såsom hand
skakningar, klappar, kramar och skojbråk när man bemöter ungdomarna är
ytterligare ett sätt att knyta an till dem. Positiv beröring kan, även i mycket
liten utsträckning, stärka en relation och bidra till upplevelsen av att var
omtyckt (och att tycka om). Som utomstående får man lätt intrycket att
den fysiska kontakten befäster och fördjupar relationerna mellan personal
och ungdomar och förmedlar både ett avspänt bemötande och en känslo
mässig acceptans för ungdomarna. Ofta kan man se ungdomar aktivt söka
medkänsla och beröring från personalen då de klagar över huvudvärk eller
då de med hela kroppen visar hur trötta de är. »Jag vet hur det känns, är det
här du har ont?« Personalen förstärker sitt budskap genom att både med
ord och med beröring försöka ta reda på ungdomarnas behov. En av de
intervjuade aktörerna kallade detta för »den fysiska kontakten och det krav
lösa jollrandet mellan personal och ungdomar som utgör basen för all utveckling«.
Över tid blir det naturligt med fysisk kontakt för dem som ofta deltar i
verksamheten och man kan se hur ungdomarna själva närmar sig fritids
ledarna på Mixgården med en klapp eller en hand då de möter dem. På så
sätt uppstår en ömsesidighet, ett icke-verbalt möte som präglar gårds
klimatet och bidrar till en trygg miljö för ungdomarna. Det blir lättare att
skapa goda relationer i ett klimat som redan känns tryggt och genom att
gamla besökare har ett öppet och avspänt sätt, verkar det till att underlätta
för nya besökare att känna sig välkomna på fritidsgården . Ungdomarna
utvecklar också nya trender som de tar med in till fritidsgården och det
senaste året har många av tjejerna, speciellt från den kurdiska gruppen,
börjat med att pussas på kinden för att hälsa.
En stärkande och stödjande effekt av att arbeta på det här sättet är att
 Som främmande kan man till egen förvåning först få en kram av en av ung mellanstadiebesökare, sedan få frågan; »Vad heter du? Kan du massera mig?«
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ungdomarna får upplevelsen att det finns vuxna personer som tror på dem
och tycker om dem som enskilda individer. Att massage har blivit en
populär aktivitet verkar ha förstärkt den fysiska kulturen som präglar Mix
gården. Samtidigt menar personalen att de alltid är försiktiga med fysisk
kontakt och att de reflekterar en kort stund innan de tar kontakt. Om
någon blir slagen hemma, så ryggar han eller hon ofta tillbaka vid minsta
ansats till en klapp på ryggen och personalen kramar inte en person innan
de vet att det kommer att accepteras. Det krävs alltså en förmåga att vara
lyhörd för den icke-verbala kommunikationen för att fysisk kontakt ska
uppfattas som omtänksam, snarare än hotfull och skrämmande.
• Stärka samhörighet mellan människor, kulturer och grupper
»Till exempel om en arabisk kille vill visa upp något, så får han
göra det för alla. Personalen vill att alla ska bli mer intresserade av
varandra.« Tidigare besökare
Integration

En dimension av etnisk integrering i arbetet med ungdomarna är både
önskvärd och nödvändig för att de etniska grupperna ska kunna fungera
tillsammans på ungdomsgården och därför utgör en ständigt pågående
integrativ ansats också en del av gårdskulturen. En före detta besökare
berättade som exempel att en fritidsledare kunde lyssna till en grupp ung
domar som pratade ett annat språk, och så småningom plocka ut ett ord som
upprepats regelbundet och fråga om ordets innebörd. Därefter började
fritidsledaren att själv använda ordet och så småningom spreds sådana ord
och blev allmänna begrepp på fritidsgården. Att lyfta fram en annan språk
kultur och omvandla den till en del av gårdskulturen, är ett litet exempel
på hur de i vardagen på ett lekfullt sätt bygger länkar mellan människor i
den multietniska miljö som fritidsgården utgör. En fritidsledare berättade
hur han en gång skrev segregerande skyltar för hur ungdomarna skulle
 Inte minst viktigt kan det vara för ungdomar med utländsk bakgrund att uppleva att det
finns etniska svenskar som bryr sig på detta sätt. En del har haft ytterst lite närmare
kontakt med vuxna svenskar.
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sitta och vilken av de två toaletterna de skulle använda. Först protesterade
ingen utan satte sig i respektive område i lokalen. Den som till slut reagerade
och rev ner skylten på toaletten och upprört utbrast att »detta är rasism«
var en trettonårig somalisk flicka. Fritidsledaren berättade att han tog
henne i hand och gratulerade henne för hennes klarsynthet och mod. Per
sonalen eftersträvar att ungdomarna ska reagera på orättvisor och vara
både vakna samhällsmedborgare och medmänniskor, något som på många
olika sätt präglar fritidsgårdens anda.
Välkomnande förhållningssätt

På Mixgården har man valt att ha en flexibilitet när det gäller att ta emot
besökare som faller utanför ramen för deras öppna verksamhet. Det innebär
inte att de har en gränslös öppenhet mot andra än målgruppen, men att de
finns tillhands och inte stänger dörrarna. Att vara tillgänglig och möta det
som händer innebär ofta att flera saker händer på en gång och att man
behöver tåla ett visst kaos. Men det innebär också att deras besökare har
en tålighet vad gäller att andra gäster dyker upp på fritidsgården, då de är
vana vid besök utifrån. De får också se prov på vad det betyder att försöka
hålla en öppenhet och flexibilitet gentemot människor som både har något
att bidra med, såsom volontärer som kommer in i verksamheten, samt
människor som behöver akut hjälp.
• Kreativ miljö för ungdomar
En del av det som kännetecknar den miljö som man finner på fritidsgården
är att det är en plats för både lek och artistisk verksamhet, med pingis,
biljard och andra spel, en liten filmsal, samt ett stort dansgolv och flera
musikstudior. Oavsett om man har liten eller stor erfarenhet av att spela
eller dansa ges alla samma rättigheter att låna replokalerna och testa sig
fram. Att kunna erbjuda en fysisk plats för kreativ verksamhet innebär att
fritidsgården lockar till sig ungdomar som vill utveckla sina talanger eller
är nyfikna på skapande verksamhet, före detta besökare som vill låna en
musikstudio eller ett dansgolv, samt andra aktörer som vill samarbeta med
Mixgården i kreativa projekt. Strömmar av kreativ verksamhet som period
vis producerar mycket i form av uppträdande, projektidéer och nya möten,
sätter också en grundläggande prägel på klimatet.
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• Ett tryggt klimat
Genom kontinuitet, förutsägbarhet och fasta ramar skapar man ett tryggt
klimat för ungdomarna. Dessa utgångspunkter bygger på långsiktigheten
i verksamheten och att ungdomarna lär sig vad som gäller och vet vad de
kan förvänta sig. För att fritidsgården ska vara en trygg plats som fungerar
för flertalet ungdomar är en tydlig gränssättning central, även när det har
som följd att en del ungdomar väljer att inte komma till fritidsgården.
Kontinuitet/förutsägbarhet

För att skapa kontinuitet och förutsägbarhet på fritidsgården arbetar alltid
fyra personer från personalen på gårdens kvällsaktiviteter, varav två av
dessa är fastanställda. På så sätt möts alltid ungdomarna av välkända ansikten
som de känner till och som känner dem. Öppettiderna är fasta och de har
öppet året runt. Man väljer hellre att stänga för en kväll om dessa kriterier
inte går att uppfylla eller om det uppstår situationer då man inte kan
garantera maximal säkerhet för ungdomarna. Samarbetet med andra aktörer
inom socialtjänst, kyrka och polis, bidrar också till tryggheten på fritids
gården, vilket vi också kommer att ägna mer uppmärksamhet åt i ett
senare avsnitt.
Fasta ramar

Fasta ramar innebär att personalen konsekvent tar itu med och följer upp
brott mot fritidsgårdens regler. Man tolererar inte att ungdomar bråkar
med varandra inne på fritidsgården och även om det inte handlar om ett
slagsmål, så stoppar man ungdomar vid minsta tecken på bråk. För att
ungdomar ska vara helt införstådda med att all form av våld är oacceptabelt
inne på fritidsgården väljer man också att tydligt markera vilka konse
kvenser det får. Följaktligen avvisas alltid alla ungdomar som varit inblan
dade under en viss tid från fritidsgården vid sådana händelser. Det är också
förbud mot användning av rasistiska ord och förbud mot att drogliberala
symboler eller gängmärken bärs inne på fritidsgården. Vapen omhändertas
och får endast hämtas ut av en förälder till personen. Drogpåverkan bemöts
också med kraftiga konsekvenser, men utöver avvisning från gården, vidtar
man också andra åtgärder genom att man informerar föräldrar samt för
samtal med socialsekreterare.
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Att hålla en tydlig och fast linje mot vapen, droger och bråk, bidrar
också till att miljön blir tryggare för ungdomar och att även föräldrar får ett
större förtroende för fritidsgården som en trygg plats för sina tonåringar.
Men det finns också regler och normer som ibland hamnar i en gråzon
och som blir föremål för diskussioner under personalmöten. Då handlar det
oftast om att hitta en balansgång mellan behovet av tydlighet och av att
tillåta ett visst utrymme för att saker tar tid att mogna fram hos ung
domarna, medan man för dialoger om ämnet, både med ungdomarna och
i personalgruppen. Ett sådant exempel är språkbruket, såsom förekom
sten av svordomar, vilket vi kommer att beröra under kapitlet om samtal
med enskilda ungdomar.

»

När jag hade det jobbigt […] hjälpte
de mig jättemycket. De hade stängt,
men de hade öppet för mig, jag fick
komma in och prata med dom, alltså
de ställde upp för mig. När jag kommer
till Hammarkullen kommer jag alltid
hit och hälsar på.

«

TIDIGARE BESÖKARE
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För att vilja leva upp till de normer och regler som gäller i olika samman
hang, kan det som följande citat visar, krävas motivation från individen.
»Många är ju ganska stökiga och sådär, och i skolan och så när man
inte sköter sig blir man utslängd men det är ju inte så många som
bryr sig om det för då kan man skobba och hänga i korridoren och
vara jättecool. Men om man blir utslängd härifrån, om man blir
portad så har man tråkigt i en vecka och då lär man sig att för att
få vara här måste man sköta sig, och då växer man på något sätt
som person. Då anpassar man sig helt enkelt efter reglerna […] och
man förlorar på det annars själv, det blir en motivation för att
sköta sig.« Tidigare besökare
Genom att vara konsekvent och rättvis så långt som det är möjligt, vet
besökarna vad som gäller på fritidsgården och har också chansen att lära
sig att leva upp till det som förväntas av dem. Att ställa krav på ungdomar
ser personalen som en del av verksamheten och genom att ge ungdomarna
ansvar för en trivsam miljö skapas tillfällen till reflektioner om vilka upp
förande och normer som gäller på fritidsgården. Olika sammanhang där
besökarna får leva upp till gällande normer och regler bidrar till att skapa
förståelse för vilka konsekvenser deras beteende kan få, i en trygg miljö,
samt erbjuda tillfällen till att bättre behärska en reglerad social gemenskap.

3. Samtal med enskilda ungdomar
Från en fritidsledares horisont är ömsesidighet i kommunikationen grunden
för att skapa en tillitsfull relation till en individ; först då är det möjligt att
föra en dialog om vad som är viktigt och relevant i ungdomens livsvärld.
Men fritidsledaren behöver ha stor tilltro till dialogen som verktyg för för
ändringsprocesser för att vilja ägna tid åt reflekterande resonemang som
inte alltid ger så synbar eller direkt effekt. Att använda reflekterande dialo
ger som verktyg innebär att man har valt ett perspektiv där man tror att
människor kan genomgå inre förändringar, framför allt om förändringen
bygger på frivillighet och egen förståelse.
Vare sig det rör sig om kortare eller längre interaktioner är vår förståelse
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att Mixgårdens ideologi löper som en röd tråd genom alla deras interaktioner
med ungdomar och andra vuxna besökare. Deras förhållningssätt handlar
om att bygga upp en bärande gårdskultur som kommuniceras på flera
nivåer i alla olika aktiviteter. Det finns alltså dels ett sammanhängande
budskap – själva miljön som en lärande kontext – dels de dagliga samtal
som förs med ungdomarna som direkt riktar sig till deras frågor och tankar.
En viktig del av arbetssättet på Mixgården är att de aktivt eftersträvar
kommunikation. Vi har i våra intervjuer med personal och ungdomar sett
vissa återkommande teman i hur man arbetar på Mixgården för att skapa
reflektion hos ungdomarna. Som beskrevs i avsnittet om jagutveckling så
utgör ungdomens omgivande miljö råmaterial och stimulans för en utveck
lingsprocess och förtroendefulla vuxenkontakter kan komma att spela en
betydelsefull roll. Vi ska nu försöka skapa en bild av olika metoder och sätt
som utgör redskap för individuella utvecklingsprocesser på Mixgården.
• Frågor som redskap för reflektion och individuell utveckling
Att ställa frågor som hjälper den enskilde individen att reflektera själv, är
en del av den dagliga kontakten med ungdomarna. Eftersom personalen
har olika personligheter har de också lite skilda strategier för att göra det
och situationen påverkar också tonen i samtalet. Frågor kan till exempel
ställas på ett sätt som är helt öppet, direkt eller konfronterande, beroende
på vilken kontakt man har och hur man bedömer mottagligheten hos den
enskilde. Det finns en grundläggande tanke om hur man formulerar frågor
som innebär att man utgår från den förståelse som individen själv har i
stunden. Det är inte lätt ens för vuxna människor att sätta sin egen referens
ram åt sidan och ta in budskapet från den som talar utan att värdera det.
Det är dock en mycket viktig del i arbetet med ungdomar – speciellt efter
som de kommer från många olika kulturbakgrunder – vilket gör det ännu
viktigare att ge den tiden som behövs för att få en genuin förståelse och
inte göra ogrundade antaganden. Frågeställningar till ungdomar är inte till
för att generera enkla svar utan för att synliggöra vilka olika perspektiv
som finns, så att ungdomarna själva kan komma att tänka i banor som leder
till fungerande lösningar för just honom eller henne. En förförståelse som
ligger till grunden för att ställa frågor på det här sättet är att man utgår från
att man faktiskt inte vet vad som är den bästa lösningen och att individen
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har inre resurser för att leda sig själv, som kan utvecklas med viss hjälp. En
annan aspekt av att vänta in individens egna lösningar är att man främjar
tilltron till individens egen förmåga samt motverkar upplevelsen av miss
mod. Då har man heller inte kommit med orimliga råd och lösningsförslag
som i förlängningen kan leda till bristande tillförsikt.
Flera frågor i följd

När man ställer frågor lyssnar man till vad personen svarar och ställer nästa
fråga utifrån svaret på den första frågan, snarare än utifrån sina egna antagan
den om situationen. Man kartlägger istället individens meningsskapande
och ställer frågor som synliggör hittills oreflekterade iakttagelser. Exempel
på hur dessa frågor kan gestalta sig: Ungdom: »Jag vill bli Mujahedin«. Fritids
ledare: »Vad är det som gör att du vill det? Är det din vrede mot staten, eller är
det själsligt?[...] Vad tror du skulle bli bättre i ditt liv då? Skulle du må bättre?«
På så sätt ger man personen chansen att själv ompröva sina antaganden, för
att eventuellt välja att omvärdera sina idéer. »Nej jag ska inte bli Mujahedin.«
Frågor kan också leda in i en dialog, när det finns en öppenhet att se längre
orsaks- och verkan samband än individen hittills kunnat omfatta.
Frågor om känslor

Man använder också frågor för att hjälpa en individ att hitta ord på sina
känslor genom att gissa och tolka. Exempel på tolkande och gissande frå
gor kan låta som följande; »Kände du dig rädd? Blev du arg för att du ville
hjälpa till och det inte gick? Tror du hon känner sig orolig för dig när hon gör så?
Kan det vara så att han egentligen vill ditt bästa men det kommer ut på ett lite
klumpigt sätt?« Att få ord på känslor kan vara ett sätt att både bli sedd och
bekräftad utifrån sin upplevelse, men också det första steget i att kunna se
en situation från ett större helhetsperspektiv, där tankar, attityder och
beteende kan diskuteras. Det tjänar också syftet att hjälpa en individ att
få en större och mer nyanserad vokabulär och att lättare kunna identifiera
olika upplevelsetillstånd. När man har fokus på individens känslomässiga
upplevelse, är ett syfte att bekräfta, ett annat att hjälpa individen att
bredda sin egen förståelse för sig själv och andra. Att fråga om känslor har
däremot inte som syfte att fördjupa sig i känslomässiga upplevelser (såsom
terapeutiska processer kan göra).
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Omformuleringar

Man kan använda frågor för att omformulera det som en individ berättar,
samt för att visa att man lyssnar och för att hjälpa till med att förtydliga och
stimulera personen ifråga till att tänka på flera alternativ. »Du tänker alltså inte
gå hem i kväll för att du är arg på din mamma. Vad har du tänkt göra istället?«
Erfarenheten som personalen på Mixgården har gjort är att det är viktigt
att en person inte känner sig trängd av frågor och att personen ofta fattar
ett mer konstruktivt beslut när personalen har lyssnat på de alternativ som
personen själv har kommit med, även om beslutet kan dröja en stund.
Man kan också omformulera en individs språkbruk, för att ge alternativ till
uttryck som inte fungerar utanför ungdomskulturen. »När du säger jävla fitta,
menar du att du känner dig besviken?« Detta kan vara en extra viktig uppgift
då ungdomar med annat första språk än svenska inte alltid har en inneboende
känsla för vad som är acceptabel svensk språkanvändning i vuxenvärlden.
Dock försöker man hitta en balans där man också låter ungdomarna själva
få tid till att omformulera.
Frågor som konfronterar

Frågor kan indelas i en skala av öppna och icke-värderande till direkta och
värderande. Både ordval, röstläge och den icke-verbala kontakten spelar
givetvis en stor roll i hur de upplevs av mottagaren, samt vilken relation
som redan finns och vilka gemensamma koder man har utvecklat. Öppna
frågor skapar av sin natur mer reflektion, då de fordrar lite längre svar än ja
och nej frågor och de ger större utrymme att ta reda på vem och vad som
betyder något för individen. Konfronterande frågor signalerar vilka värde
ringar som redan finns hos den som frågar varför de kan betecknas som
direkta och ledande frågor eller som redskap till att ge uttryck för de
rådande normer och ramar som gäller. Men att använda konfronterande
frågor i en relation där det redan finns ett förtroende kan fungera när man
vill uppmana någon till att ompröva sina åsikter och sitt beteende, såsom
i »Vad är det som säger dig att det hjälper dig att göra så«? »Får du ha fötterna
på bordet hemma?« »Nu har du sagt vad du vill ha, men vad vill du ge?« »Så du
tycker det känns hopplöst, betyder det att du tänker ge upp?« Den här typen av
frågor kan alltså, när det fungerar väl, både skapa en reflektion hos mot
tagaren och samtidigt ge uttryck för ett förhållningssätt.
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Vissa teman kan ju pågå över en lång tid och man behöver testa sig fram
för att se vad som fungerar. De ungdomar som är hårt hållna hemma kan på
fritidsgården testa gränserna desto mer och det kan vara en svår balansgång
att hitta ett ömsesidigt förhållningssätt som också förmår att bemöta den
enskilde individens behov. Distraktion och humor är exempel på verktyg
som kan fungera när man riskerar eller redan har hamnat i ett låst läge.
Frågor för att ta fram fler pusselbitar

När en individ hamnar i ett affekterat tillstånd förlorar han eller hon över
blicken över sakförhållanden, vilket leder till att negativa missförstånd
lätt uppstår. Om situationen upplevs som stressande så kan ett affekterat
sinnesläge leda in individen ifråga i destruktiva tankebanor som är svåra
att ta sig ur på egen hand. När någon hamnar i ett sådant läge är det använd
bart att ställa frågor som gör att personen tar fram alla fakta som han eller
hon känner till, för att få fram hela bilden av situationen. När hela »pusslet«
ligger på bordet är det dels lättare att se alternativa handlingsmönster själv
och det är betydligt lättare för andra att vara till hjälp när lyssnaren också
börjar förstå mer om sakförhållandena. Det är också betydligt lättare för en
person att komma ur sitt affekterade tillstånd om någon lyssnar aktivt och
visar sig hjälpsam. Ungdom: »Jag får ingen hjälp. Jag måste råna någon, jag
har inga pengar nu«. Fritidsledare: »Berätta vad som har hänt. Vilka har du
pratat med? Vad sa den personen? Vad finns det för andra kontakter…?« I det
här sammanhanget handlar det om att ställa frågor som kartlägger de olika
delarna av berättarens – kanske osammanhängande – historia och få för
ståelse för händelseutvecklingen
• Att förmedla ett förhållningssätt
»Att synliggöra vars och ens värderingar är en central del av vårt
arbete. Dagligen utmanas personalens gränser för vad som går för
sig och inte. Man tvingas som enskild anställd göra sina egna värde
ringar klara och våga stå upp för dem i olika situationer«.

 Mixgården – anteckningar vid diskussion om Mixgårdens värdegrund 000403.
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På fritidsgården får man inte komma in med en keps med marijuana
symbol, vilket förvånar nya besökare, eftersom ingen annan stoppar dem
från att ha på sig sådana kepsar, vare sig föräldrar eller skola. Det skapar
tillfällen till diskussion och reflektion mellan personal och ungdomar, som
ofta initialt ställer sig frågande till varför de blir hindrade från att göra något
som de brukar kunna göra obehindrat. Genom att hålla en konsekvent
linje och aktivt motverka drogpropaganda på fritidsgården, signaleras ett
tydligt budskap till ungdomarna om fritidsgårdens förhållningssätt i fråga
om vilka regler och värderingar som gäller.
Att aktivt och med olika medel förmedla ett förhållningssätt och en värde
grund till ungdomarna är en viktig del av personalens dagliga arbete. Detta
innebär en ständig rörelse mellan att ge ansvar, frihet och att sätta gränser
gentemot ungdomarna. I mångt och mycket handlar det också om att vara en
förebild för besökarna genom det egna agerandet, att hjälpa till med att hitta
nycklar i svåra situationer och att ständigt lyfta upp det som fungerar väl.

»

Att vi tar ställning i frågor betyder mycket
för ungdomarna. […] Genom att själva
göra saker för området ser ungdomarna
andra sätt. […] Ni kan inte gå och
sparka in alla rutorna för att det ska bli
förändring, så här kan ni göra istället.
LINA, ANSTÄLLD PÅ MIXGÅRDEN
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«

Att ge råd och vara förebilder

Att ge ansvar till ungdomarna och låta dem vara experterna i sina liv innebär
inte att låta bli att komma med råd. Det är snarare som att leda, men ett steg
bakom, genom att skapa möten där ungdomar är villiga att föra en dialog med
de vuxna. En före detta besökare berättar att då hon och några kompisar
hade gjort »något som egentligen var olagligt«, samlade fritidsledarna dem,
berättade om sin oro för ungdomarna och bad dem följa med på ett studie
besök till en öppen mottagning för ungdomar med drogproblem där de
själva kunde få se en tänkbar framtida konsekvens av sitt handlande. Perso
nalen försöker att medvetandegöra sina besökare, inte genom att ge dem
information, utan genom att skapa forum för reflektion, diskussioner och
möjligheten att omvärdera. De använder också sina personligheter för att
vara vanliga, mänskliga förebilder för ungdomarna. När ungdomar uttrycker
hopplöshet, kan en fritidsledare som kommer från platsen själv agera som
en kontrast eller positiv motsägelse: Ungdom: »Alla ifrån Hammarkullen är
helt misslyckade och kommer aldrig komma någon vart.« Fritidsledare: »Jamen
kolla på mig, tycker du jag är helt misslyckad?«. För ungdomarna kan de vuxna
bli förebilder och ge dem inspiration för hur de själva kan agera i sina liv.
Som en nittonårig besökare uttryckte sig: »Man kollar in hur de vuxna beter
sig och så försöker man fixa till sina liv.«
Lyfta fram det positiva

Beröm är ett sätt att få individer att själva se sina positiva egenskaper och
färdigheter, vilket är en viktig tillgång för att komma över svåra situationer.
Det är betydelsefullt att använda beröm som är verklighetsbaserat och i
sammanhang där ungdomarna gör eller berättar om saker som visar på
deras styrkor eller färdigheter. Man försöker att hitta de styrkor och färdig
heter som man ser och förstärka dessa utan att det blir osant eller överdrivet,
med andra ord vill man ge genuin feedback. Att leta efter det positiva i en
situation, antydningar till förmågor, eller peka på tidigare framgångar en
person har haft kan bidra till att öka hoppfullhet och handlingskraft. Men
man kan också använda positiv uppskattning när man tolkar att en individ
visar sig hotfull, för att få respekt och genom att istället markera en kontrast
till deras självbild. »Jag gillar dig som person, jag tycker du är en bra kille.«
Skojbråk, fysisk kontakt och humor används också för att visa positiv upp
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skattning gentemot besökande. Med skojbråk kan man kommunicera att
man gillar en ungdom, trots att man samtidigt sätter en gräns, såsom när
en fritidsledare tar i en stökig person och håller om honom eller henne, för
att kommunicera att personen ifråga ska ta det lite lugnare.
En före detta besökare berättade om hur hon hade börjat tro på sin
egen förmåga att »tänka klokt« i olika situationer tack vare samtal som
hon haft med personalen. Hon fick konkret hjälp att se flera egna inre
redskap för att hantera situationer som hon upplevde som jobbiga, vilket
hon nu själv ansåg vara en av hennes största förmågor.
»Man fick hjälp med att se det som är bra, när man är själv tänker
man att man inte är så bra […] När man säger något så kan de
säga att det här är bra, det kan du ge till en annan person […] Nu
är jag i den åldern där jag kan hjälpa ungdomar som har samma
problem som jag hade.«

Medla och tolka

I en vidare bemärkelse handlar medling om att hjälpa människor att urskilja
något nytt, såsom att se ett händelseförlopp i ett nytt ljus och att kunna
sätta saker och ting i sitt rätta sammanhang. I konflikter handlar medling
om att hjälpa individer att förstå varandra på ett bättre sätt och hitta lös
ningar som upplevs som positiva för båda parter.
I den öppna fritidsgårdsverksamheten händer det att ungdomar känner
sig förolämpade eller kränkta av andra ungdomar, vilket lätt kan leda till
en eskalerad konflikt, såvida man inte plockar upp de tidiga signalerna
och hanterar situationen snarast möjligt. En del av dessa slags situationer
handlar om att ungdomar inte förstår varandras koder tillräckligt väl, eller
att deras språkbruk inte hjälper konflikten i en konstruktiv riktning. Scha
blonbilder som finns emellan olika kulturer kan också bidra till en sämre
förmåga att hitta positiva sätt att vara tillsammans på. Det kan också handla
om en att en person inte kan uttrycka sig så väl på svenska och att detta
bidrar till att en kritisk situation uppstår. Genom att föra dialoger med de
berörda ungdomarna om det som hände, bistår man i kommunikationen
mellan dem och hjälper dem att komma ifrån upplevelsen av att de har
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förolämpat varandra för att vara dumma, till att förmås se vilka bakom
liggande känslor och behov som finns.
»Varför bryr sig svenskar inte om pengar?«
Att tolka handlar om att sätta sig in i de behov som en person har som inte
lyckas göra sin röst hörd, och vara en röst åt den personen i olika samman
hang Eftersom Mixgården ligger i ett område där de flesta besökarna har
ett annat etniskt ursprung, så kommer en stor del av de dialoger som förs
att handla om frågor som berör integration. Personalen kallar detta för att
vara »kulturtolkar« vilket kan innebära att svara på frågor om det som känns
främmande i samhället, till exempel hur människor i Sverige hanterar olika
situationer. I en multietnisk miljö fyller detta även en stor funktion som en
del av det integrativa arbetet i verksamheten. En av de anställda berättade
om en besökare som då han fick sin första lön trodde att han blivit »blåst
av staten« eftersom de hade tagit trehundra kronor från hans inkomst och
han inte visste att det var ett avdrag för skatt. När han fick situationen
förklarad för sig tyckte han att det var fel, varpå fritidsledaren informerade
honom om att han naturligtvis kunde rösta på dem som var emot beskatt
ning men att han då kanske inte skulle få en fritidsgård i framtiden.
Förhållningssätt när det känns jobbigt

Ungdomar som brottas med känslomässigt svåra saker har ofta ingen insikt
i att det som de upplever ligger inom den normala utveckling som tonårs
perioden innebär. En del ungdomar kommer från kulturer där man som
tonåring går direkt in i arbetslivet och inte genomlever en lång period av
osäkerhet inför framtiden och den egna identiteten. Då de är fångade av
sina upprörda känslor i nuet och inte hittar ett förhållningssätt de trivs
med, är det viktigt att inte förstärka det som känns extremt i tillvaron.
Istället försöker man att hjälpa tonåringen att förstå att det som han eller
hon upplever ligger inom ramen för normala livsproblem. Man för resone
mang om hur det är att vara tonåring och fokuserar på att bemöta personen
med empati samtidigt som man står för ett helhetsperspektiv i relation till
de problem som upptar ungdomens livsvärld.
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• Att sätta gränser och hantera friktioner
Som vi beskrev tidigare ser Mixgårdens personal konflikter som en viktig
del av att utveckla och fördjupa relationer med varje enskild ungdom. Att
sätta gränser och hantera friktioner kan skapa många tillfällen till ökad
förståelse för andra perspektiv än sitt eget och att lära sig att respektera
och ta större ansvar för kollektiva värderingar. På Mixgården syftar den här
typen av samtal till att främja ungdomars förmåga att ta ansvar för kollek
tiva normer och deras attityder och beteende gentemot varandra.
Konstruktivt tjat

»Det är viktigt att inte tröttna på att hålla kontakten och att markera
gränser även i situationer när det inte känns viktigt för en själv.«
Anna, anställd på Mixgården
Personalen ser som sin uppgift att vara delaktiga i att lära ungdomar att
följa de regler för socialt samspel som de behöver behärska för att kunna
fungera som samhällsmedborgare Även om personalen inte har föräldrarnas
roll, så blir deras funktion ofta en slags föräldraroll, i synnerhet när det gäller
att tjata på ungdomarna om regler. Det förekommer också att föräldrar ibland
kommer till fritidsgården och ber personalen om hjälp med detta »Säg till min
son att han uppför sig!« Personalen försöker sätta gränser för ungdomarna utan
att använda pekpinnar och att så långt som möjligt använda andra medel än
tvång. Att tjata på ungdomar är inte något som man upplever som negativt i
sig. Istället ser man det som en viktig uppgift att spegla ungdomarnas bete
ende genom att ge dem en respons, även när det handlar om att upprepa
förhållningssätt. »När man för tionde gången har sagt till en ungdom att ta ner
fötterna från bordet, har man också sett personen tio gånger.« Den här attityden
är framträdande i alla intervjuer med personalen, och eftersom tjat är en
stor del av den dagliga verksamheten, är den positiva attityd som präglar
tjatandet väsentligt för att kunna uppleva det meningsfulla i att upprepa.
Bemöta ungdomars attityder mot varandra

Då det förekommer en konfliktsituation emellan ungdomar handlar det först
om att stoppa deras beteende, innan det går att påverka attityderna som
orsakade att konfliktsituationen uppstod. När sinnesstämningen har svalnat

79

mixgårdens arbetssätt

något och de inblandade är tillräckligt lugna för att reflektera över det som
hände, talar man vanligtvis först med dem enskilt. Det första steget i samtalen
som följer en konflikt kan vara att hitta ord på och bekräfta det som känns för
de iblandade, innan de kan reflektera och skaffa förståelse för hur den andra
betett sig. Där har man hjälp av att både ställa frågor som öppnar för ett större
perspektiv, samt konfronterar de egna föreställningarna; »Varför tror du han
gjorde så? Hur tror du han kände sig då? Hur skulle han kunna veta att du aldrig
skulle göra honom illa när du hade en kniv i handen?« Man kan som vuxen hjälpa
till med att tolka åt ungdomarna: »Jag hörde också det han sa, men kan han ha
menat…?« Konflikthantering är ett av de tillfällena där man får chans att
diskutera de egna tolkningarna som man bär och få insikt om att andra har
helt andra tolkningar om vad som hände och vad händelsen betydde.

4. Hantering av kritiska incidenter
Konflikter och andra kritiska incidenter är mycket gynnsamma tillfällen
att markera och befästa normer och ger dessutom tillfälle att samtala om
orsaker och konsekvenser. Dialogen är det viktigaste verktyget för hante
ring av kritiska incidenter, vilket innebär att inte bara ge fasta ramar, utan
att också kunna förklara varför de finns och besvara ungdomars frågor tills
man uppnår, om inte ett samförstånd, så i alla fall en acceptans inför situa
tionen. När saker händer som stör verksamheten i betydande utsträckning
eller gör att stämningen i området blir oroligt, samt då det finns risker för
ungdomarna som man bedömer som tillräckligt kritiska, samarbetar perso
nalen ofta med andra aktörer.
• Konfliktsituationer med enskilda ungdomar
För att fasta ramar ska fungera väl utan att de blir kvävande eller urholkade
av ständiga negativa konfrontationer, behöver man också ha fungerande
strategier när konflikter uppstår.
När konflikter uppstår mellan ungdom och personal som följd av att en
besökare inte respekterar de regler och normer som gäller på fritidsgården,
behöver man ibland ha extra resurser för att undvika en dålig stämning.
När fritidsledare upplever att en situation är besvärlig att hantera, antingen
för att de själva hunnit bli väldigt upprörda, eller för att personen inte går
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att nå fram till, kan de välja olika alternativ:
-	 Porta personen ifråga för kvällen och be honom eller henne komma till
baka innan den öppna verksamheten börjar påföljande dag, för ett samtal
– när känslorna svalnat.
-	 Om det förekommit en konflikt kvällen innan och en fritidsledare som
har hamnat i ett låst läge med en enskild ungdom komma överens om att
någon annan i personalgruppen tar över samtalskontakten eller bestämma
att två fritidsledare bemöter personen tillsammans. I låsta lägen kan den
fritidsledare som har bäst relation till en enskild ungdom ha lättast att
uppnå en dialog.
-	 Om en individ hamnar i konflikt med en av fritidsledarna kan hela personal
gruppen tillsammans signalera till individen ifråga att hans eller hennes
beteende inte är acceptabelt. Om man inte noga tydliggör för individen
att konflikten handlar om sakfrågor och inte om en enskild fritidsledares
inställning, riskerar konflikten att eskalera till en personkonflikt gentemot
en anställd. Därför är det viktigt att definiera att konflikten handlar om brott
mot fritidsgårdens regler och att alla anställda ställer sig bakom dessa.
-	 I konflikter som uppstår i stunden lämnar en fritidsledare inte platsen
för att hämta en annan fritidsledare för att få hjälp, eftersom detta skulle
ge fel signaler. Genom väl utvecklade koder kan de andra fritidsledarna
oftast se behovet och kliva in för att hjälpa till, utan att det behövs en
verbal kommunikation dem emellan.
-	 I svårare konflikter bemöter alla i personalgruppen tillsammans personen
ifråga.
Personalen menar att de tillsammans lyckas hantera större konflikter med
ungdomar för att de över tid har utvecklat koder och förtroende för varandra
som gör att de snabbt kan agera unisont i konfliktsituationer. Som regel
sluter de alltid upp och följer den som agerar först i ett akut läge och de
har som policy att alltid vara solidariska gentemot varandra i den yttre
verksamheten. I efterhand kan de analysera och utvärdera om de agerat på
bästa tänkbara sätt, för att dra lärdom inför framtida händelser. Även andra
aktörer med god kännedom om Mixgårdens verksamhet poängterade
framgångsfaktorn med arbetet i konflikter som ett resultat av ett stabilt
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teamarbete. »När det blir en konflikt så sluter de alltid upp och hanterar situa
tionen tillsammans. De bildar ett starkt team när det händer något.«
Personalen är också mån om att vara lyhörda för att individens behov
och undvika att peka ut en person, speciellt inte när det finns risk att per
sonen ifråga kan känna sig kränkt. De tar hellre en person åt sidan än
konfronterar honom eller henne inför kamrater om de är osäkra över ung
domens sätt att reagera och de är medvetna om risken att själv bidra till att
eskalera konflikter genom att hantera dem osmidigt. Personalen vill så
långt det är möjligt undvika att peka med hela handen och använder hellre
andra strategier, till exempel humor och upprepning. Att fysiskt stoppa en
person kan verka lugnande om personen ifråga är lite uppspelt och man
kan också använda sig av fysisk kontakt för att ingripa i en konflikt mellan
ungdomar. Detta fungerar eftersom ungdomarna är vana vid att persona
len rör vid dem; de har lättare att sära på ungdomar som börjar bråka,
eftersom fysisk kontakt inte har den laddning som det skulle ha haft om
de aldrig vidrörde besökarna. De kan därför använda sin egen kropp och
gå emellan i konflikter utan att de skapar onödig oro bland ungdomarna
eller riskera att konflikten eskalerar ytterligare.
• Beakta risk för antisocial gruppdynamik
För att klimatet ska upplevas som tryggt behöver man även vara observant
på om det förekommer tendenser till att inofficiella ledare söker sig dit för
att få en arena (för att till exempel göra affärer). Personalen på Mixgården
menar att man måste konfrontera sådana tendenser och kommunicera
med absolut tydlighet att detta inte är acceptabelt och att man inte kommer
att se genom fingrarna på sådan verksamhet. Det kan uppstå situationer
när de aktivt frågar vissa ungdomar som de undrar över, visa att de har
misstankar, för att markera att de är observanta och beredda på att agera på
vad de märker. På det här området behöver fritidsledaren i sin roll försvara
fritidsgårdens klimat mer offensivt, men i det långa loppet skapas också
ett rykte, en allmän kunskap bland ungdomar i området, om att Mixgården
inte är en plats för sådana rörelser. Den här typen av problematik kan dock
vara återkommande och kräver en vakenhet från personalens sida, samt en
god kunskap om vad som också sker utanför fritidsgårdens väggar.
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»När någon testar gränser och det blir en krock brukar ungdomar
backa och vänta och släppa fram oss först, däremot om det blir en
stor konflikt, vilket är sällan, där personalen tar och bokstavligt
kastar ut personen, så är ungdomarna också där och han får ingen
sympati för sitt missnöje – bla bla jävla hora, fitta, jag ska bränna
[…] Då säger de – Lugna ner dig, visa respekt, de kanske säger till
personalen – Det är bra nu vi ska ta hand om honom, lugna ner dig
också. Däremot kommer de inte fram och säger till om någon säljer
knark och berättar, det finns en lojalitet åt båda sidorna.«
Teddy, anställd på Mixgården
• Mobilisera ungdomarna
Andra aktörer vänder sig regelbundet för att fråga eller be om hjälp med
ungdomar eller ett särskilt problem, eller för att bara klaga när ungdomar
bråkar. Personalen menar att den lokala befolkningen i Hammarkullen
har en bild av Mixgården som en neutral plats, på så sätt att de inte tar
ställning i konflikter, såsom de inblandade parterna gör. Därför får de, från
både ungdomars, föräldrars och polisens sida, mandat som en självklar part
i medlingssammanhang där ungdomar är inblandade. Mixgården är en
neutral instans, i det avseendet att de inte är med i att besluta om åtgärder
mot ungdomarna. De känner till miljön, de rör sig bland ungdomarna och
de har förtroende från flera olika aktörer. Dessa faktorer gör att deras del
aktighet skapar större legitimitet åt en medlingsprocess.
Då personalen själva inte har kontakt med de ungdomar som är inblan
dade i en konflikt i området kan de välja att istället mobilisera andra per
soner som har en bra relation till de berörda. De kan vända sig till andra
ungdomar i personens kontaktnät, kompisar eller syskon, en ›resursperson‹
eller representant som lättare kan föra en dialog med personen ifråga. Då
kan de be resurspersonen att komma in på kontoret och fråga »Vad ska vi
göra åt bråket«? Ett sådant samtal handlar initialt om att väcka motivation
och prata om tänkbara konsekvenser om man inte löser problemet, för att
sedan övergå till en konkret diskussion om vad som behöver göras. Ibland
vet man emellertid inte vem som skulle kunna vara en sådan resursperson
och behöver då istället börja med att ta andra kontakter som kan bidra
med ledtrådar. Vanligt är man tar en promenad i närområdet och pratar med
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de aktörer som regelbundet vistas runt torget, som ser mycket och som
kanske har värdefull information kring problemet. Det händer också att
ungdomar kommer in på Mixgården för att prata för en kompis som blivit
avvisad från fritidsgården och vädja till personalen. »Min kompis är verkligen
jätteledsen för det han gjorde och han lovar att det inte kommer att hända igen om
han får komma in. Jag ska också se till att inget händer…«
• Hantering av större konflikter mellan ungdomsgrupper
När ungdomar inte kan visa respekt för varandra inne på fritidsgården och
väljer att gå så långt att de konfronterar varandra, uppkommer situationer
där personalen får som sin uppgift att sätta starka gränser för att stoppa
ungdomarnas beteende. Men även om de kan avvisa ungdomar från fritids
gården under en period, finns det i en större konflikt en risk för att stäm
ningen på fritidsgården också påverkar andra ungdomar och man har bara
tillfälligt löst problemet. Därför ser personalen som sin uppgift att fortsätta
att arbeta med de attityder som finns mellan ungdomarna i konflikten, för
att hitta lösningar som fungerar på längre sikt. När de själva inte lyckas med
att påverka ungdomarna till att upphöra att trakassera varandra, behöver
de mobilisera andra resurspersoner som också kan påverka beteendet i en
konstruktiv riktning. Nedan ska vi ge ett exempel på en konkret konflikt
som Mixgårdens personal var involverad i under 2005, där de själva blev
en part i konflikten, eftersom den ledde till att de ombads att vittna i en
rättegång. Den här konflikten är intressant på det sätt att den gick så långt
att rättsväsendet blev inblandat, innan alla parter kunde se konsekvenserna
av sitt beteende. Först därefter fanns en villighet att upphöra att bråka och
med personalens hjälp så småningom komma till en försoning. Trots att
konflikten inte gick att hejda, är detta ett mycket tydligt brottsförebyggande
exempel, såtillvida att när konflikten väl var över hade båda grupperna
kommit fram till ett nytt förhållningssätt gentemot varandra, som i högsta
grad påverkade deras framtid i området.
Konflikten involverade en grupp somaliska och kurdiska ungdomar. I
början av konfliktens utveckling innebar personalens arbete att hantera
konfrontationerna som skedde inne på fritidsgården, samt i att försöka
mobilisera personer från de etniska föreningarna där man hade kontakter.
När konflikten eskalerade utan att de tidiga signalerna gick att hejda,
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valde personalen att involvera flera andra aktörer och bjuda in till ett föräldra
möte ihop med socialsekreterare och polischef. Under detta möte försökte
de också att motivera till delaktighet i föräldravandringar i området. Konflikten
eskalerade strax därefter i form av en våldsam konfrontation inne på fritids
gården där ett 15-tal ungdomar attackerade tre ungdomar från den andra
gruppen, utan att personalen kunde hejda dem. När konflikten blivit så
allvarlig att rättsliga processer skulle inledas, förde personalen samtal med
flera aktörer, såsom polis, åklagare, ungdomsarbetare och föräldrar. De för
sökte också göra ungdomarna medvetna om de rättsliga konsekvenserna
och att personalen skulle bli ombedda att vittna. Efter hela den rättsliga
processen, som för ungdomarna innebar svåra polisförhör och en hård rätte
gång hade stämningen mellan ungdomarna inte blivit bättre. Två ungdomar
hamnade kort efter rättegången i ett bråk där en av ungdomarna använde
en kniv för att hota den andra. Personalen fortsatte sitt arbete med att ha
samtal med representanter för de båda ungdomsgrupperna och under ett
sådant samtal fick de ett förslag från en av grupperna om att lämna området
tillsammans för att tala ut och umgås, ihop med personal och polis. Personalen
bestämde sig för att ordna ett sådant läger, ett slags medlingskonferens, där
alla de ungdomar som ville kunde få chansen att mötas på mer neutral
mark. Först initierades dock en medling mellan de två individer som hade
svårast för att visa respekt gentemot varandra och till den medlingen valde
man att bjuda in en extern och utbildad medlare. Under medlingen blev
ungdomarna hjälpta i att ge uttryck för sina kränkta och upprörda känslor.
Tillsammans med 21 ungdomar från de båda grupperna, två ungdoms
sekretare och en polis åkte man sedan på läger tillsammans. Värderings
övningar och avslappnade aktiviteter skapade ett samtalsklimat där ung
domarna kom fram till ett synsätt där de kunde respektera varandra och
tala med varandra utan konfrontationer. Efter lägret blossade inte konflikter
mellan de båda grupperna upp igen under de nästföljande månaderna och
efter sommaren hade flera av ungdomarna blivit för gamla för verksamheten,
varpå de av naturliga skäl lämnade fritidsgården.
Ovanstående konflikt är ett exempel på hur man arbetar ihop med flera
aktörer över en längre tid för att lösa en kritisk konflikt. En konflikt av den
här omfattningen hade under ett halvår stora konsekvenser för fritidsgården;
de fick till exempel stänga den öppna verksamheten vid tillfällen då det
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fanns risk att ungdomarna skulle använda fritidsgården som arena för att
konfrontera varandra. Den övriga verksamheten blev också påverkad, då
flera planeringsmöten blev avbrutna och personals arbetsbörda ökade. Ändå
är det här arbetssättet det självklara valet för Mixgården, eftersom man ser
det som det långsiktigt mest lönsamma ur alla aspekter. Att arbeta med
hela området i blickfånget är något som vi har berört i det här avsnittet i
konfliktsituationer. I ett senare avsnitt kommer vi också att se andra slags
teman där samverkan mellan flera aktörer kan vara av stor betydelse.
• Stöd till enskilda ungdomar i kritiska livsfaser
Mixgårdens personal ser som sin roll att styra bort ungdomar från livsvägar
som försätter dem i en socialt utsatt situation. I perioder kan individer som
besöker Mixgården hamna i speciellt kritiska livssituationer och det är en
del av deras arbete att vara uppmärksamma på detta. Genom att göra en
analys av hur en individ rör sig i området kan de plocka upp varnings
signaler och tecken på att en ungdom riskerar att hamna i kriminella banor,
men det är viktigt att sådana här signaler plockas upp tidigt för att kunna
göra en skillnad för personen.
Trots träning i att vara lyhörd för sådana tecken kan man lätt missa signaler
och det är därför viktigt att flera vuxna ser samma individ från olika håll. Men
ungdomar kan också själva vända sig till personal som de känner förtroende
för och berätta om droger, problem i hemmet eller känslor de upplever
som svåra att förhålla sig till. Huvudsyftet som Mixgården har är att skapa
en miljö där det fungerande samhället representeras i den öppna verksam
heten. Därför är det en viktig balansgång mellan att erbjuda enskilt stöd
till vissa ungdomar och samtidigt ha hela gruppen i blickfånget och det finns
alltid en risk att problemen hamnar i medelpunkten, vilket avleder upp
märksamheten från det som redan fungerar väl. Hur man ska arbeta med
enskilda individer behöver alltså stå i relation till helheten i verksamheten
och i det här avseendet har det nätverk som Mixgården utvecklat en viktig
roll. Frågor om huruvida ungdomar har kontakt med socialtjänst, på vilket
sätt ungdomar ska slussas vidare, var de bäst kan få stöd, eller hur man kan
ge deras föräldrar särskild uppbackning, är frågor som ständigt är aktuella
i dessa sammanhang. När det handlar om att arbeta med ungdomar i grupp
har personalen gjort erfarenheten att de får bättre resultat när de blandar

89

en eller ett par socialt utsatta ungdomar med flera andra, väl fungerande
ungdomar.
Under 2006 var personalen involverad i att arbeta individuellt med 35
ungdomar. Individuellt arbete innebär dels samtal och individuellt stöd
till individer utanför den öppna verksamheten, men de lägger även extra
tid och uppmärksamhet på dessa ungdomar under kvällsverksamheten.
På personalmöten lyfter de upp observationer som de har gjort under
kvällsverksamheten och under handledning diskuterar de också olika
metoder och strategier som bäst kan bemöta de individuella behov som
ungdomarna har. Det händer att personalen får en roll i att stötta en individ
med speciella behov, såsom förståndshandikapp. Under våra besök på Mix
gården hade två i personalen uppgiften att hjälpa en ung kille med förstånds
handikapp som ofta hamnade i besvärliga situationer. Detta var ett problem
för flera aktörer, eftersom personen rörde sig i hela området och det bedöm
des som en stor risk att både han själv och andra skulle komma att fara illa.
Vi kunde se hur personalen mötte upp personen ifråga utanför fritidsgården
och hjälpte honom in i verksamheten genom att involvera honom i aktivi
teter, såsom pingis och ishockeyspel. När en fritidsledare själv spelade med
honom ville de andra ungdomarna också vara med och efter ett tag var det
möjligt för personalen att lämna aktiviteten och fann att samspelet fung
erade bättre med ungdomarna som tidigare dragit sig undan.
Ofta leder enskilt ungdomsarbete till samverkan med andra aktörer,
men personalen kan själva välja att följa med en besökare till platser utan
för fritidsgården, såsom till kvinnojouren eller för att göra en polisanmälan.
De har hänt att de stöttat en person som inte gått till skolan genom att
under en period följa med till skolan på morgonen. Ungdomar ber ibland
själva att en fritidsledare medverkar som representant på deras nätverks
möte. Det har förekommit att personal varit med och stöttat en individ i
rättegångsprocesser och besökt individen på anstalt. Föräldrar ber då och
då om hjälp med att hantera situationer som deras ungdomar hamnar i och
det förekommer också att föräldrarna själva får speciellt stöd från fritids
ledarna under vissa perioder.
En annan balansgång i individuellt arbete är att stötta ungdomar på ett
sätt som de kan ta emot, även om de ibland finns motstånd och en del
konflikter uppstår. Personalen har gjort erfarenheten av att ungdomar har
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dragit sig undan från fritidsgården, då de själva i efterhand bedömer att de
kan ha »gått på för hårt«. Men även om ungdomar kan klaga på personalen
under en tid och fördöma dem för deras handlande, kan samma personer
flera år senare visa sin tacksamhet för hjälpen och mena att det gjort en
avgörande skillnad för deras liv.

5. Fritidsgårdens aktiviteter
Mixgårdens aktiviteter kan delas in i öppna aktiviteter; såsom pingis, biljard,
bio, fika, ungdomars självständiga musik och dans projekt, samt i riktade
aktiviteter; där målgruppen är bestämd och innehållet är helt eller delvis
planerat. Utvecklingen av dessa aktiviteter är dynamisk och föränderlig,
eftersom man både vill anpassa sig efter de behov som ungdomarna har,
de positiva trender som finns inom ungdomskulturen, samt de bästa idé
erna som personalen själva har för att möta sina målsättningar med verk
samheten. Men man värnar också om att skapa kontinuitet och traditioner,
genom att erbjuda vissa årligen återkommande aktiviteter som besökarna
ser fram emot och talar med varandra om. Snarare än att lista de olika akti
viteterna vill vi här redogöra för på vilka sätt olika aktiviteter uppfyller
önskade ändamål och målsättningar i verksamheten.
• Skapande aktiviteter
När Mixgården flyttade till de nya lokalerna år 2002 anpassades källar
våningen för att kunna tjäna det stora musikintresset som bubblade i
Hammarkullen. Mixgården kom under en tid att bli en betydelsefull arena
för hip-hop musikens utveckling i området, men de senaste åren har folk
musik fått en större roll på fritidsgården. Personalen vill att deras fritidsgård
ska vara en öppen plats för ungdomarna, vilket innebär att fritidsgården
värnar om flexibiliteten att omvandlas för att passa ungdomarnas behov. Det
som idag fungerar som samtalsrummet, »vaniljrummet«, kan imorgon göras
om till att bli en studio, om det bättre tjänar ungdomarnas gemensamma
behov. Personalen menar att det är angeläget att vara lyhörd för de trender
som är aktuella och att släppa taget om de former som inte längre inspirerar
ungdomarna. Att i den utsträckning som är möjlig kunna erbjuda innovativa
resurser, kunskap och nya mötesplatser för aktuella trender är en strategi
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som skapar delaktighet och positiv utveckling. Att ungdomar från olika
etniciteter möts i ett gemensamt skapande kan också ses som en anti rasistisk
strategi, speciellt när de får insikt om hur mycket som finns att vinna av att
lära av andras kunskaper. Inom musiken och dansen är detta en uppenbar
koppling, som alltid har framställt hybrider och överskridit etniska gränser.
»Har du skrivit den låten själv? Du är ju en pärla, det är verkligen din grej.«
Personalen ägnar en hel del tid åt att hjälpa ungdomar att stödja dem i deras
intressen, vilket ofta handlar om att uppmuntra och spegla deras skapar
kraft och utveckling. Kreativa aktiviteter kan utgöra speciellt bra tillfällen
för detta, genom att det synliggör för ungdomarna själva att de skapar
något som någon annan kan uppskatta. Många gånger har ungdomars text
skrivning också signalerat om deras inre konflikter som inte kommit till
uttryck i deras verbala kommunikation. Detta kan också bli till gyllene till
fällen att tillsammans reflektera över hur de uppfattar och får ihop sin världs
bild. Det handlar både om att fånga upp och ta den enskilde ungdomen på
allvar, men också om att ställa frågor om hur saker och ting hänger ihop
eller att efterfråga personligt ansvar för de uppfattningar och åsikter som
blir synliggjorda. En fritidsledare berättade att en av ungdomarna skrivit
en låttext som innehöll nedvärderande ord om polisen och att då en polis
besökte verksamheten dagen efter att de pratat om texten, frågade han
låtskrivaren om han inte ville spela sin musik för polisen. Detta exempel
visar hur man i personalen kan välja att konfrontera ungdomarna för att de
i verkliga situationer ska se innebörden av sina åsikter. Vid tillfälle då det
funnits rasistiska uttalanden i texter har man valt att skapa temakvällar för
att bemöta ungdomarna och få igång diskussioner om ämnet.
Genom sin omvärldskunskap kan personalen också bistå ungdomarna
med information som kan göra det möjligt för dem att få framträda i andra
sammanhang.

»

«

Det är viktigt att bereda en plats för tjejer
när de inte tar den själva.
ANNA, ANSTÄLLD PÅ MIXGÅRDEN
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»Jag är här för att man kan använda mina erfarenheter, jag får
mycket frågor om musik och jag hjälper dem genom att förklara på
olika sätt.… – Vet du att du kan söka pengar för din breakdans från
kulturrådet? Eller – Vet du hur ett studieförbund funkar? Jag hjälper
också till med att tolka kommunikationen mellan ungdomarna och
journalister […] – Tänk på när ni möter en journalist, hur de ställer
frågor…« Teddy, anställd på Mixgården
Skapande verksamhet ger många tillfällen till samarrangemang med andra
ungdomsgrupper, då de kan uppträda i olika sammanhang och både få
besöka och synas på olika arenor. Det största exemplet för detta är den
lokala Hammarkullekarnevalen som uppträder i centrala Göteborg varje vår
och som kanske är Hammarkullens mest uppmärksammade händelse i media.
För ungdomarna, som har en stor del av den egna identitet knuten till sin
närmiljö är det betydelsefullt att Hammarkullen får en positiv exponering.
Detta gör att den här sortens verksamhet får en extra dimension i ett
sådant här område, där det är speciellt viktigt att stödja goda självbilder
hos ungdomarna och uppmuntra deras känsla av att vara betydelsefulla.
Genom att det finns möjligheter att utöva musik och dans på Mixgården,
har flertalet ungdomar fått bestående intressen som har haft positiva åter
speglingar i deras liv totalt, såsom ökat tålamod och bättre förmåga till
planering. Det har också skapat arenor för ungdomar att uttrycka sig, exempel
vis då ett flertal ungdomar från Bosnien och Kosovo började använda hiphop för att ge uttryck för sina känslor de åren Balkankriget pågick. Under en
period kom romerna att bli intresserade av breakdans, vilket resulterade i
ett långvarigt intresse med dansuppvisningar nationellt och en bestående
tradition som levt vidare bland deras småsyskon. Att få en ny roll och iden
titet bidrog till att de började presentera sig själva som romer istället för
bosnier. Andra exempel, såsom konkurrens om tider i musikstudion eller
begränsning av tid vid biljardbordet, har också givit resultatet att ung
domarna blivit bättre på att hålla tider. När de verkligen vill att något ska
fungera, kan både uthållighet och förmågan till disciplin växa.
Många ungdomar som är musik och dansintresserade hittar ofta arenor
utan fritidsgårdens medverkan. När ungdomar som under andra omständig
heter inte skulle ha hittat dessa uttrycksformer ges stöd är det av speciellt stor
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betydelse, såsom i fallet med de romer som fann breakdansen. Personalen
behöver vara lyhörd för att se de ungdomar som vill ta för sig av deras
resurser, men som behöver extra stöd för att det ska bli naturligt för dem
att ta chansen. För de ungdomar som har intresset, men inte lyckas inordna
sig i andra mer strukturerade verksamheter, får de på fritidsgården chansen
att träna sig i att ta ansvar för sina intressen.
Skapande verksamhet har stor kraft i att påverka de kollektiva grupp
identiteterna; hur ungdomarna skapar mening och bygger sina identiteter
och har därför en stor potentiell roll för ungdomars utvecklingsprocesser.
Genom att vara en arena där man tillåter de positiva trender som ungdomarna
inspireras och kollektivt påverkas av, skapar man också en legitimitet till
upplevelser och attityder i ungdomskulturen som vill komma till uttryck.
Indirekt verkar detta också brottsförebyggande, eftersom frustration och
upplevd hopplöshet kan omvandlas och bearbetas genom kreativitet, istället
för att få antisociala och kriminella uttryck.
• Aktiviteter som förmedlar en värdegrund
Såsom föräldrar vill ge plats för sina barns kreativitet, men samtidigt också
förmedla förebilder och livsprinciper, vill också Mixgården vara en plats
där ungdomarna får ta del av en värdegrund. Personalen förmedlar aktivt
en multikulturell världsbild och tar ställning i vissa politiska frågor, med
verkar i solidaritetsprojekt och hjälper kulturföreningar i området. De ser
Hammarkullen som en företrädare för det multikulturella land som Sverige
håller på att bli, där viktiga egenskaper är att öppet och respektfullt upp
märksamma de skilda världar och många verkligheter som ryms i ett sådant
samhälle. Det innebär också att aktivt företräda värderingar som värnar om
integrationsprocesser och att kunna förhålla sig till frågor som ungdomarna
ställer på ett konsekvent och handlingskraftigt sätt. På det sättet blir Mix
gårdens egen ideologi en grund för de norm- och värdesystem som de för
medlar till ungdomarna på olika sätt. Att personalen är väl förankrad i
Hammarkullen sedan många år tillbaka, spelar en stor roll för att de på ett
trovärdigt sätt kan förmedla en positiv inställning till att bo och verka i
Hammarkullen, samt att deras sitt arbetssätt över tid har blivit väl förankrat
bland »brukarna«.
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Solidaritet

När man kommer in i fritidsgårdens lokaler finner man till höger en soff
grupp, och ovanför den hänger en mängd självtillverkade diplom för
bistånd fritidsgården har givit till olika hjälpinsatser i tredje världen. De
första tre sommarveckorna har man varje år en riktad verksamhet, där ett
tjugotal ungdomar under ett par veckor förbereder och genomför en lopp
marknad, och andra inkomstgivande verksamhet såsom diskotek och lotteri.
Utöver att ungdomarna får engagera sig i att främja de som är sämre lottade
än de själva, bidrar också verksamheten till att både att ungdomar och
vuxna lär känna varandra bättre. Man vill ge den här verksamheten karak
tären av ett riktigt sommarjobb, med fickpengar och en avslutande läger
vecka i belöning för de två arbetsveckorna. Vid frånvaro dras pengar och
man kan förlora sin plats om man missköter sig. Den här årliga verksam
heten skapar samtalsämne för en lång tid bland ungdomarna och är en
kontaktskapande verksamhet som ger en kontinuitet åt fritidsgårdens verk
samhet i sin helhet.
Att vara solidarisk mot andra som har det sämre ställt är ett exempel på
hur man arbetar med värderingar i verksamheten, vilket får en större
genomslagskraft då ungdomarna själva får vara med och bestämma vilka
projekt pengarna ska gå till. En deltagare berättade under en intervju att
hon sett ungdomar som lyst upp av att få vara med och skapa en positiv
insats för ett land de har en relation till. Eftersom många av ungdomarna i
Hammarkullen inte har råd med speciella sommarlovsaktiviteter, blir fri
tidsgårdens sommarverksamhet extra betydelsefull. Personalen vill också
att ungdomarna ska få uppleva att de har mycket att bidra med till andra,
att de kan genomföra en ansvarfull uppgift och att de lever i ett socialt
sammanhang som de har delaktighet i. Den solidariska värdegrunden för
medlas inte bara under sommarveckorna; även föreläsningar och filmkvällar
har detta som tema. När flyktingfrågan hamnade i verksamhetens fokus
2005, visade man film runt temat att vara en gömd flykting och man valde
att använda pengarna för sommarverksamheten till att hjälpa flyktingar.
»Pengarna gick ju till olika ställen, ibland gick pengarna till ställen
där folk kom ifrån och hade man nån kompis och kände nån samhörig
het till det stället, så kanske han eller hon blev extra engagerad och att
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de lyste upp på ett helt annat sätt. Jag tror att undermedvetet så lär
man sig att visa solidaritet till andra, […] utan att man vet om det
så sätter det sig. De sprider ju såna värderingar också att göra något
bra för någon annan också. Man kanske inte tänker så jättemycket
på det då, men man vet pengarna ska inte gå till mig, de ska gå till
nån annan, jag tror man lär sig av det«. Tidigare besökare

Normala förebilder

Vissa temakvällar, med filmvisning eller inbjudna föreläsare, är exempel
på andra aktiviteter där det ges tillfälle att föra samtal om värdegrunder.
Inom ungdomskulturen märker man av tendensen till svart-vitt tänkande
inför framtiden och det vanligt att ungdomar antingen beskriver framtiden
som helt hopplös eller hoppas på att bli en ny Zlatan. På Mixgården vill man
förmedla anti-elitistiska värderingar, för att verka som en motkraft mot
trender som vidmakthåller en elitfixering. Personalen har till exempel bjudit
in medborgare i området som har lyckats skapa sig bra liv, med syssel
sättningar som inte betraktas som så märkvärdiga i ungdomarnas ögon.
Personalen menar att målet är att »putta in ungdomarna i Svenssonhögen«
och att de vill etablera värderingar om att man duger och är okej som man
är och att ha en sund relation till att vinna. Dessa värderingar vädras i den
vanliga verksamheten dagligen, till exempel när en fritidsledare märker
att en person har höga förväntningar på sina idrottsprestationer eller inom
musik. Även om man vill stödja ungdomarna i sina drömmar, vill man att
de har realiserbara drömmar som hjälper dem att utvecklas, från den grund
som de redan har i sig själva. Detta är en kärnfråga i Mixgårdens värdegrund,
som trots att de både har personal och tidigare besökare som har lyckats
etablera positioner inom musik och media, ändå håller det »vanliga livet«
som en ledstjärna. I våra diskussioner med personalen talar de om vardags
hjältar, personer med stort ansvarskännande och om tysta besökare som
efter tid utmärker sig med sina förmågor, utan att de hävdar sig gentemot
andra besökare. När en sådan tidigare besökare fick timanställning på
Mixgården, frågade flera av ungdomarna varför de valde en person som
inte visat så mycket av sig själv, svarade personalen; »Han har visat att han
är en bra kille och att det går att lita på honom«.
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Demokrati

»Lär vi oss inte lyssna till de unga, på de ›språk‹ de själva skapar
eller använder sig av, utan istället kommer med moraliserande för
maningar, innebär det att vi låter den kraft och kritik som så väl
behövs för att vitalisera och fördjupa demokratin gå förlorad .«
Ove Sernhede

På Mixgården har personalen en uttalat platt organisation och de har under
åren gjort flera försök till att hitta sätt där ungdomarna får ökad delaktig
het i att bestämma och ta ansvar för den öppna verksamheten på fritids
gården. Detta har emellertid inte varit enkelt att genomföra, men det
senaste året har de hittat fram till en form som de hittills varit nöjda med.
De har valt ut en grupp bestående av tio ungdomar, sju killar och tre tjejer,
som de kallar för de utvalda, och som består av ett tvärsnitt av de ungdomar
som regelbundet besöker Mixgården. Till dem delegerar de en del ansvar,
såsom att jobba i caféet, vara värdar för studiebesök och ta ett visst ansvar
för att fritidsgårdens regler efterföljs. Personalen har utvecklingssamtal
med gruppen och de har möten varje vecka där de avhandlar vad som
händer och vad som finns på agendan. När vi tillfrågade dem om hur de
upplevde sin nya roll på fritidsgården, gav de uttryck för stolthet och
berättade att de tyckte om att få vara med och bestämma, få ökat ansvar på
fritidsgården och att umgås med personalen. Att arbeta med de utvalda
innebär för personalen också att ge specifikt stöd åt dessa tio ungdomar, på
ett stärkande sätt, snarare än med specifika problem står i fokus. En del av
dessa ungdomar har större behov av stöd och på så sätt fungerar arbetet
med de utvalda också som en form av individuellt stöd.
Andra aktiviteter som hänger samman med ökad medvetenhet om
demokrati är när man bjuder in politiker, eller skapar olika teman som
berör demokrati (eller avsaknad av demokrati), i form av filmer och före
läsningar. Huvudsyftet är att öka intresset och kunskapen hos ungdomarna,
få dem att reflektera själva, lära dem att argumentera för sina åsikter och
 Ur Förortens ›hotfulla‹ unga män, SOU 2006.
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ha goda diskussioner med andra personer. Personalen ser det som viktigt
att ge ungdomarna en plattform för debatt, eftersom många ungdomar är
frustrerade och inte upplever att de vare sig blir lyssnade på eller får svar
på sina frågor. Såsom vi beskriver i avsnittet om samtal med enskilda indi
vider, handlar personalens metod om att vara närvarande med ungdomarnas
frågor och hjälpa dem att tänka i flera led. Det innebär att de ofta testar
deras argument, men inte genom att bestrida dem, utan istället hjälpa dem
att lägga ut flera bilder på bordet samtidigt och se hur de hänger ihop. Att
ibland våga följa någons »okloka tankar« tills individen själv kan se dess
konsekvenser är viktiga förmågor i frågor och diskussioner som berör jäm
likhet och medbestämmande.
• Aktiviteter för att bearbeta viktiga och aktuella ämnen
Teman som behandlar destruktiva beteenden

Det finns flera andra teman som är föremål för diskussion, till exempel
vilka konsekvenser det har att begå brott. Personalen kan till exempel
bjuda in en jurist som berättar exakt vad som händer när man begår ett
brott och ungdomarna får chansen att ställa frågor. När ungdomar har
utfört skadegörelse inom bostadsområdet har de bjudit in företrädare för
bostadsbolagen som har berättat om hur det kan påverka deras chanser att
få hyreskontrakt. När spelberoendet blev ett synligt problem i området,
bjöd man in spelmissbrukare för att föreläsa om hur det blir när man inte
kan sätta en gräns mot sitt eget spelande. Ett annat sätt att är att bjuda in
olika aktörer till den öppna verksamheten mer informellt och låta de ung
domar som är intresserade få ställa frågor.
Att arbeta med det som faktiskt försiggår och är aktuellt är det förhåll
ningssätt som man föredrar på Mixgården, istället för att tillhandahålla
ungdomarna med generell information om till exempel droger. De menar
att ungdomar har lätt att skaffa sig information (de är ofta väl insatta i hur
de flesta droger påverkar kroppen) och det gäller att vara lyhörd för vad som
är aktuellt, utöver att aktivt arbeta med värderingar och normer. Att göra
ett studiebesök till en öppen missbruksmottagning, med de ungdomar
som de vet har blivit nyfikna på eller har testat droger är exempel på hur
de agerar utifrån aktuella situationer.
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Aktiviteter som fokuserar på ungdomars möjligheter

I många olika sammanhang försöker man skapa chansen för ungdomarna att
utveckla och visa upp sina förmågor och man ger även vägledning om olika
slags möjligheter för ungdomarna. Mycket av detta sker i de dagliga sam
talen, men man kan också anordna studiebesök, eller bjuda in föreläsare som
berättar om hur ungdomar kan starta projekt, om intressanta platser och
resurser som finns för unga i Göteborgs och om yrkesutbildningar i Sverige.
• Att stärka tjejers deltagande
Det har funnits ett behov av att skapa ett särskilt utrymme för att tjejer
ska delta aktivt i den öppna verksamheten, där de känner sig trygga och
otvunget kan ta för sig av de aktiviteter och resurser som finns. De flesta
av tjejerna i området lever i två kulturer som utgör starka kontraster; dels
deras föräldrars värderingar och normer, dels ungdomskulturens ideal. Uti
från rådande könsrollsmönster har man märkt att ihop med de manliga
besökarna hamnar tjejerna ofta i skymundan och avstår från att ta plats med
sin vilja och sina behov. Personalen ser det som viktigt att motverka de olika
krafter som gör att tjejerna inte får del av Mixgårdens resurser och redan
för tio år sedan införde man en tjejkväll en kväll i veckan. När tjejerna får
en egen plattform har de lättare för att prova fritidsgårdens aktiviteter i
lugn och ro. Tjejerna blir mer aktiva när de inte har killar som tittar på,
vilket visar sig i att de blir mer högljudda och provar saker de inte gör i den
öppna verksamheten med samma lätthet.
Arbetet som den kvinnliga personalen gör på tjejkvällarna handlar mycket
om att få förtroendefull kontakt, att samtala i mindre grupper och på olika
sätt vara tillgängliga för tjejerna. Personalens erfarenhet är att tjejerna har
ett stort behov av att bli lyssnade på och bli bekräftade; då ökar tjejernas
tillit och de som är mer blyga vågar mer. Under tjejkvällarna ges tillfälle att
diskutera värderingar, titta på filmer som berör könsroller, skapa forum
såsom informativa kväll med personal från ungdomsmottagningen. Man
behöver också ge plats för att bemöta den förvirring som tjejerna upplever
runt sin identitet, med de kontrasterande intrycken från hem, skola och
ungdomskultur. Några i personalgruppen talar om vikten av att ta ett steg
tillbaka och inte »överhjälpa« ungdomarna utan istället vänta på dem och ha
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tålamod. När det gäller tjejerna i området finns det flera faktorer som spelar
in i huruvida tjejerna besöker fritidsgården. Det finns en tydlig tendens att
tjejer besöker gården mindre frekvent under de mörkare vintermånaderna,
de går hem tidigare än killarna och besöker gården mer sällan de perioder
då studiebelastningen ökar. En del föräldrarna har lättare att låta tjejerna
besöka Mixgården om de har fått en förtroendefull kontakt med fritids
gårdens personal och personalen arbetar därför aktivt med att skapa goda
förutsättningar för det. Trots att det tagit lång tid har man nu börjat närma
sig en jämnare fördelning mellan tjejer och killar och idag utgör tjejerna
en tredjedel av besökarna. Det är dock delvis olika tjejer som dras till tjej
kvällarna och till verksamheten den övriga tiden. En del tjejer använder
också lokalens dansgolv som sin replokal.
En annan aktivitet där tjejer hamnar i fokus är speciella arrangemang,
såsom festivalen Ladies Day; ett samarrangemang av tjejer från olika fritids
gårdar runt om i Lärjedalen. Festivalen innehöll 2006 en utställning om
kvinnohistoria, föreläsning från ett mångkulturellt och kvinnoperspektiv,
samt sång, dans och massage.
• Aktiviteter för de yngre
De senaste tre åren har Mixgården haft i uppdrag att inrätta en verksamhet
för mellanstadiebarn i Hammarkullen, som de kallar för MiniMix. I den här
verksamheten, som upptar två eftermiddagar i veckan, får personalen och
barnen chansen att lära känna varandra genom både öppna och riktade
aktiviteter. Man har även timanställt äldre ungdomar som leder barnen
inom dans och musik, vilket bidrar med möjligheten för de timanställda
ungdomarna att ta ledarskap och föra sina kunskaper vidare. Samtidigt får
barnen komma nära dessa äldre ungdomar, som de själva kan utveckla
relationer till och ha som positiva förebilder.
Personalen har också riktade grupper med barn som de valt ut och i
dessa grupper har de valt att blanda introverta barn med mer utåt agerade
barn, som kan behöva hjälp med att hitta väl fungerande sätt att interagera
med andra. I dessa grupper fördjupas relationerna mellan barn och vuxna
och man bygger en kontakt som kan växa med tiden tills då dessa barn blir
besökare i den öppna kvällsverksamheten.
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• Riktade projekt och lägerverksamhet
Syftena för de riktade projekten och en del av lägerverksamheten kan
variera under åren. En av de äldre tjejerna berättade i en intervju att per
sonalen hade tagit med henne och hennes kompisar på ett helgläger, trots
att hon inte längre var en regelbunden besökare. Detta hade betytt mycket
för henne och framförallt betonade hon hur rörd hon var över att personalen
tagit sig tid med dem. Vi har fått intrycket av att personalen ställer flera
olika behov mot varandra, som de diskuterar ihop på sina personalmöten
under en lång tid, för att så småningom komma fram till vilka aktiviteter
de ska prioritera. Dessa behov kan handla om både akuta problem, såsom
i konflikten mellan somalierna och kurderna, eller ingå i det mer långsiktiga
relationsbyggandet, där till och med äldre ungdomar som är på väg ut ur
verksamheten kan vara en målgrupp. I ett område som Hammarkullen är
det överskådligt att tänka i termer av flera generationer, eftersom man ser
dem i närområdet dagligen. Även om Mixgårdens målgrupp främst är 13–20åringar, är dessa ungdomars små och storasyskon och kompisar också del
av den helhet de arbetar med. Att bibehålla goda relationer med ungdomar
är inget som får ett slut när tiden på Mixgården är det, även om man aktivt
försöker »putta ungarna ur boet« när de blir för gamla för verksamheten.
Goda relationer ses alltid som en resurs, vilket är det främsta budskapet
som kan lyftas fram ur Mixgårdens arbetssätt. Det kan mycket praktiskt
exemplifieras i följande intervju: »– Hit kan ingen komma och ta över, ung
domarna vet att det utrymmet inte finns [...] Dessutom är det faktiskt så att de,
som kanske själva ägnar sig åt mer eller mindre tvivelaktiga saker, värnar om
Mixgården för sina yngre syskons skull. De vill inte att deras småbröder och systrar
ska börja missbruka eller göra något annat som inte är bra, de vill att deras syskon
ska kunna komma hit och dansa, spela, osv.«
Under en tid när musikintresset var väldigt stort, satsade personalen på en
resa till Sydafrika med 10 deltagare, för att möta unga musiker från en
annan kultur och möta dem på deras villkor. Vi intervjuade en kille som
varit med och som berättade att detta varit en resa som öppnat ögonen för
 Intervju med Teddy Paunkoski, anställd vid Mixgården, ur Ung och trygg i Göteborgs
nyhetsbrev. Nr 1, 2005.
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många nya perspektiv, om såväl musikskapandet som egna kunskaper han
tagit för givet.
Personalen berättar att dessa projekt och läger ofta kan vara kantade
med svårigheter och ibland även besvikelser. Under åren har de lärt sig att
inte blanda alltför många ungdomar med speciella problem i samma grupp
och att de behöver tänka rationellt för att mixa dessa grupper, och inte
enkom »tänka med hjärtat«. De menar samtidigt att det är en fördel att
som fritidsledare ha ett kort minne, så att man också vågar göra om den här
sortens satsningar med förnyad energi.
Under projekt och läger kan man bestämma vilka målgrupper som ska
delta och jobba aktivt med dessa ungdomar och knyta djupare kontakter
än den öppna verksamheten ger tid till.

6. Fritidsgårdens områdesarbete och nätverk
I detta avsnitt behandlar vi hur Mixgården utgör en aktiv kraft i Hammar
kullen som stadsdel. Det handlar dels om Mixgårdspersonalens eget
områdesarbete och dess brottsförebyggande funktioner, dels om hur Mix
gården ingår i ett nätverk av samhällsinstitutioner och aktörer som samman
taget stärker möjligheterna att socialt integrera ungdomar i samhället på
ett positivt sätt.
Personalens grundsyn på sin verksamhet är att ensam inte är stark. För
troendefulla relationer mellan vuxna i olika roller i området gör att man
skapar ett nätverk vars förmåga att hantera problem är betydligt större än
summan av de enskilda delarna. Genom nätverken kan olika aktörer sam
arbeta och tillsammans fatta kloka beslut i vissa frågor. Ett gemensamt
engagemang och en strävan mot en samsyn när det gäller ungdomarna gör
det också lättare att slussa dem vidare vid behov. Personalen vill bjuda in
till en dialog om verksamheten så att fler perspektiv och möjligheter kan
få komma fram, trots att man inte alltid har en samsyn i olika frågor. Perso
nalen definierar sina potentiella samarbetspartners som »alla som kan bidra
med något positivt till ungdomarna« och att även personer som ingår i de mer
informella nätverken kan bidra med mycket. De ser områdesperspektivet
som A och O för sin verksamhet och menar att relationerna till de olika
aktörerna kan vara avgörande i vissa situationer.
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Hur Mixgårdens verksamhet grenar ut sig från sin plats nedanför torget
under badhuset till att även få rötter i andra delar av landet, i form av sam
verkanspartners, ska vi i det här avsnittet titta närmare på. Vi kommer att
ta upp fem olika teman:
-

Kontakter med närmiljöns aktörer
Utforska ungdomarnas sociala arenor
Stärka en positiv tillhörighet till närsamhället
Samverkan i området runt lokala och nationella angelägenheter
Nätverk och samarbetspartners

• Kontakter med närmiljöns aktörer
I närområdet finns det alltid flera aktörer som på olika sätt värnar om ung
domarnas utveckling eller är direkt involverade i ungdomsarbete. Föräldrar,
föreningsaktiva i Hammarkullen, fältarbetarna i Lärjedalen och representan
ter från skolor och kyrkor utgör alla grupper som rör sig in och ut ur fritids
gårdens verksamhet. För att underlätta för vardagliga kontakter med områdets kontaktnät, har man valt att ha ett flexibelt förhållningssätt gentemot
de dagliga och spontana kontakter som människor tar. Personalen låter sig bli
störda och klarar av att hantera att personer som vill något får ta tid, även när
de själva sitter i möten, vilket får konsekvenserna att det kan vara många
bollar i luften samtidigt, (något som vi som utomstående besökare såg hända
ideligen). Samarbetet med närområdets aktörer kan beskrivas i termer av ett
givande och tagande, där de olika parternas viljor för en dialog och upprättar
informella överenskommelser. Personalen vill ha föräldrarnas förtroende till
att ta hand om deras tonåringar kvällstid och föräldrar vill ibland ha en extra
röst som förmedlar någonting som de i egen kraft har svårt att få gehör för
hos sin tonåring. Men det kan också uppstå situationer där föräldrarna
själva behöver stöd och praktisk hjälp. År 2006 var det fem föräldrar som
regelbundet fick individuellt stöd av personalen. Vi intervjuade en kvinna
som haft flera av sina barn inne i fritidsgårdens verksamhet och som perso
nalen bland annat hjälpt med myndighetskontakter. För henne var det
lättare att kommunicera med fritidsgårdens personal än med andra samhälls
institutioner, dels för att det alltid fanns någon som kunde tolka hennes
behov, men också för att deras sätt att vara tillgängliga skapade den lätt
fattlighet som hon behövde i ångestladdade situationer. Personalen ser
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detta som en del i sitt integrationsarbete där de fungerar som en länk mellan
de boende och samhällssystem som kan vara svårbegripliga. Att backa upp
föräldrar, även i andra frågor än det som direkt rör deras barn, kan i vissa
fall vara av stor vikt för en familjs totala situation. Att hjälpa föräldrar att
finna sig tillrätta i sin situation kan i sin tur göra det lättare för dem i sin
föräldraroll. Ovanstående exempel visar också hur Mixgårdens personal
ser på sin roll i termer av »behovsanpassat och områdesinriktat« arbete.
Romerna är ett exempel på en folkgrupp i Hammarkullen som Mix
gården haft mycket att göra med under många år, där de bland annat hjälpt
dem med att starta en föreningsverksamhet. Detta har för den romerska
gruppen inneburit en omfattande process med att sätta sig in i hur det
svenska systemet fungerar och för personalen har det handlat om att över
brygga kulturella frågor, vara »kulturtolkar«, då de kontrollsystem som
fungerade i hemlandet inte finns i Sverige, medan det kontrollsystem som
finns här har skapat andra svårigheter för gruppen.
• Utforska ungdomarnas sociala arenor
Ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden har alla central betydelse
för hur ungdomar umgås och bygger sina egna nätverk i Hammarkullen.
Som en multikulturell förort får de gemenskaper som bildas inga skarpa
gränsdragningar över etnicitet, utan avgörs av flera andra faktorer och skapar
komplexa mönster. Dessa är också mycket föränderliga och känsliga för vad
som händer i omvärlden. Ett krig i Balkan märks påtagligt på atmosfären i
Hammarkullen, medan det inte är så märkbart inne i centrala Göteborg.
För att kunna arbeta med ungdomarna behöver man förstå vilka sociala
arenor de rör sig på och hur de skapar sina nätverk, utifrån den dynamiska
och föränderliga verklighet som de lever i. Det är inte ovanligt att ung
domarna hanterar olika sociala situationer på diametralt olika sätt. Samma
kille som har svårt att följa reglerna på fritidsgården och som ideligen testar
gränser, kan sköta om sin fars fruktaffär exemplariskt. Balansen för hur
man ger ansvar och frihet och hur man förmedlar gränser, är viktigt att
reflektera över utifrån den enskilde individens förutsättningar. För att för
stå hur ungdomar tolkar och interagerar i olika sociala kontexter behöver
man ha ungdomarnas förtroende, kunna tolka deras behov och intressen,
samt besitta verklig kunskap om hur det ser ut från deras perspektiv.
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På Mixgården försöker personalen av flera skäl att vara så insatt som
möjligt i ungdomarnas villkor utanför fritidsgården. De vill kunna hålla sig
informerade om negativa trender som sprider sig i området och i samverkan
med andra aktörer verka för att förhindra att dessa befästs och förstärks.
De vill kunna ge ett stöd till ungdomarna som bygger på att de faktiskt
förstår dem och inte blundar för deras verklighet. De vill också kunna
uppmuntra och skapa plattformar så att de positiva utvecklingsriktningar
som också finns ska få växtkraft på fritidsgården. Även i detta försöker de
hitta samarbetspartners i sitt nätverk som har annan kunskap om trender i
ungdomskulturer, eller andra resurser och goda idéer som kan vara till hjälp
för ungdomarna.
Rent konkret innebär detta att de rör sig i närområdet och samtalar
med den lokala befolkningen. När vi besökte Mixgården under de ljusare
månaderna, fann vi att många vistas utomhus; ungdomarna spelar basket
eller fotboll och äldre personer sitter och dricker te eller kaffe på bänkar
utanför husen. Under en promenad i området uppmanade fritidsledaren
de ungdomar vi passerade att komma till fritidsgården efter sina matcher
och föreslog även till en äldre man att han skulle titta förbi och spela ett
parti biljard. En kvinna kom fram och bad fritidsledaren att säga åt hennes
son att skärpa sig och överlag verkade de flesta vara bekanta med Mix
gårdens personal. En medelålders man hade just fått sitt uppehållstill
stånd permanentat och han fick gratulationer och en kram av fritidsledaren.
Även utanför ungdomsgården var den goda kontakten som etablerats mycket
synlig. Man hälsade med namn, handskakningar och klappar på axlar och
ryggar. Det här sättet att röra sig i området har flera önskvärda konsekvenser.
Fritidsgården blir en mer synlig aktör i området, vilket skapar kontakt och
förtroende för gårdens verksamhet. Personalen upprätthåller de mer infor
mella kontakterna som de har med många människor i området och de kan
även hålla sig ajour med en del äldre ungdomar som inte längre kommer
in på fritidsgården. Mixgårdens områdesarbete bidrar här till den sociala
integrationen i Hammarkullen, t.ex. genom känslan av att ha positiva sociala
relationer och vetskapen om att det finns ansvarstagande och kompetenta
vuxna i området. Dessutom får Mixgårdspersonalen veta en del om vad
som händer i området.
Vid vissa sällsynta situationer, till exempel om det förekommit mycket
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bråk, kan personalen under en kväll välja att stänga fritidsgården helt och
istället röra sig i området. Under hela det årliga Göteborgskalaset har detta
visat sig vara det bästa alternativet eftersom få besöker fritidsgården under
dessa dagar. Istället åker personalen till de platser där det är troligt att deras
besökare håller till, där de samverkar med andra ungdomsarbetare för att
förhindra fylla och bråk bland de minderåriga. Även om ungdomarna kan
uppleva att personalen har lite väl mycket koll på dem, har de också upp
fattat det som en trygghet att de är där ifall något händer.
Eftersom ungdomarna vet att Mixgårdens personal aldrig tvekar med att
kontakta deras föräldrar, kan det också hämma dem från att överskrida en del
gränser. En kväll tömdes Mixgården på ungdomar och personalen fick reda
på att det var ett slagsmål på gång i Hjällbo. Två av fritidsledarna åkte efter,
samtidigt som de ringde till den polis de har en god relation till, men när de
väl kom till Hjällbo stod ungdomarna och hängde på torget och det fanns
okända poliser på plats, som inte visste vad de skulle förhindra, eftersom inget
bråk ännu hade uppstått. Så fort Mixgårdens personal dök upp försvann
emellertid deras besökare i rask fart till spårvagnen, för att slippa bli konfron
terade av fritidsledare eller riskera en senare konflikt med sina föräldrar.
• Stärka en positiv tillhörighet till närsamhället
I Hammarkullen finns såväl en lokal samhörighet och stolthet som en
enorm misströstan och det finns många ungdomar som skäms över att bli
förknippade med att komma från Hammarkullen. När anknytningen till
närområdet står i kontrast till resten av samhället och många ungdomar
känner sig frustrerade, ensamma och har svårt att i egen kraft hitta positiva

»

Social interaktion är det centrala elementet
i lärande och kunskapsutveckling och det
är genom kommunikation med andra i vår
egen utvecklingszon som vi blir delaktiga i
samhällets kollektiva erfarenheter.

«

ROGER SÄLJÖ (2005)
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förhållningssätt och självbilder, förstärks känslan av utanförskap Att det
händer positiva saker i Hammarkullen som ungdomarna kan känna sig
stolta över – såsom en fin fritidsgård – kan betyda oerhört mycket för deras
självbilder. En övergripande strategi är därför att värna om alla positiva
saker som händer i Hammarkullen som fritidsgården kan vara delaktiga i,
såsom aktiviteter, samarrangemang och stöd, eller att på olika sätt bidra
med god marknadsföring och reklam. När fritidsgården presenterade sin
verksamhetsberättelse frågade en journalist hur man ska motverka att
Hammarkullen oftast får medial uppmärksamhet när det varit bråk, efter
att personalen tagit upp just det problemet. Personalen bad ungdomarna
att komma med förslag, varpå någon svarade: »Kom hit en vanlig dag, istället
för att bara komma när något har hänt.« Dialoger mellan personalen och
journalister är ett exempel på hur man försöker lyfta fram det positiva som
händer i närområdet.
När fritidsgården kan fungera som en liten representation av Hammar
kullen ger detta också en levande bild av hur en fungerande del av samhället
kan se ut. Detta kan bli förebilder som ungdomarna kan bära med sig till
andra sociala sammanhang. I tre intervjuer med aktörer från universitets
världen, menade de alla att fritidsgården är ett exempel på en lärande miljö
och en av forskarna hade sett exempel på hur ungdomar i andra sammanhang
hittat förhållningssätt till gruppaktiviteter med uppenbar inspiration från
Mixgårdens arbetssätt. Oavsett verkan, så är personalens avsikt att skapa vad
de kallar för en »bärande kultur« och deras vision är att ungdomarna ska
bära den med sig, genom de normer och värderingar de får under åren som
besökare. I smått betyder den här grundsynen till exempel att man tar
betalt för all mat i caféet, för gårdskortet och för biljardspelet, eftersom allt
i resten av samhället kostar. Man försöker också representera ett multikul
turellt samhälle, genom att till exempel ha personal med olika etniska bak
grunder och förmedla en multikulturell världssyn som är positiv och hållbar.
• Samverkan i området runt lokala och nationella angelägenheter

»Att vi tar ställning i frågor betyder mycket för ungdomarna. […]
Genom att själva göra saker för området ser ungdomarna andra sätt.
[…] Ni kan inte gå och sparka in alla rutorna för att det ska bli för
ändring, så här kan ni göra istället.« Lina, anställd på Mixgården
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Den dagliga dialogen med ungdomarna innehåller många diskussioner
om på vilka sätt ungdomarnas situation hänger ihop med större samhälls
frågor och hur Hammarkullen är en del av ett omfattande samhällssystem.
Det är viktigt för ungdomarna att tydligare förstå varför deras sociala situa
tion ser ut som den gör och komma bort från negativa tolkningar, (såsom
föreställningar om att de själva är dåliga eller att deras är föräldrar är lata).
Ungdomarna söker aktivt vägar att förstå sin livsvärld, frågar mycket och
ser också på hur fritidsledarna hanterar olika företeelser. Att engagera sig i
de frågor som är viktiga i närmiljön åskådliggör för ungdomarna en mer
konstruktiv problemhantering än att sparka in rutor när man är besviken
och frustrerad.
Samverkan i en lokal och nationell angelägenhet

En fråga som har engagerat Mixgårdens personal de senaste åren har varit
politiska beslut gentemot landets gömda flyktingar. Ihop med Hammarkulle
kyrkan blev fritidsgården år 2005 en stark initiativtagare i att skapa en
folkrörelse i flyktingfrågan, då problemet med de gömda flyktingarna i
området blivit ett mycket påtagligt problem. Efter en händelse då en diakon
kom till fritidsgården och bad personalen att engagera sig i en familj som
riskerade att frysa ihjäl, kom personalgruppen till beslutet att starta en aktion.
Kring detta samlade de flera aktörer, bland annat Rosengrenska (läkare som
jobbar med gömda flyktingar), Röda korset och Rädda Barnen. Flykting
amnestin blev ett gemensamt mål för många parter och kom efter en tid att
bli till en rikstäckande organisation, kallad Flyktingamnesti 2005. Genom
den här organisationen genomförde man olika slags aktioner, till exempel i
form av demonstrationer och lobbymöten med politiker, för att driva opinion
för en allmän flyktingamnesti. Politikerna beslöt att inte utlösa en allmän
flyktingamnesti, men gav istället en tillfällig möjlighet att söka nytt uppe
hållstillstånd efter avvisning, med utvidgade skäl – såsom tid i landet. Ett
problem för många av de berörda var att det fanns svårigheter att tolka den
tillfälliga lagen, vilket man i Flyktingamnesti 2005 försökte åtgärda med
att tillhandahålla upplysning och hjälp med blanketter. Tillsammans med
kyrkan bjöd Mixgården in till en informationskväll, till vilken man tagit in
tolkar för att täcka alla översättningsbehov och dit ett hundratal kom för
att få veta vem som berördes av lagen och hur de skulle göra för att söka
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förlängt uppehållstillstånd.
Ytterligare ett lokalt exempel på områdesarbete var när traktens vård
central skulle stängas, då fritidsgården också deltog aktivt med att demon
strera och organisera sig ihop med andra aktörer i närmiljön, i ett försök att
få behålla servicen i området. Ovanstående exempel visar på hur en fri
tidsgård som har valt ett områdesperspektiv i sin verksamhet kan agera för
att försöka förändra de samhälleliga strukturerna. Engagemanget för gömda
flyktingar kan ses som speciellt betydelsefullt för de besökare som själva
lever i osäkerhet om att få stanna i landet, men det visar också för ung
domarna hur de från en liten plattform med demokratiska medel kan
skapa en omfattande demokratiprocess. Den brottsförebyggande verkan
av detta ska inte underskattas. Ungdomarna får en direkt upplevelse av att
det går att påverka samhället i frågor som är viktiga för dem själva och
deras anhöriga och bekanta. De lär sig sätt att protestera mot missför
hållanden som inte är destruktiva utan i stället väcker hopp om att demo
kratiska former för opinionsbildning och påverkan av politiker kan leda
till verkliga förändringar. De bär också med sig en erfarenhet av att det
finns människor i samhället som tror på och engagerar sig för syften som
tjänar det allmännas eller svaga gruppers bästa. Dessa erfarenheter kan ge
en betydande motståndskraft mot alienering, uppgivenhet och en amoralisk
hållning till omvärlden.
Samverkan för att hjälpa ungdomar

Fritidsgårdens personal är ofta de som ser de tidiga signalerna på proble
matiska trender som sprids i området. Ett sådant exempel är när spel om
pengar blev en tilltagande ungdomssysselsättning i området, vilket påver
kade både ungdomars skolgång, deras ekonomi och det skapade även en
allmän turbulens kring platsen de höll till för att spela. Här ingrep Mix
gårdspersonalen genom att informera sina chefer, polis och till slut nämnden,
som var ägare till lokalen där det spelades och som hade makten att stänga
lokalen. Kortspel blev senare samma år ett tilltagande problem inne på
fritidsgården, vilket personalen såg som en konsekvens av all reklam som
gjorts för poker via media. Trots försök att stävja osunt spelande, hittade
ungdomarna hela tiden andra former och det ledde till slut till ett flertal
portningar och hot om samtal med föräldrarna. Men spelproblemet i området
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hade blivit som sagans sjuhövdade monster, för trots att en väg stängdes,
uppstod snart en ny spellokal. När man inte lyckats stävja spelandet
genom att förbjuda och åtgärda problemen i stunden, började man samar
beta med polis, BRÅ, Bostadsbolag, resursteam och fältarbetare i försök
att arbeta med problemet på flera nivåer. Man försökte dels ta bort möjlig
heterna till spel genom att påverka ägaren av spellokalen att stänga, man
förde samtidigt samtal med ungdomarna som spelade och ordnade ett
seminarium med Spelberoendes Förening Göteborg som ett 30-tal ung
domar från målgruppen deltog i.
»Exemplet med spelmissbruk är ett bra exempel på hur långt vi kan
nå om vi samarbetar. Här har alla varit med och tryckt på, de boende
har engagerat sig, de högsta cheferna har genomfört trygghetsvand
ring och besökt verksamheten, samt lyft frågan i ledningsgruppen och
i nämnden. Vi, tillsammans med socialsekreterarna i Resursteamet
har besökt verksamheten vid flera tillfällen och även media har skrivit
om problemet«.
Förutom att vara ett exempel på samverkan, är exemplet om spel också ett
exempel på hur man lägger märke till trender som händer utanför fritids
gårdens lokaler, genom att man har förtroendefulla relationer och rör sig
runt i området där deras besökare finns. Engagemanget för ungdomarna
visar återigen ungdomarna att man bryr sig om dem, förmedlar gränser för
osunda trender och att man reagerar på de problem som är aktuella och för
dialoger där de behövs och är möjligt.
• Nätverk och samarbetspartners
Mixgården ingår i flera slags nätverk i vilka de samverkar på olika sätt och
som upptar en stor del av arbetet under dagtid, i form av planerings- och
samverkansmöten. Eftersom fritidsgården har haft samma personalupp
sättning till cirka 80 procent i nio år, har de hunnit utveckla allt fler former
för att samverka och de har byggt upp relationer till många olika aktörer.
Utöver de formella nätverken som de träffas ihop med regelbundet, finns
 Mixgårdens verksamhetsberättelse år 2005, s. 38.
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också de mer informella nätverken, där samverkan kan vara mer sporadisk
och behovsanpassad. Den personliga relation som finns innebär att trösk
larna är låga till att ta kontakt med olika aktörer när en akut situation upp
kommer. Olika konstellationer av nätverk som Mixgården träffar regel
bundet är till exempel de andra ungdomsarbetarna i Lärjedalen, med vilka
de för diskussioner och utbyter aktuell information. De kan därigenom
också tillsammans diskutera med politiker kring ungdomarnas situation.
Det finns också ett speciellt samarbete mellan de olika fritidsgårdarna i
nordöstra Göteborg och fältassistenter i Lärjedalen, som utöver informations
utbyten gör gemensamma idrottsturneringar och discon. Det finns även ett
nätverk för det lokala ungdomsarbetet i Hammarkullen, i vilket skolor, resurs
team, fältassistenter och drogsamordnare ingår i. Den här gruppen samverkar
i ungdomsfrågor och bjuder in gäster som kan bistå med viktig information
och ge seminarier för ungdomarna. För de konkreta ärendena i det individu
ella ungdomsarbetet samverkar fritidsgården med socialsekreterare inom
resursteamet. De har både formella och informella samarbeten med skolorna
och ingår med representanter i de lokala skolornas elevhälsoteam.
En del av fritidsgårdens samarbetspartners medverkar också på olika
sätt i den öppna verksamheten. Graden av involvering från andra aktörer
har varierat under åren. För Mixgårdspersonalen har idealet varit när social
sekreterare från resursteamet haft möjlighet att regelbundet besöka Mix
gården kvällstid, där de kan ha mer informella kontakter med ungdomarna,
vilket har haft flera olika fördelar. På fritidsgården är man alltid mån om
att skapa goda, mänskliga möten mellan samhällets offentliga aktörer och
ungdomarna, så att sådana dialoger uppstår som kan hjälpa till med att
luckra upp stereotypa föreställningar. Men utöver att motverka de nid
bilder som finns av socialsekreterarna får ungdomarna en sådan kontakt
med dem att de inte kan spela de spel som vissa av dem annars lätt kan
göra i korta samtal med dem på socialkontoret. Det bidrar också till att
socialsekreterare och fritidsgårdspersonal får chansen att se ungdomarna
i samma miljö, vilket påverkar deras samarbete och samsyn inför hante
ringen av problem med enskilda ungdomar. Den ökade gemenskapen
och informationsflödet gör också att de ärenden som dyker upp under
den öppna verksamheten blir lättare att hantera i samarbetet med social
tjänsten.
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»Det är viktigt med relationerna, vi går under benämningen ›deras
polis‹; vi har en relation, det har inte andra poliser. Det värsta som
kan hända i ett område som Hammarkullen är att man kommer in
med sköldar, hundar och hästar«.
Tidigare närpolischef för Angered
Polisen har i flera år haft svårt att få medborgarnas förtroende i Hammar
kullen, efter en uppmärksammad och våldsam händelse i slutet på 1990talet, i samband med att en nazistgrupp valt Hammarkullens Folkets Hus
för att hålla en rasistisk konsert (Sernhede, 2002). Polisen och medbor
garna hamnade i en svår konflikt som inte blev reparerad, till följden att
polisen i många år har haft svårt att röra sig i området utan att stöta på stort
motstånd. Därför har det varit extra viktigt att skapa personliga relationer
med poliser och kunna föra reflekterande samtal med dem i samband med
händelser där de har ingripit. Ungdomspolisen i Angered besöker ibland
kvällsverksamheten och tar en fika och personalen upplever att de idag
har ett mestadels väl fungerande samarbete med dem. Följden av en för
troendefull kontakt med ungdomspolisen är att de kommer när personalen
behöver hjälp, eftersom polisen av erfarenhet vet att man inte ringer från
Mixgården om man inte anser det absolut nödvändigt. Det är av stor vikt
för personalen att polisen hanterar relationen med ungdomarna på ett sätt
som inte cementerar motsättningar. Därför ringer de bara polisen som de
har utvecklat en förtroendefull relation till, såvida de inte står utan annat
alternativ och måste ringa 112. Det kan ta lång tid att bygga upp ett förtro
ende som har skadats och det är därför viktigt att veta hur polisen kommer
att bemöta olika situationer. Personalen vet att ungdomspolisen i Angered
inte kommer att gripa en enskild ungdom inne på fritidsgården, utan
endast göra gripanden utanför lokalen. Detta är viktigt för dem eftersom
de vill värna om den trygghet som alla ungdomarna ska kunna uppleva
inne i fritidsgårdens lokaler.
Andra exempel på kontakter som kommer in i verksamheten är univer
sitetsstuderande från socionomprogrammet, som kan göra praktik eller
hålla i läxläsning för besökarna. Personer från kyrkan kommer också in i
verksamheten; både som medverkande i verksamhetens barn- och ungdoms
arbete och som en informell kontakt, för att fika och tala med besökare.
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Många personer från nätverken dyker upp oannonserat för att ta en fika och
områdets politiska representanter kommer då och då in för ett informellt
samtal. Under våra besök träffade vi också en volontär i kvällsverksam
heten, som besökt fritidsgårdsverksamheten sedan den stora diskoteks
branden i Göteborg 1998, där han initialt kommit in som en resursperson.
På grund av ett personligt engagemang i asylfrågor, har han under åren
funnit Mixgårdens verksamhet speciellt intressant och har velat bidra med
att »vara en vuxen som ungdomarna kan tala med när de vill«.
I kapitel 5 kommer vi att redogöra för hur andra aktörer ser på samarbetet
med Mixgården och även om vi inte här har givit en fullständig bild av den
här aspekten av fritidsgårdens verksamhet är vår förståelse att det både är
en omfattande och väsentlig del av Mixgårdens arbetssätt. Fördelar med
nätverken är många och från fritidsgårdens perspektiv är det viktigt att
vara en röst åt ungdomarna så att de problem och även de möjligheter som
kommer fram i samverkansmöten har en verklig grund i ungdomarnas
behov. Fritidsledare lever i daglig och tät kontakt med ungdomarna och
nätverken är en viktig plattform för att kommunicera mellan de vuxnas
och ungdomarnas livsvärldar och det är en plattform där man också kan
visa att man tar ungdomarnas frustration och kritik på allvar. Nätverken
kan också bli till kontaktytor för ungdomarna själva; de kan få vägledning
i att knyta kontakter utanför närområdet, de kan bli tipsade om utbild
ningsvägar och få referenser från fritidsledarna. Personalen ser det också
som en fördel att ungdomarna ser att de har bra relationer till andra aktörer
och att de får andra positiva möten med vuxna på fritidsgården. Det är
även betydelsefullt att besökarna får ta del av nätverkande och lära sig hur
man gör för att byta idéer och skapa forum för kulturella tillställningar och
idrottsturneringar ihop med andra.

Mixgårdens brottsförebyggande funktioner
Vi har ovan i sex avsnitt detaljerat beskrivit och givit exempel på Mixgårdens
arbetssätt. I detta avsnitt ska vi sammanfatta hur den verksamhet som
Mixgården bedriver kan ha brottsförebyggande funktioner som går utöver
att avhålla ungdomarna från brottslighet genom att sysselsätta dem med
traditionella fritidsgårdsaktiviteter. Vi påminner om att vi inte försökt göra
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en effektutvärdering, d.v.s. undersökt i vilken mån Mixgårdens verksamhet
verkligen reducerar brottslighet, vi kan bara peka på sådana orsakssamman
hang där starka argument talar för en brottsförebyggande verkan.
I kapitel 2 (se figur 1, 2 och 4) pekade vi ut fyra olika dimensioner för
orsaker till brottslighet, fyra dimensioner som samtidigt kan påverkas i för
söken att förebygga brott:
Situationen, den yttre sociala och fysiska miljön;
Själen, individens inre resurser i form av kunskaper, färdigheter, självinsikt
och identifikationer;
Kulturen, de normer, attityder, förhållningssätt, identiteter och relations
nätverk som genomsyrar grupper och lokalsamhället; samt
Samhället, de ekonomiska, demografiska, politiska, sociala och institutionella
strukturerna.
Vi menar att verksamheten vid Mixgården har brottsförebyggande funk
tioner inom alla dessa fyra områden, men kanske i synnerhet för Själen,
d.v.s. att främja ungdomars utveckling av sådana kunskaper, färdigheter,
medvetenhet och identiteter att de har goda förutsättningar att som vuxna
välja livsvägar som gör dem till socialt välfungerande samhällsmedlemmar.
Det vi främst vill rikta uppmärksamheten mot är de vidare brottsföre
byggande funktioner som en fritidsgård av Mixgårdens typ kan ha, utöver
att avhålla ungdomarna från brott under en känslig övergångsperiod genom
att sysselsätta dem på deras fritid.

»

«

Mixgården är som en slags familj som
man som ny besökare fostras in i genom
verksamheten. Man lär sig vad som
gäller på den här fritidsgården.
LINA, ANSTÄLLD PÅ MIXGÅRDEN
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Själen – att bidra till ungdomars jagutveckling
Vi redogjorde i kapitel 2 (se figur 3) för en översiktlig modell över kompo
nenter i ungdomars utveckling till vuxna med goda möjligheter att skapa
sig själva meningsfulla och socialt välintegrerade livsvägar. Modellen
pekar ut fyra områden för jagutveckling:
1. Kunskaper, som t.ex. kunskap om de normer och regler som gäller i olika
delar av samhället; ett spektrum av förebilder för hur man kan tänka,
hur man kan tolka situationer, hur man kan leva som vuxen; kunskap
om negativa långsiktiga konsekvenser av drogmissbruk och kriminalitet;
samt egenupplevda erfarenheter av hur det är att vara i olika typer av
situationer och göra olika saker.
2. Färdigheter, som t.ex. en nyanserad vokabulär för att varsebli och tala
om egna inre och yttre upplevelser; förståelse av orsakssammanhang i
det sociala samspelet; impulskontroll och uthållighet; förmåga till roll
inlevelse; färdigheter i problemlösning; förmåga att se sig själv realistiskt
och nyanserat; samt förmåga och benägenhet att reflektera över livsfrågor
och dilemman.
3. Självinsikt, som t.ex. medvetenhet om att egna tolkningar och värderingar
är just tolkningar och inte nödvändigtvis absoluta sanningar; medvetenhet
om att det man tycker om andra inte är detsamma som hur andra »är«;
samt förmåga att varsebli och ta ansvar för egna känslor.
4. Identifikationer, som t.ex. egna normer och värderingar; vilja att vara hänsyns
tagande; positiv självbild och tilltro till egen förmåga; känsla av tillhörig
het; personlig ideologi/livsfilosofi med värderingar och principer; samt
en självbild som inte är statisk utan är öppen för möjligheten till föränd
ring och utveckling.
Vi menar att det arbetssätt Mixgården representerar har goda förutsätt
ningar att verksamt bidra till ungdomarnas jagutveckling i alla dessa
dimensioner och att det finns en systematik i förhållningssätten som på
många olika sätt tjänar detta syfte. Betoningen av att bygga personliga
relationer, att bjuda in enskilda ungdomar och grupper till att reflektera
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över händelser och dilemman, att väva in ungdomarna i en miljö och i
aktiviteter som främjar en positiv individuell och kollektiv självbild, att
förmedla kunskap och hjälpa ungdomarna att tolka det som händer, etc.
har sannolikt en stor betydelse för ungdomarnas utveckling av inre resurser.
Detta gäller givetvis i högsta grad just de ungdomar som har ogynnsamma
förutsättningar i sin familj och som inte finner sig tillrätta i skolans former.
En fritidsgård når inte alla de ungdomar som har ogynnsamma förhållan
den, eftersom en del väljer att inte vistas på fritidsgården, men det finns
många indikationer i vårt material på att Mixgården haft en mycket stor
betydelse för många av de ungdomar som vistats där under kritiska år i sin
utveckling.
Situationen – att påverka de yttre förutsättningar och
konsekvenser ungdomen möter i sin vardag
Det finns en mängd olika förklaringar till brottslighet, inte minst bland
allmänheten, som riktar uppmärksamheten på dels de möjligheter och
villkor som individen möter i sin vardag, dels de positiva och negativa
konsekvenser individen kan förvänta sig vid olika typer av beteende. Mix
gårdens arbetssätt innebär att man arbetar mycket aktivt med att skapa en
miljö som starkt försvårar oönskade beteenden, som droghandel, handel
med stulna föremål, spel om pengar, våld, nedsättande språk, etc. Den
starka personliga kontakt som finns på Mixgården innebär en påtaglig,
men inte negativt laddad, social kontroll. Detta sammantaget innebär att
man starkt reducerar de frestelser och möjligheter till normbrytande bete
enden som kan etablera en kriminell karriär under den tid ungdomarna
vistas på fritidsgården. Samtidigt erbjuder man en miljö som har låga
trösklar till att göra stimulerande och utvecklande saker och belönar kon
struktiva beteenden. Man får uppskattning, status och bekräftelse för t.ex.
skapande aktiviteter och sociala kompetenser.
Dessa egenskaper i den miljö Mixgården utgör kan ha stor betydelse för
att förebygga brottslighet även på lång sikt, eftersom de reducerar riskerna
att »hamna i dåligt sällskap,« de ger erfarenheter av social kontroll och att
negativt beteende får negativa konsekvenser och de innebär att konstruktiva
beteenden förstärks.
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Kulturen – att arbeta med kollektiva normer, attityder,
identiteter och förhållningssätt
Ungdomar är synnerligen mottagliga för och påverkbara av de normer, värde
ringar, identiteter och beteendemönster som genomsyrar den sociala
omgivning de befinner sig i. Det gäller särskilt den kultur som uppstår i
den ungdomsgrupp de själva tillhör, men även de attityder, stämningar
och föreställningar som är karakteristiska för det omgivande samhället,
t.ex. stadsdelen de bor i. Ungdomar har sällan så starkt artikulerade indi
viduella värderingar och identiteter att de kritiskt kan ta ställning till de
kollektiva mönstren. Detta innebär att det inte räcker att arbeta individuellt
med ungdomar, utan att man om man vill få effekt också måste arbeta
med gruppnormer i grupp. På Mixgården pågår en ständig bearbetning av
de kollektiva normerna. Man etablerar och arbetar hårt för att upprätthålla
beteendenormer inom fritidsgårdens väggar. Den direkta upplevelse ung
domarna får av att hela tiden möta de spelregler, normer och värderingar
som utgör kulturen inom fritidsgården blir ett kraftfullt bidrag till att för
ankra ett gemensamt normsystem hos ungdomarna. Som regelbunden
besökare på Mixgården får man en uthållig och upprepad direkt erfaren
het av det positiva i att ha tydliga ramar.
Kanske är en utbredd känsla av att på ett meningsfullt sätt vara en del av
en social gemenskap den starkaste faktorn för att förebygga destruktivt
beteende. Att uppleva att man har ömsesidigt respektfulla och uppskattande
relationer till människor i olika funktioner i det samhälle man lever i inne
bär att man väljer en livsväg som inte skadar andra. Mixgårdens verksam
het går ut på att skapa och stärka relationer, inte bara mellan personal och
enskilda besökare, utan mellan ungdomarna, mellan grupper (t.ex. kurder
och somalier), mellan ungdomar och samhällsföreträdare som polis, fastig
hetsägare och politiker och på ett mer abstrakt plan mellan ungdomarna
och det svenska samhället i stort. Mixgården verkar för att skapa en kultur
av kontakt mellan människor, snarare än en kultur av alienation och polari
seringar. Man bör inte underskatta vilken betydelse en starkt förankrad
upplevelse och förförståelse av hur mellanmänskliga relationer fungerar
har för ungdomarnas sätt att förhålla sig när de lämnar familj och skola och
ska skapa sig en egen livsväg. Den kultur av kontakt och relationsnätverk
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»

«

Om man brinner för något så händer
saker. De har hjärtat i sitt arbete och
de har ambition och mål.
SOCIALSEKRETERARE

som Mixgården främjar gäller inte bara bland de egna besökarna, utan
även i stadsdelen i stort. Det aktiva områdesarbetet bidrar till social inte
gration i Hammarkullen, genom att etablera relationer till och mellan
invandrarföreningar, ideella organisationer, myndigheter och andra sam
hälleliga funktioner.
De ungdomar som har en utländsk bakgrund har särskilda utmaningar
att handskas med, i synnerhet om deras föräldrar kommer från områden
med stora ekonomiska, sociala och politiska problem. De måste hitta ett
sätt att vara sig själva i skärningslinjerna mellan ursprungskulturen (som
de kanske inte har så fast förankring i heller) och det svenska samhället
som de kanske känner sig utgränsade från. På Mixgården sker ett inten
sivt arbete med att gestalta fungerande multikulturella identiteter: att
hitta förhållningssätt och självbilder som kan integrera de olika kultu
rella mönstren såväl inom individen som i den sociala gemenskapen.
Man arbetar med detta både med »utifrån-« och »inifrånansatser«, d.v.s.
både genom att ställa upp och driva igenom regler (t.ex. förbud mot
rasistiskt tal och gängsymboler) och genom individuella och kollektiva
reflekterande samtal. Tendenserna till att söka sig till och befästa avgrän
sade etniskt definierade grupperingar kan vara starka. Mixgårdens egen
kultur representerar en förebild för hur en genuint multikulturell social
gemenskap kan se ut och fungera. Denna förebild kan man bära med
sig även som vuxen som en möjlighet att förhålla sig till andra sociala
gemenskaper.
En ytterligare brottsförebyggande funktion egenskaper i kulturen kan
ha är den allmänna upplevelsen av att positiva förändringar är möjliga, i
det egna livet och för kollektivet. Att vara del i en social gemenskap där det
finns människor som tror på och arbetar för meningsfulla ändamål och där
man dessutom i smått och stort upplever att dessa ansträngningar faktiskt
ger resultat är ett mycket kraftfullt motmedel mot alienation, uppgivenhet
och destruktiva attityder. I Mixgårdens verksamhet finns många kompo
nenter som stödjer en konstruktiv hållning. Att kunna känna stolthet över
det som sker och görs vid Mixgården och i Hammarkullen i allmänhet
skapar identifikationer med en positiv identitet som ger tro på egen förmåga
och eget individuellt och kollektivt värde.
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Samhället – att aktivt ingå i informella sociala nätverk och
formella institutionella nätverk
Mixgården utgör en väsentlig del av det nätverk av relationer och institu
tioner i Hammarkullen som genom att fungera som en integrerad helhet
har väsentligt bättre förutsättningar att åtgärda problem och främja en
positiv utveckling än om varje aktör arbetade för sig. Mixgården har i detta
nätverk sina egna bidrag att komma med, p.g.a. de unika förutsättningar
man har genom de förtroendefulla relationerna till ungdomar, föräldrar och
andra boende i stadsdelen. Agerandet när ungdomarnas spel om pengar tog
allt större proportioner illustrerar detta väl. Mixgårdspersonalens relationer
till olika aktörer ger möjlighet att tidigt fånga upp information om problem
som uppstår i området, samt att mobilisera olika lokala aktörer att från olika
håll ta tag i problemen.
Mixgården utgör också en arena där andra samhällsaktörer kan komma
i kontakt med ungdomar, vilket innebär sänkta trösklar till kontakt och
tidig problembearbetning. Det betydande nätverk av informella och for
mella kontakter och relationer som Mixgården är ett slags nav i kan spela
en stor roll för att överbrygga distansen mellan förvaltningar och andra
aktörer som annars ofta blir till »stuprör« som arbetar inom sina egna
avgränsade ansvarsområden. Komplexa sociala problem kräver samverkan
mellan många olika aktörer, vilket i sin tur förutsätter nätverk med låga
trösklar till informell kommunikation. Mixgården spelar troligen en
väsentlig integrerande roll för olika aktörer och bidrar därmed till en större
robusthet i lokalsamhället, d.v.s. till en större förmåga att konstruktivt
hantera de problem och möjligheter som finns i stadsdelen.
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Om man känner tillhörighet till samhället,
tar man mer ansvar, gör rätt för sig.
TEDDY, ANSTÄLLD PÅ MIXGÅRDEN
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Tidigare besökares
reflektioner
Vilka vi talat med
Vi intervjuade nio före detta besökare till Mixgården, i åldern 19–29 år. Alla
dessa ungdomar har på ett eller annat sätt fortfarande en relation till Mix
gården, även om det i de flesta fall bara rör sig om att titta in och säga hej
när de besöker Hammarkullen. Vi har valt att intervjua både tjejer (fyra) och
killar (fem) och vi har både bett om kontakter till ungdomar från personalen,
samt frågat äldre besökare som har varit där när vi själva har besökt fritids
gården. Vårt urval är på så sätt inte slumpmässigt och det är också mindre
trovärdigt att vi skulle få kontakter med ungdomar som skulle kunna vara
negativa till Mixgården, eftersom de individer som inte längre har något
samband med Mixgården skulle vara svåra att få kontakt med. Vi har bett
personalen om att få tala med dem med bekymmersamma uppväxtår och
som idag har en viss förmåga att reflektera kring sina tonår.
Vi har också pratat med de ungdomar som besöker Mixgården nu, speciellt
gruppen de utvalda, men vårt huvudsyfte med intervjuerna har varit att
samtala med ungdomar som har hunnit reflektera över sin tonårstid, snarare
än de som är mitt i den. Ett av syftena med att intervjua före detta besökare
är att pröva om de anser att deltagande i Mixgårdens verksamhet inneburit
bestående positiva skillnader. Naturligtvis är vi här särskilt intresserade av
kommentarer som visar på eller antyder brottsförebyggande effekter. Det
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är dock svårt att genom intervjuer få ett bra underlag för att dra slutsatser
kring detta. Att kunna resonera om vilka verkningar deltagande i en fritids
gårdsverksamhet har haft i den egna livshistorien kräver en avsevärd för
måga till självreflektion och förståelse av psykologiska orsakssammanhang.
En sådan förmåga kan man inte utan vidare förvänta sig att de ungdomar
som har de mest ogynnsamma sociala förutsättningarna besitter. Kommen
tarerna i detta avsnitt bör läsas med detta i minnet.
Vi kommer nedan att följa vissa återkommande teman som de intervjuade
har samtalat om. Citaten under respektive rubrik nedan syftar till att återge
de intervjuades olika svarsnyanser och att levandegöra deras beskrivningar
om hur Mixgården påverkat deras tonår, samt hur de ser på Mixgårdens
arbetssätt idag.

Om vikten av att ha någon som lyssnar
och stöttar
I de intervjuer vi har gjort med de nu unga vuxna som tidigare besökt fritids
gården, berättade flera av dem att det varit betydelsefullt att veta att de
kunnat vända sig till personalen med individuella problem, även om vissa
ungdomar sällan eller aldrig gjorde det så tyckte de att personalen hade en
viktig roll i att hjälpa till om det behövdes. »Jag har en vän som pratade
mycket med personalen. Hon nämnde ofta att Mixgården var ett stort stöd för
henne, vi kom ofta hit när det var jobbigt. […] Jag kände definitivt att OM det
var något så kunde jag vända mig till Mixgården.«
Flera personer berättade att personalen lyssnade och kom med råd, de
pekade på saker som ungdomarna var bra på, vilket medfört att självkänslan
ökade, speciellt då de själva kunde se hur de bidragit i olika situationer.
»Folk trodde på mig och jag hade med mig ett självförtroende när jag kom ut ur
Hammarkullen, jag hade tur på det sättet, och en del av mitt självförtroende kommer
från personalen här faktiskt, […] jag har sett att andra som kanske inte heller, att
många har fått självförtroende härifrån, att de ser en, kanske speciellt vissa som är
lite blyga då har jag märkt har fått extra uppmärksamhet här och att det är bra för
såna människor också. Här blev dom sedda och man uppmuntrade dom och sånt.«
Några ungdomar talade om vikten av att fritidsgården fanns och var en
trygg plats med vuxna som kunde hjälpa dem att tänka på andra saker än
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det som tyngde dem i hemmet. De beskrev hur kvällarna på Mixgården
hjälpte dem att känna tillförsikt till att de skulle klara av att hantera sin
tillvaro, trots att hemmasituationen inte förändrats. »Man mådde så dåligt
inuti i sig själv […] om de inte varit för dom så hade jag kanske varit sjuk idag
faktiskt, jag mådde så dåligt hemma. Tankarna kommer bort när man kommer
hit, man kan se film eller prata med vuxna.« När vi frågade ungdomarna vad
det var som vuxensamtalen gav och bad dem beskriva hur personalen
talade med dem, så svarade flera ungdomar att personalen lyssnade och
när de hade lyssnat på dem, då kunde de komma med något råd eller en
erfarenhet de själva hade gjort. »Det var bra att prata av sig, man kunde
prata om vad som helst. Man mådde bättre. De gav en råd. Det är jag glad för.
Det finns ju allt här på gården, bio, dator, läxläsning, de kan hjälpa en med allt.«
Flera nuvarande besökare som vi talade med menade också att för dem
som kom från kulturer där äldre människor hade högre status var det
naturligt att lyssna till och värdera de äldre personers ord. »Jag pratar med
Pelusa och Teddy om vad som händer, det är skönt att lyssna på erfarna personer.
»När man talar med en vuxen får man massor med erfarenheter utan att man ens
har gjort det själv. Då är det lätt att förstå.«
Några beskriver att de fått tydliga gränser från personalen och att de
knutit an till vissa personer i personalgruppen som på sätt och vis blev deras
mentorer. »Vi kunde ställa till med kalabalik, men när han (en fritidsledare)
kom ut då skärpte vi oss. I Sydamerika där respekterar man de äldre på ett helt
annat sätt och vi hade respekt för att han var en politisk flykting.«
Även om flera menade att de naturligtvis fanns en gräns för vad perso
nalen kunde hjälpa dem med (framför allt var de ju där för att ha kul umgås
med kompisar) kunde de flesta minnas tillfällen eller situationer där de
känt sig tacksamma över att ha blivit lyssnade på utifrån sina speciella
behov. Några berättade också om att de själva vuxit som människor genom
sådana möten. »Personalen glömmer jag inte. Dom har hjälpt till jättemycket.
Jag är tacksam för att jag har fått sådan hjälp i livet och att jag under ung tid
förändrade mig och tänkte framåt.«
Vid ett tillfälle intervjuade vi flera familjemedlemmar, en mamma,
hennes vuxna dotter och ett äldre barn som varit med i mellanstadie
verksamheten MiniMix. I den här intervjun framkom bilden av betydelsen
för en familj då de fått ett gemensamt stöd från personalen. Mamman
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berättade att hon brukade ringa till personalen och fråga om hennes ton
åringar var där och att personalen själva ibland ringt och berättat att ung
domarna fanns i verksamheten.
»De ringer hit – Var inte orolig, de sitter här, tittar på bio [...] Jag har många
barn, det är inte lätt…«. Hennes dotter talade om det stöd hon fått: »När det
gäller mina bröder har de varit till stor hjälp faktiskt. Jag själv har inte haft
problem med kriminalitet, de har stött mig på grund av min familj, mina bröder,
som tog fel spår, jag har en lillebror som sitter inne idag. Honom har de hjälpt
jättemycket, hade det inte varit för dem hade han kanske inte funnits idag […]
eller att det blivit ännu värre.«
En annan av de tidigare besökarna talade om hur fritidsgårdspersonalen
fungerade som en länk mellan ungdomar och socialtjänsten och att persona
len ofta hade lättare att uppfylla rollen av att vara en lyssnande och förstå
ende vuxen, eftersom de skapat tillitsfulla relationer med ungdomarna
under en lång tid. »Socialen till exempel, de kanske inte alltid når ut till de här
personerna medan Mixgården kan funka som en länk på nåt sätt, en mellanhand,
om de är nån som har fått problem med droger eller så. Han eller hon kanske inte
vill prata om det med nån från socialen om det, medan man kanske vill prata med
nån på Mixan, nån man känner, nån man litar på.«

Om hur fritidsgården har berört och påverkat
mål i livet
Flera av de personer som vi har intervjuat har på ett eller annat sätt haft
förebilder på Mixgården. En ung man berättade att han initialt utbildat sig
till eltekniker och arbetat med det under ett år, men därefter bytt till att
arbeta med fritidsverksamhet på förskolan. Han berättade att han i sitt
arbete använde sig av de attityder han själv blivit bemött med på Mixgården,
framför allt i att vara ungdomlig, vara noga med att inte anklaga ett barn
utan att först försöka ta reda på vad som hänt, samt i att ta ett eget områdes
ansvar. Under en händelse nyligen då varit strömavbrott sent på kvällen i
området och han misstänkte att det skulle kunna bli skadegörelse på skol
gården ringde han en kompis och tillsammans gick de till skolgården för
att förhindra förstörelse. Han menade att han tog efter Mixgårdens personals
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förhållningssätt och följde i deras fotspår i dessa avseenden och att det
hade en stor effekt även i verksamhet för de mindre barnen.
Ett annat exempel kom från en ung kvinna som berättade att hon ville
jobba med att lyssna på ungdomar som hade det svårt, eftersom hon själv
gått igenom många svårigheter och blivit lyssnad på och upplevde att hon
fått det självförtroende hon själv behövde. Framträdande i de intervjuer vi
gjorde var att flera av de tidigare besökarna hade mål och riktning i sina liv
och att de kunde artikulera dessa på olika sätt. En ung man med somaliskt
ursprung berättade om hur han ville förhålla sig till sina två söner, med
utgångspunkt i att han själv vuxit upp utan sin pappa. Han såg inte fritids
personalen som föräldraförebilder, men genom deras omsorg hade han fått
uppleva hur det känts när andra vuxna människor varit där för honom,
vilket också givit honom ökad tillit till att det finns många goda människor
i världen som är beredda att hjälpa andra. »Mina söner ska aldrig behöva
sakna mig, hellre att de tröttnar på mig än att de saknar mig en dag. […] Av allt
man gått igenom, man har lärt sig mycket. Jag vill ge mina söner allt jag kan.«
Nedan finns två citat ur intervjuerna från två personer som på helt olika
sätt fått vägledning genom fritidsgårdens verksamhet:
»Jag har hängt där sen jag var liten, det är ju på den VÄGEN jag kom till utbild
ningen, och utvecklade min dans och håller på med det jag gör nu då där jag är
där jag står nu, jag har ju utbildat mig till fritidsledare. […] Jag har fått väldigt
mycket hjälp, dom har rekommenderat mig till fritidsledarutbildningen. De har
alltid varit bra mot mig, det är alltid kul att se dem. Nu när man blir äldre vuxen
så förstår man mer.«
»Det som hjälpte mig […] det finns vissa som har mål att bli kriminell och bli
farligast i hela stan; jag hade också den förutsättningen. Jag har behövt något att
falla tillbaka på. […] även om du är katastrof, värsta kalabaliken här, så har
du en talang, så att kolla på det istället för all annan skit. Ju mer man skriver
texter och resonerar och börjar använda hjärnan, tillslut så handlar det om politik,
i frågor om varför. Här såg de detta och tog vara på detta, vi fick låna Hammar
kullens musiksal och vara där en gång i veckan, bara det var grymt att få utveckla
sig. Musiken hade aldrig kommit igång om det inte vore för gården. […] Efter
min sista fängelsevolta var jag tjugotvå, och folk hade börjat dö, de första morden,
det var precis då när den gängkulturen som finns idag hade precis börjat. OG hade
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precis börjat sin grej och det var den stämningen […] Om man ska dokumentera
den kriminella historien, så fanns det en tid när det var ligornas tid, den gillade
jag, där var jag med totalt, man var tre fyra pers som gjorde grejer målinriktat
och klartänkt liksom. Idag plockar alla in alla, och man ger vapen till småbarn
och de får göra slutjobbet och de flippar över och leker vilda västern, och jag tog
avstånd från den sortens kriminalitet och då hade jag musiken att falla tillbaka
på. […] Så fick jag jobb som rappare och som anställd och så fick jag många
chanser. Och det där började ju på fritidsgården.«

Om att lära känna och känna gemenskap med
andra ungdomar från olika etniska ursprung
Många av de tidigare besökarna nämnde som en av de viktigaste och mest
framträdande aspekterna av verksamheten hur de vidgat sin kontaktyta
mot andra ungdomar i området. Ungdomar som de kanske såg på torget
eller i skolan men som de inte hade någon kontakt med. »Många av mina
minnen kommer från Mixgården, många av mina bästa minnen. Man har träffat
mycket folk här. Här kunde alla samlas och man träffade folk utanför sina egna
lilla kretsar, alla grupperna hängde på samma ställe och man lärde känna folk
från så många olika länder.«
Flera deltagare berättade att etniska temakvällar varit både lärorika,
intressanta och hjälpte till att föra ungdomar från olika kulturer närmare
varandra. »Ibland hade man kurdiska kvällar och somaliska kvällar och man lärde
sig mycket«. Dessa mångetniska möten bidrog till att det blev lättare att »se
likheter mellan olika kulturer« och minska distansen mellan olika etniska
grupper som besökte fritidsgården. En av dem vi talade med berättade
också att hon ofta samtalat med personalen om olika svårigheter att för
hålla sig till det svenska samhället och att hon efter sådana samtal kunnat
se nya vägar, nycklar till samhället och uppleva att »det är inte så svårt.«
Mindre gruppträffar, till exempel i tjejgrupper omtalades också från per
spektivet att få hjälp att bryta känslor av utanförskap i ett sammanhang
där »alla kunde prata om sina problem och de vuxna kunde tillägga något«.
En ung man berättade om betydelsen av aktiviteter i mindre grupp
konstellationer och att få delta med egna kreativa förslag. »Jag ingick i en
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killgrupp med fältare när jag var yngre och det var skitkul, […] vi fick åka ut och
vara med om fler saker, åka på läger och så, vi fick själva hitta på och komma med
önskemål till ledarna.«
Två av dem vi talade med hade i och med att de själva börjat ta ansvar
för aktiviteter på fritidsgården ställas inför mångkulturella frågor och möjlig
heten att hitta nya kreativa blandningar inom till exempel musik och dans.
»Det var någon som fick mig att börja undervisa min dans och så då jobbar man med
ungdomar och andra människor, man integreras med många olika nationaliteter,
förstår andra människor …«
En annan av de intervjuade berättade att det mångkulturella klimatet
på Mixgården varit en miljö där acceptans och respekt för andra människor
kunnat införlivas i hans egna värderingar. »Man lär känna andra, hur andra
tänker, man lär sig nya ord, om andra kulturer. […] Jag har lärt mig att acceptera
andra människor. Så länge man har respekt för andra så får man respekt tillbaka,
jag har lärt mig mycket härifrån, jag glömmer aldrig det. Lärt mig att se livet bättre,
att det finns mycket därute. Jag har lärt mig att även människor som inte känner
en kan vara där för en.«

Om de förhållningssätt som ungdomar har
uppskattat från de vuxna
De tidigare besökarna hade mycket att säga om vilka attityder och förhåll
ningssätt som de verkligen uppskattat då de själva varit besökare på Mix
gården. Upplevelsen av att de vuxna ställer upp och att de är rättvisa och
konsekventa, vilket också innebär att de tar itu med bråk och problem
istället för att blunda för saker som händer, var något som flera nämnde.
Att personalen också visar att de gillar ungdomarna, tar fasta på de goda
kvaliteterna och de enskilda ungdomarnas möjligheter var en kärnfråga
för de flesta av dem vi intervjuade. »Genom att de vuxna ställer upp så vinner
de förtroende«. Humor och ungdomlighet beskrevs som essentiella kvaliteter
för känslan av gemenskap och viljan att vara nära fritidsledarna.
En av dem vi intervjuade beskrev länge hur viktigt det varit för honom
att »bli behandlad som en människa« och att han under sin uppväxt haft flera
upplevelser av att vuxna behandlat honom som ett »experimentbarn« att prova
metoder på.
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»Han (en av fritidsledarna) var inte en pedagog som skulle komma med
någon metod och hjälpa dig. Jag hatar de här pedagogerna som ska komma med
metoder och jobba med människor […] jag förstår mig inte på dom. Alla är ju
enskilda personer, man ska prata med en människa och när den berättar sina
åsikter för dig, då vet du vad det är för person, då går det inte att köra med metoder.
Det är viktigt att inte låta metoden gå framför relationen, för någon som gått
igenom en mängd metoder, då blockerar man för man har inte blivit lyssnad på.
[…] Det som gör en bra fritidsledare är att man pratar med människor som
människor och inte tänka han är ett barn utan han är en människa.«
Flera av de intervjuade uppskattade personalens sätt att bemöta ung
domarna, vilket både gjorde det enkelt att slappna av ihop med dem, men
i detta avseende blev de också till förebilder för ungdomarna, då det var
lätt att relatera till dem. När vi intervjuade gruppen »de utvalda« nämnde
de som en av de viktigaste aspekterna av att vara med i gruppen att de fick
mycket tid att umgås med personalen. Det visar på en förmåga att möta
ungdomarna på ett sätt som inte känns främmande för dem. »När man väl
kommer till Mixgården, det finns äldre som jobbar där, i medelåldern och så de
som är unga. Men de som är äldre, de tänker inte gammalt liksom, de är själva
som ungdomar, de försöker sätta sig in i våra situationer, de bestämmer inte nu
ska du göra så och så, de pratar, jag vet inte hur jag ska förklara, de är inte hårda,
de har ju regler, men det är ju såna som alla ska följa. De är liksom som ungdomar
själva fast på ett vuxet sätt.«
Andra kvaliteter som verkar ha bidragit till att både skapa förtroendefulla
relationer och fungera som en rollmodell är förmågan att se till det positiva
och bemöta varje individ utifrån hans eller hennes förutsättningar.
»Pelusa och Teddy, den mentaliteten som de har och som jag har […] det spelar
ingen roll om han är katastrof, om han kan rappa eller sjunga eller göra det liksom
då är det DET som man ska ta vara på för det är det som ger i slutändan. Om den
där snubben står där och inte vet vart han ska ta vägen, då vet han att kan komma
hit och utöva det utan att man säger – åh du var kriminell, eller du har gjort det.«
Samtliga intervjuade talade positivt om det vänliga och varma bemötandet
hos personalen. Detta kunde nämnas flera gånger i samma intervju och
verkar ha gjort stort intryck på de flesta vi talade med. Att uppleva att de
själva var omtyckta skapade en tillit som gjorde att de kunde tolka fritids
ledarnas intentioner som goda även då de hamnade i konflikter. »Han (en av
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fritidsledarna) är ju så snäll så det finns inte faktiskt. Det är sånt man kommer
att berätta om för sina barnbarn kanske. Fritidsledarna var bra, de har behandlat
mig bra, skäller inte ut dig för att göra dig ont, bara där för ditt bästa. De lägger
tid och energi.«
Några av dem vi talade menade också att det varit en stor upplevelse
för dem att i ungdomsåren träffa svenska personer som visade intresse och
omsorg för dem. »De var liksom som stora syskon, föräldrar på något sätt, alla
är jättevarma personligheter och alla har jobbat så länge allihopa. De har verkligen
varit med från början. […] Några av dem är ju svenskar, etniska svenskar, vi
pratade alltid sinsemellan att de var så förstående och toleranta och varma, man
kände att de var som en av oss, du vet vi träffar ju inte så många svenskar. Vi var
så fascinerade över att de var så engagerade och så varma trots att de var svenskar,
– ibland kunde vi prata om det – svenskar, så var de så varma, och vi tyckte om
dem så mycket, och de brydde sig jättemycket, verkligen om oss. Och det var verkligen
så att om man hade problem så kunde man gå till dem och frågade också – Hur
är det, är det nåt du vill prata om?«

Om regler och ramar på fritidsgården
Flera av dem som intervjuades berättade att de kände sig lugna i att veta
att de vuxna kan och kommer att ta ansvar om det blir bråk. De betonade
också vikten av att personalen var konsekvent när det gällde att porta en
ungdom och att även om de själva kunde bli väldigt sura så visste de att de
inte blev orättvist behandlade. »En sak jag tycker de var duktiga med, de var
väldigt konsekventa, reglerna gällde alla och sånt. Jag lärde mig faktiskt ofta här;
här finns det regler, så funkar det helt enkelt, man anpassade sig efter Mixans regler.
Man hade respekt på nåt sätt, respekt för Mixgården och för personalen.«
En av dem vi talade med betonade att personalen inte försökte styra
ungdomarna, utan tvärtom lämnade över mycket ansvar till dem. Men om
något inte fungerade, eller om de såg något som de behövde sätta stopp
för klev de in och »rättade till situationen«. »De kommer inte till dig, du, så
här och så här ska det vara bla, bla, de ser först misstaget du gör, då rättar dom
till. Det är så jag ser det från mina ögon.«
Några av dem vi talade med berättade också om konflikter de haft med
personalen och att en del av de ramar de fick kunde kännas väldigt svåra
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att förstå eller acceptera. »Om det rör en själv kanske det är jobbigt, typ sköt
dig, skaffa dig ett liv, vad bryr du dig och sånt. Det klart. Man vill ju inte komma
hit för att bli förhörd eller bevakad. Man vill ju va fri på nåt sätt och bara har
kul, så klart det är störande om nån frågar om en och så. Men samtidigt är det ju
nödvändigt på nåt sätt. Fast det inser man ju inte då. Man inser inte mycket i den
åldern. […].Alltså jag var skitsur ibland, det hände ju att man bråkade, och jag
tänkte jag ska aldrig mer gå hit. Men så är ju alla här, det är här allt händer. Sen
får man lugna ner sig …«
De intervjuade tillfrågades om vilken effekt de trodde att fritidspersona
len kunde ha på ungdomars antisociala beteende. De flesta ansåg att de
kunde hjälpa ungdomar om de kunde nå dem tidigt, men att de inte kunde
hjälpa dem som absolut inte ville bli hjälpta. De trodde inte att det gick
att hjälpa ungdomar som redan var med i kriminella gäng. »Man kan inte få
all hjälp från en fritidsgård, man kan inte få hjälp om man håller på i nåt gäng,
vad ska de göra, de måste vända sig till polisen. De kan bara backa upp…«
»Jag hade några kompisar som hade rökt på och så hade Mixan kommit på
dom och de hade ju ringt deras föräldrar och jag menar aldrig mer att de rökte på.
De var ju skitskraja psykiskt, de höll ju på att bryta ihop.«
En person talade också om vikten av samarbetet med till exempel skolan
och socialtjänsten för att hjälpa ungdomar med problem. Hon menade att
fritidsgården var bra på att se tidiga signaler och eftersom de vet hur ung
domarna rör sig i området kan de få god vägledning i när de ska trycka på
varningsklockan. »De har ju frågat mig några gånger – Hur är det med han eller
hon egentligen? De frågar ju runt och så. Sen märker man om någon plötsligt jämt
har röda ögon, man ser ju på nån om han eller hon är hög, sen tror jag att de
samarbetar med skolan, de har möten och så. Jag vet inte. Sen i och med att de är
här ute i verkligheten så ser de ju. Efter så många år så har de så goda kontakter
och erfarenhet. […]«

Om hur betydelsefull de tror att fritidsgården
är för området
Flera personer trodde att det skulle innebära stora problem för Hammar
kullen om Mixgården stängde och den äldste av dem vi intervjuade satte
ett samband med ökad kriminalitet under en period då fritidsgården varit
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stängd och att det till och med blev många kriminella i den generationen
då fritidsgården var i skolans område istället för i närheten av torget.
»Utan fritidsgård; då hade man mer hängt på torg, på bänkar […] Ungdomar är
ju lite speciella, de är busiga. Man kan både göra positiva och negativa saker ihop.«
En annan betydelse som några av dem vi intervjuade beskrev är Mix
gårdens positiva påverkan på ungdomar som lever under svåra omständig
heter i hemmiljön. Fritidsgården fungerar för dem som en stunds terapi
där de kan baka och spela spel och under några timmar glömma det som
är jobbigt. Detta kan ur ett psykosocialt perspektiv vara av enormt värde,
även om det inte kan räknas till direkta brottsförebyggande effekter.
»Gården kan ge annat att tänka på…, tankar gör väldigt ont förstår du.
Hammarkullen är ett invandrarställe, det behöver någon som kan ta hand om oss.
Det finns inget bättre än gården som jag känner till. Gården ska alltid vara här!«
Trots att detta bara är några unga människors egna reflektioner och
tankar, kan vi ta fasta på att de från sitt perspektiv upplever att fritidsgården
har en tydligt brottshämmande effekt på ungdomar. »Mixgårdens funktion är
oerhört viktig, SÄRSKILT i ett sånt här område, jag tror definitivt att det skulle
leda till ökad brottslighet, vandalism och sånt, depression, droger, allting skulle bli
jättedåligt tror jag, ungdomarna skulle må jättedåligt, de skulle ha det tråkigt
alltså, de flesta som bor här, deras föräldrar går på socialbidrag och sånt, de har
inga pengar som andra ungdomar som åker till stan och sånt. […] De har kanske
inte fantasin heller att hitta på något, inte så att de inte har fantasi, men de kanske
inte skulle tänka sig att gå på bio varje vecka, fika och åka hit och dit utan det är
mer att gå till Mixan och eventuellt hitta på något tillsammans med Mixan. Livs
kvaliteten i området skulle minska och brottsligheten och sånt skulle öka. För Mix
gården dom kunde ju detektera vilka som var på fel väg så vilka det höll på att gå
utför för och sen så tror jag de brukade kontakta socialen, och prata med familjerna
och försöka sätta stopp för det, eller jag vet att de har gjort sånt. Jag vet det.«

Om hur de har uppfattat Mixgårdens
samarbete med polis och socialtjänst
Vid intervjuerna med tidigare besökare tillfrågades de hur de kände inför
att andra vuxna, såsom såväl poliser, präster, socialsekreterare och andra
vuxna ibland befann sig på fritidsgården. På det svarade de konsekvent att
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Till exempel om en arabisk kille vill visa
upp något, så får han göra det för alla.
Personalen vill att alla ska bli mer
intresserade av varandra.
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de antingen inte tänkte på det eller att det var bra och behövdes ibland.
»Bra samarbete med socialen, de har koll på ungdomarna. Bra, för de vet vad
som pågår med ungdomarna om de tar fel spår och såna grejer.«
»Om socialtjänst var på gården var okej men om man inte kände dem kanske
man trodde de var civila poliser. Men om man satt ute och ville vara ifred, kanske
gjorde något man inte fick, då var de inte så välkomna, då blev det en pinsam
situation, sådana där krockar som sker…«
Några av dem vi frågade menade att egentligen borde fritidsgårdar vara
fria från både polis och socialsekreterare och verkligen bara vara ung
domarnas egen öppna plats. Men eftersom verkligheten i området ser ut
som den gör, menade de att det nog var nödvändigt med hjälp från olika
samhällsaktörer, inte minst från polisen. »När man blir äldre förstår man att
de vill lära ungdomarna mer [...] om Hammarkullen, om vad som händer i
samhället, de försöker lära ungdomarna mer än bara bråk och stölder och såna
grejer. Så jag tror det är mycket därför de har alla inkopplade, socialen och polisen.
Nu tycker jag det är jättebra att de har kontakt med alla så ungdomarna kan få
hjälp från flera håll. Vad hade det hänt om polisen inte kom, det hade ju blivit
kalabalik. När jag var liten kanske jag tyckte, herre gud vad gör dom här?«
»Jag är ju van vid det, både vid socialen och polisen, att vi behöver extra stöd och
sånt, alla mina bästa kompisars, alla deras småbröder har ju varit kriminella, bland
de mest kriminella i Hammarkullen skulle jag tro, […] och jag är uppvuxen med
maffia-berättelser och såna saker, det har varit väldigt mycket droger iblandat så
det är inget konstigt, det är bara en konsekvens av att det finns sånt här.«
En av dem vi talade med menade att de kunde vara stolta över sin fritids
gård som drog till sig besökare från flera stadsdelar och att det hjälpte
deras rykte om polisen kom dit och såg hur väl ungdomarna uppförde sig.
»De är bra att poliserna kommer och ser att det här inte är något dåligt ställe. Att
de ser vad vi gör här. Det kommer folk [ungdomar] från överallt. Hisingen,
Gårdsten…«
Intervjuerna med de tidigare besökarna var omfattande och intressanta
att ta del av och ovan har vi endast redogjort för några aspekter av dessa. Det
vi har sett är att personalens bild av Mixgårdens arbetssätt stämmer väl över
ens med ungdomarnas egen upplevelse och att de har lyckats att skapa en
känsla av samhörighet, både mellan flera av ungdomarna och mellan de
vuxna och ungdomarna. Vi har också gjort fler, informella intervjuer under
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våra besök i den öppna verksamheten och har under den tid vi varit där
aldrig stött på några öppet missnöjda ungdomar, även om vi bevittnat en
del upprörda känslor i laddade diskussioner. Undantaget var under VM
2006, då Zlatan fick lämna matchen mot Paraguay för en skada. Då var
många ungdomar rejält arga och en kille som hade Zlatan skrivet på ena
kinden, lämnade lokalen i vredesmod. Desto gladare var ungdomarna
senare på kvällen då Sverige vann, så till den grad att de tog ner en svensk
flagga från väggen och sprang runt med den på gårdsplanen utanför, tills
en fritidsledare hotade med att ringa polis och militär och ambulans om
han inte genast fick flaggan tillbaka. Det fick han.

»

Ibland är det tryggt att fritidsledarna går
omkring i området. Man hejar ju alltid.
Det skiljer sig också från förort till förort,
eller från gård till gård, mentaliteten skiljer
väldigt mycket. Därute i Hammarkullen
kan man vara väldigt öppna och
respekterande så länge man är trevlig
kan man få ett vänligt bemötande. Man
bjuder mycket på sig själv i området.
Medan i vissa gårdar är det inte på det
viset eller har en annan inställning eller
beteende, så det skiljer sig.

«
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5

Andra aktörers
reflektioner
Röster om Mixgården
I kapitel 3 beskrevs och tolkades det arbetssätt som utvecklats vid Mix
gården. Den bild som tecknas i kapitlet om arbetssätt bygger främst på
fritidsgårdspersonalens egna reflektioner, samt deltagande observation. I
detta kapitel kommer vi att låta ett antal strategiskt valda personer ge sina
bilder av Mixgårdens verksamhet. Syftet är dels att i blygsam omfattning
pröva om personer som i olika egenskaper haft mycket med Mixgården att
göra bekräftar den bild som vuxit fram genom intervjuer och observationer
inne på fritidsgården, dels att få kompletterande synpunkter genom att se
fritidsgårdsverksamheten med andras ögon. Vi har haft målsättningen att
särskilt lyssna till och ta vara på kritiska synpunkter, men måste konstatera
att väldigt få sådana har uttryckts i de samtal vi fört. Den starkt positiva
ton som genomsyrar detta avsnitt avspeglar alltså de kommentarer våra
samtalspartner haft om Mixgårdens arbetssätt.
Vi har intervjuat tre lärare från Göteborgs universitet, två av dem ansvarar
för socionomprogrammet, den tredje forskar inom ungdomskulturer och
alla har en stark koppling till Hammarkullen och till Mixgården. Vi har
också intervjuat två rektorer från Göteborgs folkhögskola för fritidsledar
programmet, med syftet att få en bild av fritidsledarrollen som yrke och
hur fritidsgårdar skiljer sig. Fritidsledarutbildningen är väl bekant med
Mixgården genom studiebesök och elever från utbildningen som gjort sin
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praktik på Mixgården. Mixgården har även haft ungdomar i sin verksamhet
som genomgått fritidsledarutbildningen på deras rekommendationer. Vi
har intervjuat den tidigare närpolischefen i Angered samt tre social
sekreterare från Lärjedalen, varav två arbetar i resursteamet och den tredje
handhar utredningsärenden. Vi har också intervjuat en tidigare fältassistent
som varit aktiv i Lärjedalen i många år. Utöver dessa offentliganställda
aktörer har vi även intervjuat den man som ansvarar för den lokala Karnevals
kommittén, med stor kännedom om hur Hammarkullen fungerar som
område från ett förenings- och boendeperspektiv, samt en pensionerad
gymnasielärare som sedan 2003 regelbundet besökt Mixgården under
kvällstid som volontär. Vi har bett dem alla att redogöra för sin samverkan
med fritidsgården, berätta om sina observationer och uppfattningar om
verksamheten och att reflektera över huruvida Mixgårdens arbete kan ha
brottsförebyggande funktioner och huruvida detta arbetssätt är en lämplig
modell för en fritidsgård.

Om Mixgårdens samverkan med andra aktörer
Våra intervjuer vittnar tydligt om att Mixgården har lyckats med sitt mål
att bygga upp ett nätverk med positiva utbyten och produktiv samverkan
kring ungdomar. Även om vi inte kan göra en direkt sammanfattning av
dessa intervjuer, då de vi intervjuat har olika intressen och relation till
Mixgården, finns den gemensamma beröringspunkten att samtliga aktörer
upplever att samarbetet har fungerat väl och talar om det i termer av ömsesidig
het. Flera av de intervjuade beskriver Mixgården som en neutral arena
som fungerar som en mötesplats för flera andra aktörer och de uppfattar
personalen som »bra på att ta emot gäster och duktiga på att hitta olika slags
lösningar«. Från universitetet har man beskrivit det på följande sätt: »När
vi vill ha en arena för ett arrangemang med våra elever, då gör Mixgården våra
arrangemang till en del av sin verksamhet, då kommer deras ungdomar lite tidigare
och så. Sen händer det att Mixgården hör av sig och säger – Vi vill gärna ha läx
läsning. Och så har vi elever som håller på med läxläsning…«
I våra intervjuer med personalen på Mixgården nämnde de själva att de
önskar fördjupa och utveckla sitt samarbete med skolans olika aktörer.
Även dem vi intervjuade från universitetet såg detta som en viktig arena
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för ömsesidigt växande, så till vida att Mixgården skulle kunna utvidga
och utveckla sin pedagogiska sida, medan man på Mixgården har utvecklat
sin kultur- och relationsskapande kompetens väldigt långt. Detta menar
universitetets aktörer kommer att bli en alltmer viktig del av skolans
arbete. »Teambuilding, konflikthantering, gott mottagande och relationsarbete är
i dagens samhälle lika viktiga kunskapsområden som svenska, matematik och
samhällskunskap […] Vad innebär det för en skola att inte utveckla det kultur
skapande arbetet som en självklar del av lärarrollen? Vilka konsekvenser får det
för klotter, brandlarmslekar, igenpluggande toaletter, vandalisering, bränder, hets
mot lärare, mobbing osv. Mixgårdens kulturskapande arbete gör ju att de faktiskt
kan ha en miljö som ser mycket fräsch ut.«
Den polischef som vi intervjuade beskrev samarbetet med Mixgården
som betydelsefullt ur flera aspekter. För polisen är det viktigt att få kontakt
ytor med ungdomar under kvällstid där de kan träffa dem på ett otvunget
sätt istället för att behöva söka upp dem i offentliga miljöer, såsom på torg
och vid busskurer. Mixgården är en arena för närpolisen i Angered som
periodiskt kan besöka den öppna verksamheten kvällstid och få en positiv
kontakt med ungdomarna. Han upplevde att ungdomarna visade nyfikenhet
och intresse för att ha en dialog med polisen. I polisens roll krävs lyhördhet
för hur det uppfattas när de tar kontakt med ungdomar, då det lätt kan
bidra till den kriminella identitet som vissa ungdomar vill påvisa (»polisen
känner mig, jag är farlig«). Därför ser polisen det som en fördel att få en
naturlig kommunikation med många ungdomar samtidigt. Mixgården har
även ordnat temakvällar där polisen har medverkat och bland annat pratat
om den rädsla som sprider sig i samhället och om polisens roll. Utanför kvälls
verksamheten har polisen ihop med socialtjänst och fritidsgård fört resone
mang om hur de bäst kan samarbeta och utnyttja sina respektive resurser
i olika situationer. Medlingsrollen är en stor del av polisyrket och Mixgården
har skapat en neutral arena där medling mellan flera parter kan äga rum. I
områden som Hammarkullen, där det finns vuxna som inte är insatta i rätts
väsendets tillvägagångssätt finns det stora risker att misstron mot polisen
ökar när man gör ingripanden. Föräldrar och grannskapet lämnas kvar med
frågor och farhågor då deras ungdomar grips utan att de förstår polisens
agerande, speciellt då det förekommer att de vuxna i sitt hemland varit med
om traumatiska ingripanden från polisen. Ibland räcker det då inte med
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en god kommunikation vid själva ingripandet utan det krävs samtal efteråt
för att skapa klarhet i vad som verkligen har hänt. Samarbetet mellan det
lokala resursteamet, fritidsgården och polisen har många gånger varit centralt
för att hantera sådana situationer, till exempel då några somaliska ungdomar
misshandlat en handlare i området. Resursteam och fritidsgård har kunnat
samla föräldrar och ungdomar för att föra en gemensam dialog med polis och
även med åklagare, som har kunnat svara på frågor och informera om hur
rättsväsendet fungerar i Sverige. Mixgårdens personal kan se tidiga varnings
signaler och de förstår behoven från ungdomars perspektiv, resursteamet har
god föräldrakontakt och sammantaget medverkar detta till att polisen kan
föra välfungerande dialoger istället för att bidra till ökade spänningar och
motsättningar. Här fyller även fältarbetarna en enormt viktig funktion för
att underlätta polisens arbete och idealet vore att med de fanns i fler områden. Polisens bild av hur Mixgården utgör en kontaktyta med ungdomar
ligger väl i linje med grundpelaren i Mixgårdens arbetssätt: övertygelsen
att det är kontakt och stabila relationer som är det viktigaste arbetsredskapet
för att kunna påverka, främja och även hantera kritiska incidenter.
Fler aktörer talade om att Mixgårdens aktiva strävan att upprätta en god
kommunikation mellan polis och ungdom har varit viktig för området. För
att kunna verka brottspreventivt med ungdomar krävs det att man för en dia
log så fort som möjligt efter att ett brott begåtts. Det händer också att Mix
gårdens personal är med i yttranden om vissa ungdomar i utredningar och att
de anmäler ungdomar till socialtjänsten. Dialogen mellan fritidsgården och
socialtjänsten är viktig för att få fördjupad förståelse för ungdomarna och få
höra andra perspektiv på orsakssamband. Socialtjänstens handläggare har
kunnat använda Mixgårdens lokaler till sina nätverksmöten med ungdomar.
Utredare inom socialtjänsten menade också att det var positivt att resurs
teamet ibland befann sig i Mixgårdens Mixgården öppna verksamhet. »De
blir inte så mycket myndighetspersoner om man som ungdom stöter på dem på
Mixgården.« I en stadsdel som Lärjedalen där socialtjänsten ändå är betydligt
närmare många människors vardag än i andra stadsdelar kan det därför vara
fördelaktigt att avdramatisera kontakten med myndighetsutövare.
Den pensionerade gymnasieläraren som vi intervjuade hade varit verk
sam som volontär i Hammarkullen sedan den stora brandkatastrofen 1998.
Han beskrev chansen att komma till Mixgården som »stärkande med givande
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och tagande«, där han på Mixgården såg en värdefull roll i att »vara en vettig
vuxenkontakt« och menade att ungdomar i Hammarkullen får alldeles för
lite kontakt med svenskar och att det kan vara till stor nytta att bara sitta
och prata en stund ihop då och då. Han såg också att han kunde bidra med
att hjälpa till att överbrygga de fördomar som finns om Hammarkullen.
Själv fick han mycket ut mycket av att komma till fritidsgården, eftersom
hans egen drivkraft bestod i ett starkt intresse för asylfrågor och att mot
verka segregationen i samhället.

Om Mixgårdens arbetssätt
• Miljön
Vi bad de intervjuade att med sina egna ord beskriva Mixgårdens arbets
sätt. De teman som var mest frekventa handlade om fritidsgårdsmiljön,
(eller kulturen som vissa kallade det), hur Mixgården förhåller sig till sina
besökare och hur de fungerar som personalgrupp. Mixgårdens förhåll
ningssätt beskrevs av flera i termer av ett vänligt och varmt bemötande i
en ombonad lokal, »ett medborgarkontor på kvällstid, en plats i lokalsamhället
dit olika medborgare söker sig med olika behov […] som är viktig för människor
som har svårt att få hjälp, inte minst för att det även talas flera olika språk«. En
aktör kallade fritidsgården »en värmestuga och ett akutsjukhus för själen, där
man kan bli omplåstrad, kramad och lyssnad på«. Att man på Mixgården både
har möjligheten att »bara vara« eller delta i aktiviteter och att de rymliga
lokalerna skapar möjlighet till parallella aktiviteter framhävdes som posi
tivt. Aktörer från universitetet beskrev Mixgården som »en okonventionell
fritidsgård som har utarbetat egna idéer och på ett systematiskt sätt förädlat sina
förutsättningar för att skapa en resursrik och spännande verksamhet«. Genom att
erbjuda en ombonad miljö skapar personalen förutsättningar för att »leva i en
positiv människosyn« där de lyckas visa att de både tycker om ungdomarna
och tror på dem som individer, samtidigt som de ställer krav och sätter
tydliga gränser för ungdomarnas beteende. De gjorde en jämförelse med
skolans miljö: »Ibland ser skolmiljön ut som ett fängelse, den bjuder inte in till
lust eller får ungdomarna att blomma.«
För att värna om fritidsgården är det viktigt att skapa ett klimat som inte
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är så skört att det blir hotat av att ungdomar kommer in och testar gränser.
Det är inte ovanligt att personalen på fritidsgårdar måste stänga för att de inte
kan möta ungdomskulturen som istället bryter ner verksamheten genom
att stöka till och göra sönder prylar. Det är en svår utmaning att skapa ett
arbetsklimat som balanserar ansvarstagande och frihet, där ungdomar kan
växa ihop med de vuxna utan att ständigt behöva rusa omkring och testa
gränser. En dimension av fritidsledaryrket handlar om att kunna möta ung
domskulturen, föra en dialog med ungdomarna och lyssna till vad de vill
göra och skapa delaktighet, utan att för den skull förlora vuxenansvaret.
Mixgårdens sammanhållning i arbetslaget är avgörande i tuffa situationer
då personalen på ett professionellt sätt går samman och värnar om sitt
arbetsklimat och ungdomarnas fritidsmiljö. »Även om de måste stänga för en
kväll så kan inte en annan kultur komma in och ta över deras verksamhet.«
• Om hur man ser på och arbetar med ungdomar
Synen på ungdomar påverkar sättet man väljer att bemöta dem. Flera
aktörer beskriver att Mixgårdens syn på ungdomar är av stor vikt för att de
lyckas få ett gott förhållande till dem. Personalen arbetar aktivt med att
nyansera de föreställningar som finns av ungdomar som en grupp farliga
individer och strävar efter att förmedla hur ungdomarna själva upplever
sin tillvaro, med all den förvirring och de kontraster i tillvaron som de
behöver kunna förhålla sig till. Eftersom de vuxnas förväntningar på ung
domarna i hög grad påverkar ungdomarnas beteende, har de värnat om att
skapa ett klimat där ungdomarna blir anförtrodda uppgifter som uppmuntrar
dem att prestera sitt bästa. På Mixgården strävar man efter att hjälpa ung
domarna att bli sedda i positivt ljus i en spännande miljö och erbjuder dem
flera olika sammanhang att synas i. Personalen öppnar både dörrar mot
ungdomarnas värld och ger dem tillgång till ett nätverk de kan ta avstamp
från om de vill. Ett flertal aktörer menade att man på Mixgården arbetade
speciellt bra med blyga ungdomar, eftersom de lyckats skapa en verksamhet
där de som inte är så bra på att själva ta för sig eller visa upp sig får tillräckligt
med uppmärksamhet.
Förhållningssättet som finns på Mixgården gentemot ungdomarna
beskrivs som ett respektfullt bemötande, en uttrycklig vilja att komma
nära, men med stor respekt för den distansen en enskild ungdom eventuellt
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väljer att ha. De lyssnar på vad ungdomarna vill göra och låter dem styra och
vara delaktiga i beslut om aktiviteter, med resultatet att de känner sig hörda.
Detta öppna förhållningssätt vinner i längden ungdomarnas förtroende. De
beskrivs också som duktiga på att både se och läsa ungdomars icke-verbala
kommunikation och att kunna balansera vilka frågor som är lämpliga att
ställa (och undvika alltför närgångna frågor). Även om Mixgården arbetar
med individuellt stöd åt ungdomarna menade de flera aktörer att »de hand
plockar inte ungdomar utifrån deras problem och att de har fokus på att alla är
välkomna«. En del ungdomar från andra områden söker sig också till Mix
gårdens öppna verksamhet och de har lyckats med att skapa både en positiv
jagkänsla och vi-känsla i sin verksamhet som inte enbart är kopplat till
området Hammarkullen. Lärare från universitetet menade också att Mix
gården fyller en funktion i att hjälpa ungdomarna att sätta Hammarkullen
i ett större sammanhang och att skapa lärande i närområdet.
Att bygga ett förtroende med ungdomarnas föräldrar

Eftersom flera av föräldrarna är osäkra på om fritidsgården är en upp
byggande plats för deras tonåringar och i synnerhet för deras flickor behöver
man som fritidsgård arbeta med i att bygga upp förtroende. »Att lära känna
och bjuda in föräldrar, jaga fatt i dem, ta kontakt mycket aktivt och, inte vänta
på föräldrarnas initiativ […] På Mixgården har de hittat sätt att dra med för
äldrarna så att de får förtroendet att ta hand om deras ungdomar.«
Flera av aktörerna tycker att de har lyckats med detta och att de även är
en förebild för föräldrar. »De fungerar som förebilder för föräldrar som inte har
så mycket allmän kunskap om Sverige. Att se att i Sverige kan det faktiskt vara
ganska OK är viktigt i ett område där det är så svåra segregationsproblem.«

Om personalgruppen
»De borde ha nobelpris för att de orkar. […] Att de har lyckats med
att behålla i stort sätt samma personalgrupp är av stor betydelse.
Det finns flera fritidsgårdar som fungerar bra, men av dem jag stött
på är Mixgården på något sätt outstanding.«
Tidigare närpolischef
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• Solidaritet och bekräftelse
En viktig nyckel till fritidsgårdens arbetsprestationer är, enligt flera aktörer,
personalens solidaritet gentemot varandra. »De är väldigt olika men de har
väldigt stor respekt för varandra.« Eftersom personer med stort humanistiskt
engagemang faktiskt riskerar att bränna ut sig diskuterades också vikten av
att få bekräftelse både inom arbetslaget och från omgivningen. En god grupp
gemenskap med »högt i tak«, en positiv självbild, förmågan att formulera
och marknadsföra sig och även låta ungdomarna bidra med bekräftelse och
inspiration är väsentligt för att orka med en tung verksamhet under lång
tid. En av de intervjuade ungdomarna uttryckte detta: »Det är ju inte bara
att ge, dom ger ju inte bara, de får ju också jättemycket.«
Mixgårdens arbetssätt har byggts upp genom ett arbetslags förmåga att
tillsammans utnyttja sina kunskaper och resurser till att utveckla en populär
fritidsverksamhet. Personalens faktiska kunskap beskrivs (framför allt av dem
vi intervjuat från universitetet) som betydligt större än deras formella
kompetenser. Genom att de har hittat sätt att tillgodogöra sig varandras
kunskaper har helheten i arbetslaget blivit större än de enskilda delarna
och de formella kompetenserna har vidgats. De använder sig också av regel
bunden handledning, vilket man på fritidsledarutbildningen tror är mycket
ovanligt inom fritidsgårdsverksamhet. I enlighet med vad personalen själv
har redogjort för, beskriver även andra aktörer att de har flera roller i sin verk
samhet, till exempel den sociala rollen och den pedagogiska rollen, som de
också benämner som relations- och en medborgarskapande roller i området.
• Agera som förebilder
Flera aktörer talar också om att fritidsledarna genom sina olika roller och
personligheter agerar som förebilder till ungdomarna, som knyter an till dem
både för att få stöd men också för att få uppleva alternativa handlingsvägar
och perspektiv på tillvaron. Aktörerna nämnde till exempel betydelsen av
att man som invandrare kan se och identifiera sig med någon som lyckats
komma fram inom musikbranschen, att uppleva svenskar som visar empati
och medkänsla eller att få nära kontakt med personer som tar ett områdes
ansvar, se en organisation med en platt och demokratisk struktur etc. Social
sekreteraren inom utredning menade att i en miljö där såväl ungdomar som
vuxna behöver nycklar till det svenska samhället, i större utsträckning än
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på andra orter, blir rollen som förebild betydligt mer viktigt. Förmågan att
gå in och ur olika roller och att vid olika tidpunkter ge stöd eller ansvar till
ungdomar är en gemensam kompetens som arbetslaget har, inte minst
genom sin förmåga att tillsammans uppfylla olika typer av behov.
• Tydliga regler och ramar
Personalen har själva redogjort för vikten av att kunna hantera konflikter
och visa tydlighet kring regler och normer. Detta tema återkom också som
en viktig och föredömlig kompetens som flera aktörer nämnde och som en
socialsekreterare uttryckte i följande ordalag: »De är inte rädda att säga
saker som kan vara obehagliga. Tvärtom är de jättebra på att vara raka i sitt
budskap.« Flera aktörer bekräftade förmågan att kunna jobba med de tuffa
och svåra frågorna och inte blunda för det som behövde konfronteras och
som förhållningssätt aldrig agera konfliktundvikande i ungdomsarbetet.
»I allt ungdomsarbete är det viktigt att reagera snabbt och agera nu.«
Polisen menade att om personalen på en fritidsgård inte kan sätta
ramarna för acceptabelt beteende så är det en stor risk att de ungdomar
som har högst status tar över kontrollen. Ofta är det kriminella killar som
får en sådan status och om så är fallet är det bättre att stänga fritidsgården
eftersom det riskerar att bli en arena för nyrekrytering till kriminella kretsar.
Det är positivt för ungdomar att få ramar de kan känna sig trygga med och
det blir mycket otryggt för ungdomarna när de vuxna blundar och inte tar
kontrollen när det händer saker som är deras ansvar att hindra. »Det värsta
är att gå ner på ungdomarnas nivå. […] Till skillnad från många andra fritids
gårdar så var de väldigt klara över att de var vuxna, vilket jag tror ungdomarna
gillar. Till exempel vittnade de en gång i ett ungdomsärende vilket säkert var väldigt
jobbigt för dem, men vuxenansvaret är viktigt. De gör de inte avkall på. Det vet
ungdomarna. […] De har en plan, med enkla regler som alla vet och ungdomarna
känner att de älskar dem.«
• Engagemang
Personalens engagemang beskrivs som en äkta entusiasm och den ideo
logiska grunden de står på som djupt förankrad, i takt med att de har arbetat
ihop i området i många år. Deras engagemang ses som grundläggande för
vad de har lyckats prestera och att även för deras förmåga att inspirera andra
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aktörer. Att de reflekterar över sammanhang och ger sig tid att lyssna på
såväl boende som andra i nätverket bidrar i hög grad till att verksamheten
blir dynamisk och spännande. Detta ses också som bidragande till att man
ofta lyckas hitta goda lösningar på problem som kräver fleras insatser för
att skapa förändring. Genom att alltid finnas på plats, i samma arbetsgrupp,
signalerar de pålitlighet gentemot såväl ungdomar och deras familjer som
andra aktörer. Forskaren från universitetet talade om det personliga ansvaret.
»De är inte ditkommenderade, de tar ansvar som subjekt och deras arbete utgår
från synsättet att politiken handlar om oss.«
Vi bad några av aktörerna beskriva de faktorer i Mixgårdens förhållnings
sätt som de kunde se som bidragande till en god verksamhet. Dessa kan
sammanfattas som följande:
•

Att tycka om och vara engagerad i ungdomar

•

Att sätta tydliga ramar och regler som alla känner till och accepterar

•

Kunna ta vuxenansvar i alla situationer och aldrig göra avkall på
viktiga regler

•

Att vara reflekterande praktiker som samtalar med varandra för att
skapa ett gemensamt språk och inte ser sig själva som fullärda

•

Kunna dra lärdom direkt från ungdomarna och själva utvecklas i
samspråk med dem

•

Kunna skapa ett klimat som främjar en positiv och kompetent
människosyn

•

Lyssna på och utgå från ungdomarnas idéer i verksamhetsplaneringen;
samt utveckla demokratiska förhållningssätt så långt som möjligt

•

Hitta en sammanhållning i arbetslaget och sätt att hämta positiv kraft
(viktigt för att orka med utmaningarna)

•

Skapa goda möten och bjuda in till dialog med andra aktörer

•

Utveckla ett gott nätverk för att skapa de bästa lösningarna för
ungdomarna

•

Bygga upp ett förtroende bland brukarna i skapandet av verksamheten

•

Hitta sätt att få förtroende från ungdomarnas föräldrar
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Fritidsgården ur brottsförebyggande perspektiv
»Solklart att de har en brottsförebyggande effekt. […] Om inte Mix
gården funnits hade vi som polis haft mycket svårare att jobba i
Hammarkullen idag.« Tidigare närpolischef
Den intervjuade polisen talade om problemet med att mäta de brottsföre
byggande effekterna av det relationsbyggande arbetet. »Om en polis till
bringar två timmar inne på en fritidsgård kan man inte mäta effekterna av det
arbetet kvantitativt såsom efter två timmars alkoholtester.« Dock bedömde
polisen att effekterna är stora och att man behöver fler sätt att utvärdera det
brottspreventiva arbetet så att det får större legitimitet. Ett system där
polisen enbart ägnar sig åt straffande åtgärder istället för brottsprevention
kan leda vårt samhälle in i ökade klyftor och oöverstigliga problem. Polisen
menar att det är viktigt att sätta sig in i vad samverkan mellan socialtjänst,
fritidsgård och polis verkligen har genererat. Modellen där fritidsgården
och socialsekreterarna från resursteamet är sammankallande i möten med
polisen är ett exempel på lyckad brottsprevention. Då kan respektive
resurser utnyttjas på bästa sätt och polisen får en neutral arena där de kan
få en god kontakt med såväl ungdomar som deras föräldrar, mildra misstro
mot rättsväsendet och skapa ökad förståelse för sitt arbetssätt.
Från socialtjänstens sida ansåg de intervjuade också att en väl funge
rande fritidsgård är billig brottsprevention. »Det största jobb vi kan göra för
brottsprevention är att verka väldigt aktivt i området ihop med föräldrarna.«
De betonade vikten av att stötta föräldrarna av den orsaken att de har
nyckelrollen i sina barns liv. Man behöver också låta vuxna människor
definiera sina behov och vad de behöver ha hjälp med och släppa en del av
kontrollen för att istället backa upp de vuxna. Även här betonades pro
blemet av hur samhällets straffande förhållningssätt inte lyckas se och
möta de grundläggande behoven hos individer och grupper. En av social
sekreterarna definierade framgångsrik prevention med att arbeta mot att
befrämja det som fungerar väl i individers liv istället för att de blir identi
fierade med sina problem. Tunga och svårlösta problem skapar också lätt
»institutionella snävheter«, medan arbete inriktat mot en helhetssyn istället
skapar ny kraft och innebär att man hjälper individer att förhålla sig till de
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liv som de som de har. »Det är viktigt att både kunna sänka och höja ångestnivån,
att få folk att se problem men också att kunna se att problemen är normala så att
man inte förstärker utanförskapet.«
En annan viktig funktion som Mixgården har, med brottspreventiva
effekter är, enligt intervjuade socialsekreterare, att de »fyller på där det
saknas socialt nätverk«. Till exempel representerar fritidsledarna ungdomar
på nätverksmöten om ungdomarna ber dem, de ser och lyfter fram ung
domars behov i de fall föräldrarna inte vet vart de ska vända sig eller hur
de ska kommunicera. En kvinna från socialtjänsten beskrev vidare att
ungdomarna får en extra chans på Mixgården. »Alla får finnas där, de stänger
inte ute busiga ungdomar. […] När alla andra stänger sin dörr, så stänger de
faktiskt inte sin dörr. De säger: - Det här beteendet du har är jättedåligt, men vi
hjälper dig om du vill ha vår hjälp.«
Forskaren från Göteborgs universitet beskrev den mobiliserande kraften
i fritidsgårdens verksamhet som en viktig brottsförebyggande aspekt.
»När det strular, vilka kontaktytor finns att mobilisera? Många ungdomar är
beroende av kompisar, det pågår processer som ingen har koll över. De kan hjälpa
individer genom att de förstår rotsystemet.«
En kritisk synpunkt på Mixgårdens verksamhet är att det finns många
ungdomar med problematiska beteenden som inte deltar i fritidsgårdens
verksamhet och att de till exempel inte når vissa hårt utsatta och krimi
nella ungdomar. Överlag menade man inom socialtjänsten att det är ett
begränsat antal av alla de ungdomar som finns i Hammarkullen som besöker
Mixgården, men då dessa ungdomar knyter an till de vuxna kan det utgöra
stor betydelse för dem och innebära stora negativa konsekvenser om fritids
gården försvann. Fältassistenten menade att Mixgården ser sig själva som
ögon och öron utåt och själva tar på sig ett stort ansvar, men att kriminali
teten är komplex i dagens samhälle och många brott som begås av ungdomar
har sin grund i samhällsstrukturella problem och »för många icke- möjligheter«
för ungdomarna.
Karnevalsansvarig i Hammarkullen ansåg att Mixgården är »en viktig
sten i pyramiden« för det lokala arbetet och att bland det viktigaste som kan
göras i området är att verka för att Hammarkullens positiva sidor syns mer
i media. Fördomar om området påverkar såväl boende i området som
andras tankar om Hammarkullen och det är viktigt att motverka dessa
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stereotypa bilder. Han menade att Mixgården på ett positivt sätt bidrar till
att skapa god reklam för området genom att dels vara goda marknadsförare,
dels genom att bidra med många bra aktiviteter och locka andra aktörer till
området. Flera andra röster beskrev också vikten av att motverka fördomar
om Hammarkullen och betona de goda verksamheter som gör att flera
samhällsaktörer vill komma dit. Detta kan också ses som en form av brotts
prevention, på så sätt att området får en mer positiv bild i både de boendes
och omvärldens ögon, vilket kan motverka de negativa självidentiteter
som leder till ökad social desorganisation.
Från fritidsledarutbildningen menade de att normalt sett så har fritids
gårdar inga brottsförebyggande syften med sin verksamhet men arbetet
med ungdomar kan generera brottsförebyggande effekter.
Karnevalsansvarig betonade att »för att verka brottspreventivt behöver man
träffas kontinuerligt efter brott direkt«. Detta har man en chans att göra på fritids
gården när man arbetar samarbetar tätt ihop med ungdomar och polis.
• Mixgården – en förebild för områdesinriktat
fritidsgårdsarbete?
Vi talade med aktörerna om huruvida Mixgården är ett föredöme för fritids
gårdar, om detta är en framtidsmodell eller om det finns risker med att
spränga den traditionella fritidsgårdens roll och istället låta den få nya,
kanske mer flytande roller, anpassat efter områdets behov. Det fanns olika
nyanser i de svar vi fick:
»Mixgården tar ett uppdrag på gränsen av vad en fritidsledare ska
göra […] De har en bra verksamhet, men är det en bra fritidsgård?«
Rektor på fritidsledarutbildning
»Vi lever i ett samhälle som rör sig väldigt mycket och den offentliga
sektorn har i uppdrag att använda resurser i relation till behoven
som finns, som medborgare har. Då kan inte en konvention styra, en
traditionell yrkesroll.« Lärare från Göteborgs universitet
»Alla styrkor har svagheter, ibland blir det gränsöverskridande, men
man har inte tappat att man är en fritidsgård.« Socialsekreterare

167

Emedan vissa aktörer såg Mixgården som modellskapande, såväl ur per
spektivet av att vara en lärmiljö som i sitt förebyggande arbete, uttryckte
både den intervjuade fältassistenten och rektorer på fritidsledarutbild
ningen mer osäkerhet över fritidsgårdens utvidgade roll. Vi utvecklar nedan
en del av de synpunkter dessa personer framförde.
Om man glider över åt individuellt stöd och behandlingsarbete kan det
bli på bekostnad av den öppna verksamheten, med risken att den tradi
tionella fritidsgårdsverksamheten blir lidande. Att socialsekreterare och
andra myndighetsutövare arbetar inne i verksamheten kan påverka ung
domars upplevelse av att fritidsgården är deras plats och frizon. Istället
riskerar fritidsgården att få starka inslag av att vara ett slags »socialbyrå«.
Det främjande perspektivet, med mycket aktiviteter, turneringar, ungdoms
inflytande och ansvarsträning, som har en tydlig fokus på det salutogena,
det friska och välfungerande, kan förlora sin kraft när man samtidigt arbetar
med tung problematik. Samtidigt bör fritidsgårdar vara med som en del av
en lösning.
På fritidsledarutbildningen gav de inte uttryck för en klar åsikt om hur
en bra fritidsgård bör vara, men de beskrev flera olika aspekter som de ser
som viktiga att förhålla sig till i yrkesrollen, vilka liknar de ovanstående
resonemangen. I yrkesutbildningen till fritidsledare finns inte ett före
byggandeperspektiv, istället är yrkesidentiteten tydligt förknippad med
främjande arbete - även för utsatta ungdomar. De menade att Mixgården
däremot har antagit en identitet som inbegriper förebyggande ungdoms
arbete och genom sitt arbetssätt är det tydligt att de kommer från annan
yrkesbakgrund än fritidsledaryrket. Rektorerna menade att det kan uppstå
problem då socialpedagoger eller socionomer går in i fritidsledarrollen om de
sätter upp ramar och idéer för verksamheten som inte får brukarnas god
kännande. Därför är förhållningssättet centralt för att det ska gå att bygga
en bra fritidsverksamhet, inte minst i hur det förankras bland ungdomarna.
Från rektorernas perspektiv innebär Mixgårdens arbete även ett politiskt
ställningstagande i den roll som de har tagit på sig och genom att de väljer
sida i politiska frågor, såsom i exemplet med flyktingamnesti. Även om
det inte finns en form för hur en fritidsgård bör vara, då olika modeller kan
vara bra på olika sätt, är det desto viktigare med rätt personer, med god
kompetens att arbeta med ungdomar och rätt inställning till sitt arbete.
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»Om man har en präst på gården så är det viktigt att det är en präst som inte ser
som sin uppgift att frälsa ungdomar«. De menade det förekommer inställ
ningar till fritidsgårdar som en lösning på behov av att ha en plats att för
vara stökiga pojkar, vilket också bidrar till att mycket kan kallas för fritids
gård utan att det finns några fritidsledare där, bara »nyckelnissar« som tar
hand om lokalen. Fritidsgårdens roll har emellertid skiftat över sin historia
från en större fokus på aktiviteter till att ha en mer relationsinriktad prägel.
Utbildade fritidsledare utvecklar kompetensen att kunna se igenom makt
strukturer, schablonbilder, könsmönster och förmågan att bryta utanför
skap och hantera konflikter. I rollen som fritidsledare finns ett mötes- och
grupperspektiv, som kan knyta och behålla kontakter över tid och bygga
bärande relationer med ungdomar. Fritidsledarrollens styrka ligger i »det
lättsamma sättet att få folk att känna sig starka«. Fritidsgårdar har inte till sin
uppgift att förebygga brott, däremot kan de ha brottsförebyggande effekter.
Ändå är det viktigt att göra en omvärldsanalys, att utforma en verksamhets
plan och formulera sina mål, något som de från fritidsledarutbildningen
menade att Mixgården var ovanligt skickliga i att göra.
Både den tidigare fältassistenten och socialsekreterare menade att det
finns övergripande problem i samhället, som gör att de strukturella pro
blemen i segregerade förortsområden i praktiken omvandlas till individu
ella ärenden. Inom socialt arbete har man också glidit mot ett alltför stort
individfokus istället för att systemiskt arbeta med de övergripande frågorna.
Det finns jämförelsevis för få tjänster för att hantera ungdomar från ett
grupperspektiv, (såsom fältare gör i sitt uppsökande arbete) emedan det
finns ett flertal tjänster för individuella ärenden. Hur man värderar och
använder sina resurser är en viktig del i frågan om hur man tar ansvar för
problem och vem som ska hantera dem. Fältassistenten beskriver det som
en »brandkårsattityd«, där man inte tar itu med de verkliga problemen utan
rycker ut och hanterar kriser istället för alla de tidiga signalerna. Resultatet
blir att det byggs in obalanser i systemet som man hela tiden måste kom
pensera för. Trots mycket välvilja saknas det övergripande strategier för att
ta itu med de strukturella orsakssambanden. »Det som egentligen är signaler
på att något är fel accepteras som normaltillstånd. Man väljer bort de tidiga signa
lerna, till exempel att hundra ungdomar står och hänger ute på torg på kvällarna.«
Den utredande socialsekreteraren menade däremot att just på grund av

169

»

«

Vi har egentligen inte ett ungdomsproblem,
det vi har är ett gigantiskt vuxenproblem.
Ungdomar är förvirrade, vuxna är otydliga.
TIDIGARE NÄRPOLISCHEF

oförmågan att hantera de strukturella problemen i området kan personalen
på Mixgården fylla ett behov som vuxenförebilder, för såväl ungdomar
som vuxna, genom att hjälpa dem med att nycklar till det svenska samhället.
Genom sin personalkontinuitet kan de följa personer under lång tid och
hjälpa dem med – ibland med till synes små saker – men som i längden
kan ha en viktig integrativ verkan.
De mer kritiska rösterna menade att det är viktigt att ifrågasätta om en
fritidsgård har rätt roll eller om de tar på sig för många roller när den arbetar
med individuell ungdomsproblematik. Ett problem med flytande gränser
mellan roller är att det kan skapa oklarheter över både vilken förmåga och
vilket ansvar man egentligen har på en fritidsgård. Det är ofta bekymmer
samma ungdomar som söker sig till fritidsgården. Även om man kan tala
ungdomarna tillrätta har man inte tillräckligt med tid eller resurser för att
hantera deras svåra problem och konflikter. Det finns också en risk att
man försöker hantera problem för fort, med en övertro på de resurser man
förfogar över, istället för att vara ödmjuk inför vilken roll man egentligen
har och vad man faktiskt kan åstadkomma. Det kan utgöra en risk att man
på fritidsgården ser sin kapacitet som större än vad den förmår vara utifrån
sin roll. Även om man lyckas i att se vissa ungdomar och ge dem stöd
under en viss fas har man på fritidsgården en relativt liten roll i deras liv
totalt sett, jämfört med föräldrar och skola.
En annan socialsekreterare reflekterade över fritidsgårdens roll i relation
till lokalsamhället, såsom den har formats och utvecklats i relation till sin
omgivning. Förväntningar från det omgivande samhället påverkar i hög
grad fritidsgårdens roll och likaså den grundläggande hållning som finns i
lokalsamhället kring hantering av olika problem. Revirtänkande kan också
påverka bilden av fritidsgårdens roll och det kan förekomma splittrade
föreställningar mellan olika aktörer om vem som äger problemen. Det
leder lätt till att ungdomarna och deras föräldrar kommer bort från blick
fånget och att det istället kommer att handla om de olika institutionernas
problem, skolans problem, bostadsbolagens problem och vem har då tolk
ningsföreträde att avgöra hur hanteringen ska gå till? Ett hinder i fritids
ledarrollen är att yrket har en låg status, vilket gör att de kan ha svårare att
få legitimitet för de uppgifter och de förhållningssätt som de lyfter fram.
De står ofta under risk att få sin verksamhet nerlagd eller omstrukturerad,
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eftersom det vid nedskärningar ofta är den här typen av verksamhet som
man anser sig kunna vara utan. Fritidsledare behöver kunna tåla stress,
göra god marknadsföring och få till stånd goda samarbeten för att verksam
heten ska kunna drivas framgångsrikt.
Två aktörer som själva använde ordet modellskapande när de beskrev
Mixgårdens verksamhet och arbetssätt var lärare från universitetet och
den tidigare närpolischefen. Lärarna höll fram Mixgården som ett exempel
på en lärmiljö för ungdomarna, där de tydligt kunde se att ungdomar tog
delat ansvar för sin miljö och sina aktiviteter på ett sätt som vittnade om
att deras inre drivkrafter togs tillvara på och utvecklades i kontakt med
fritidsverksamheten. »De är ett föredöme för 2000-talets offentliganställda skulle
jag säga i den meningen att de förkroppsligar de kompetenser som de offentligt anställda
kommer att behöva utveckla. Mixgården har kommit långt i att utveckla ett förhåll
ningssätt till yrket som jag tror kommer vara modellskapande.«
Polisen framhöll att en god samverkan mellan socialtjänst och fritids
gård, såsom det har sett ut på Mixgården, borde vara modellskapande för
fritidsgårdars arbetssätt. Han betonade att det är viktigt att se vilken verklig
het som faktiskt finns i lokalsamhället och att flera fritidsgårdar tvingas
lägga ner eller borde lägga ner när man inte längre kan skapa en sund miljö
på fritidsgården.

»

En gång när jag kom till Mixgården
frågade ungdomarna mig – Är du
moderat eller? Du är väl moderat?
Då hade de nog haft politiker på
gården som varit där och pratat
med ungdomarna.
INTERVJUAD AKTÖR FRÅN UNIVERSITETET
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Studiens bidrag
Vårt samhälles förmåga att verksamt underlätta för ungdomar med ogynn
samma sociala förutsättningar att finna konstruktiva vägar in i vuxenlivet
är som vi ser det en av samtidens stora politiska frågor. Vi ville med denna
studie lämna ett bidrag till utvecklingen av denna förmåga genom att dels
beskriva det arbetssätt som utvecklats vid fritidsgården Mixgården, dels
diskutera hur fritidsgårdar kan ha samhällsbyggande och därmed brottsföre
byggande funktioner. Mixgården är en av ett mycket stort antal fritidsgårdar
i landet där det pågår ett som vi tror för samhället mycket betydelsefullt och
tålmodigt arbete med att skapa förutsättningar för att ungdomar ska kunna
bygga de resurser de behöver för att kunna integrera sig i samhället på ett
positivt sätt. Vi vet inte hur unik just Mixgården är vad gäller synsätt och
arbetsmetoder, men mycket tyder på att Mixgårdens erfarenheter är värda att
beskriva och diskutera. Personalen vid Mixgården har arbetat systematiskt
under lång tid med att utveckla ett genomtänkt och mångfacetterat arbets
sätt. Såväl ungdomarna själva som andra aktörer som kommit i beröring med
Mixgården vittnar om en mycket väl fungerande och värdefull verksamhet.
Det främsta bidraget vi ger är att ingående beskriva hur man på Mix
gården arbetar för att skapa en gynnsam lärmiljö, för att bygga förtroende
fulla relationer med ungdomarna, för att engagera ungdomarna i jagstärkande
processer och för att medverka till stadsdelens förmåga att både konstruktivt
hantera de problem som uppstår och bygga ett lokalsamhälle med många
positiva inslag. Vi har beskrivit ett arbetssätt som har en stark systemisk
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orientering med områdesarbete och nätverksbyggande i förhållande till
förvaltning, myndigheter och det civila samhället. Mixgårdspersonalens
viktigaste arbetsredskap är att bygga relationer med såväl ungdomarna
som med medborgare i lokalsamhället och andra aktörer. Studien visar hur
detta relationsbyggande går till i praktiken, i den dagliga verksamheten.
De starka relationerna personalen bygger till ungdomarna möjliggör och
möjliggörs av ett annat centralt inslag i arbetssättet: att hålla fasta och konse
kventa ramar gentemot besökarna. Detta innebär en tydlighet i att både
upprätthålla gränser och konfrontera vid behov, i kombination med en
mycket hög grad av transparens gentemot ungdomarna.
Vi har inte på ett systematiskt sätt försökt utvärdera de direkta brottsföre
byggande effekterna av Mixgårdens verksamhet, vare sig vad gäller krimi
naliteten i stadsdelen eller frekvensen av brott hos före detta fritidsgårds
besökare. Vi menar dock att det finns starka argument som talar för att
Mixgårdens verksamhet har stora samhällsbyggande och brottsförebyggande
effekter. Vi sammanfattar och diskuterar många av dessa argument i det
avslutande avsnittet i kapitel 3.
Diskussionsfrågor
Som vi påpekar i kapitel 4 och 5 är det svårt att hitta röster som har utpräglat
kritiska synpunkter på Mixgårdens verksamhet och ansats. Några diskussions
frågor att reflektera vidare kring har dock kunnat formuleras. En av dem är
huruvida fritidsgårdar ska intervenera i ungdomarnas liv i så hög utsträckning
som på Mixgården, eller om man tjänar ungdomarnas behov bäst genom att
utgöra ett slags frizon från vuxnas inblandning (vilket mycket väl kan förenas
med t.ex. nolltolerans mot droger och våld). En annan fråga är hur man ska
hantera balansen mellan att å ena sidan ge uppmärksamhet åt och stärka
»det normala« och å andra sidan engagera sig i de mest problemfyllda ung
domarna. I tillspetsade situationer kan det handla om huruvida man ska
avstänga en stökig ungdom för att övriga ska få en trygg och stabil miljö.
Kan andra göra likadant?
Det är svårt att bedöma i vilken mån Mixgårdens arbetssätt bygger på
förutsättningar som kan vara svåra att återskapa på andra platser. En viktig
men mindre komplicerad förutsättning är givetvis resurstilldelningen.
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Mixgårdens verksamhet kostar när denna rapport skrivs drygt 3 miljoner
kronor om året. Dessa ramar medger stora och välutrustade lokaler och en
jämförelsevis stor personaltäthet. Mixgården har funnits länge och har genom
långsiktigt relationsbyggande skapat ett förtroende hos många olika aktörer
som är en förutsättning för mycket av det arbete som görs. Möjligen är
Hammarkullen en förort med i viss mån speciella förutsättningar, t.ex.
genom att tidigt haft en betydande grupp politiska flyktingar från Latin
amerika som varit politiskt och kulturellt aktiva även i Hammarkullen.
Det som kanske är den mest svårbedömda förutsättningen är personal
gruppens sammansättning och historia. Det handlar dels om de personliga
kvaliteterna hos de enskilda medarbetarna, dels om att man över tiden
utvecklat gemensamma synsätt, en öppen kommunikationskultur och starka
relationer inom arbetsgruppen. De personliga egenskaperna spelar för
modligen en mycket stor roll för möjligheterna att arbeta på det sätt Mix
gården gör. Sammantaget innebär dessa faktorer att man inte mekaniskt
kan överföra det arbetssätt som utvecklats inom en fritidsgård med sina
speciella förutsättningar till en annan fritidsgård som har en annan historia,
verkar i en annan social miljö och har en personal med annan bakgrund
och andra personligheter.
Mixgårdens relevans i ett vidare perspektiv
De grundläggande dragen i Mixgårdens arbetssätt är relevanta långt utöver
fritidsgårdsverksamhet. Att kunna (och vilja) bygga starka relationer med
ungdomar som möjliggör för vuxna att spela en aktiv roll i ungdomarnas
mognadsprocess borde vara centralt i skolans arbete. Här finns också mycket
att lära för föräldrar och andra som i olika sammanhang spelar en viktig roll
som vuxna i ungdomars liv.
Det vi mött under arbetet med denna studie har övertygat oss om att det
finns en stor men inte alltid så tydligt formulerad och dokumenterad kompe
tens hos många som arbetar med ungdomar. Den kompetensuppbyggnad
som skett vid Mixgården och många andra liknande verksamheter är värd
att dokumenteras och spridas i långt vidare kretsar än hittills. Här finns
kanske till och med nycklar till hur vi kan utveckla effektivare långsiktiga
strategier för att hantera en rad av de utmaningar det mångkulturella och
snabbföränderliga samhället står inför.
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FRITIDSGÅRDEN – EN PLATS FÖR SAMHÄLLSBYGGANDE? Pia Andersson och Thomas Jordan

Vårt samhälles förmåga att verksamt underlätta för ungdomar att finna konstruk
tiva vägar in i vuxenlivet är, som vi ser det, en av samtidens stora och angelägna
frågor. I den här studien reflekterar vi över hur fritidsgårdar kan ha samhälls
byggande och därmed brottsförebyggande funktioner, med utgångspunkt i det
arbetssätt som har utvecklats vid fritidsgården Mixgården i Göteborgsförorten
Hammarkullen. Det finns ett mycket stort antal fritidsgårdar i landet där det
pågår ett som vi tror betydelsefullt och tålmodigt arbete för att ungdomar ska
kunna utveckla de resurser de behöver för att kunna integrera sig i samhället på ett
positivt sätt. Vi beskriver här ingående hur man på Mixgården arbetar för att skapa
en gynnsam lärmiljö, för att bygga förtroendefulla relationer med ungdomarna,
för att främja ungdomarnas mognad och utveckling och för att medverka till stads
delens förmåga att både konstruktivt hantera de problem som uppstår och bygga
ett lokalsamhälle med många positiva inslag. Detta arbetssätt har en stark syste
misk orientering, med områdesarbete och nätverksbyggande i förhållande till för
valtning, myndigheter och det civila samhället. Det vi mött under arbetet med
denna studie har övertygat oss om att det finns en stor men inte alltid så tydligt
formulerad och dokumenterad kompetens hos många som arbetar med ungdomar.
De grundläggande dragen i Mixgårdens arbetssätt är relevanta långt utöver fritids
gårdsverksamhet. Här finns kanske till och med nycklar till hur vi kan utveckla
effektivare långsiktiga strategier för att hantera en rad av de utmaningar det
mångkulturella och snabbföränderliga samhället står inför.
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