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Staten och civilsamhället har utvecklats parallellt och i rapporten skildras 
både det historiska samspelet dem emellan och hur relationerna ser ut i 
nyare tid. På olika vis framträder två uppfattningar om unga människor 
som fått styra olika politiska beslut: ungdomar som hot eller löfte. 

Rapportens första del undersöker vilken roll civilsamhället haft när det 
gäller främjande och förebyggande arbete med ungdomar. Den visar 
vilka aktörer i civilsamhället som engagerat sig, vilka förhållningssätt 
till ungdomar som gjort sig gällande och vilka idéhistoriska rötter som 
framträder. Kunskapsöversikten lyfter främst fram svenska, historiskt 
orienterade vetenskapliga studier. 

I rapportens andra del lyfts framförallt den utvecklingspsykologiska 
forskningen kring positiv ungdomsutveckling så kallad PYD fram som 
teoretisk grund för främjande ungdomsverksamhet. Forskningen visar 
att det finns fog för främjande verksamheter och särskilt sådant som 
riktar sig mot utsatta ungdomar. Man bör dock vara vaksam så att utsatta 
grupper inte isoleras från kontakter med andra utanför den egna kretsen, 
eftersom breda och överbryggande nätverk visat sig kunna bli till ett bra 
stöd för att bryta socialt utanförskap.
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Förord

Denna rapport baseras på två delar där författarna var för sig och på olika vis försöker analy-
sera relationerna mellan staten och civilsamhället när det gäller förebyggande och främjande 
ungdomsverksamhet.

Den första delen som är skriven av Eva Gullberg och Kent Waltersson, Linköpings universitet 
utgör en historisk översikt och den andra delen, skriven av Anders Kassman, Ersta Sköndal 
högskola är en översikt över senare tids forskning.

Staten och civilsamhället har utvecklats parallellt och i rapporten skildras både det histo-
riska samspelet dem emellan och hur relationerna ser ut i nyare tid. På olika vis framträder 
två uppfattningar om unga människor som fått styra olika politiska beslut: ungdomar som 
hot eller löfte. Den hotfulla ungdomen som begår olika brott, super och stör ordningen har 
statsmakterna länge försökt få ordning på genom att hämta inspiration från den mer löftesrika 
ungdomens fritidssysselsättningar. Eftersom de löftesrika i högre utsträckning engagerar sig 
i civilsamhällets olika föreningar borde väl detta utgöra en modell även för behandlingen av 
de hotfulla?

Rapportens första del undersöker vilken roll civilsamhället haft sedan cirka 100 år tillbaka i 
tiden och framåt 1970-talet när det gäller främjande och förebyggande arbete med ungdomar. 
Den visar vilka aktörer i civilsamhället som engagerat sig, vilka förhållningssätt till ungdomar 
som gjort sig gällande och vilka idéhistoriska rötter i detta engagemang som träder fram. 
Kunskapsöversikten lyfter främst fram svenska, historiskt orienterade vetenskapliga studier. 
Betoning i sådan forskning ligger på tiden kring sekelskiftet 1900, kring 1930- och 40-talen 
och sedan blir den mer borttonande vidare framåt 1960- och 70-talen. 

I rapportens andra del lyfts framförallt den utvecklingspsykologiska forskningen kring positiv 
ungdomsutveckling (PYD) fram som teoretisk grund för främjande ungdomsverksamhet. 
Forskningen visar att det finns fog för främjande verksamheter och särskilt sådana som riktar 
sig mot utsatta ungdomar. Man bör dock vara vaksam så att utsatta grupper inte isoleras från 
kontakter med andra eftersom breda och överbryggande nätverk kan vara ett bra stöd för att 
bryta socialt utanförskap.

Lars Svedberg
Forskningsföreståndare och professor
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del 1  
 
 
Ungdomar – hot eller löfte? 

Eva Gullberg och Kent Waltersson
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Inledning

Jag tänker på vår ungdom […] vår just nu talrika ungdom, denna stora svenska ungdom, 
som inte bara ska bilda familjerna och föda och fostra barnen – de barn, som skall bli 
folkets nästa generation – utan också bära ansvaret för samhällets omgestaltning efter 
tidens krav.1

     Gunnar Myrdal i radioserien Vår befolkningsfråga från 1935

Utmärkande för svensk forskning om hur unga människor över tid omtalats, uppfat-
tats och hanterats av sin samtid är att den i stor utsträckning uttrycker sig i dikotoma 
termer – antingen ett dominerande förfasande förhållningssätt till de unga i befolk-
ningen eller ett tydligt förhärligande av denna grupp. Detta synliggör vilka analytiska 
perspektiv och teoretiska traditioner, som tidigare forskning utgår ifrån, samtidigt som 
dåtidens ungdoms- och samhällskontext blir fylligt och varierat exponerad.2 Exempel på 
detta utgör studier som främst uppehåller sig vid vuxnas beskrivningar av ungdomarna 
såsom bråkiga, lösaktiga och oregerliga eller sedligt försummade, vanartade, asociala och 
missanpassade, vilket under tidigt 1900-tal uppfattades leda till exempelvis lösdriveri, 
uppror och brottslighet.3

Andra studier uppehåller sig vid beskrivningar av och föreställningar kring ungdomar 
som goda, ansvarstagande, seriösa, allvarsamma, visande stort samhällsintresse, varför 
dessa följaktligen förtjänar aktning, respekt, förtroende och därmed också framskjutna 
positioner.4

Föreliggande text behandlar forskningens olika syn på ungdomar som grupp respektive 
begrepp och fenomen såsom antingen ett hot mot bland annat samhällsordningen eller 
som ett löfte om en bättre framtid, vilket återspeglas i dispositionen. Rapporten utgår 
således från vad den tidigare forskningen lyft fram om ungdomen i främjandearbetet och 
identitets/kulturskapandet och vilken roll den givits i samhället.

1  Gunnar Myrdal (1935) i Sveriges Radios Dokumentarkiv (DO, B34:80). Se Gullberg, Eva (2004) Det välnärda barnet – föreställ-
ningar och politik i skolmåltidens historia, Diss. Linköpings universitet, Carlssons, Stockholm, s. 86.
2  En dikotomisering innebär en förenkling, en avgränsning, vilket betyder att alla aspekter, förhållningssätt eller attityder gente-
mot ungdomar medvetet inte synliggörs i analysen. Detta beror i sin tur på vad tidigare forskning valt att lyfta fram.
3  Sandin, Bengt (1986) Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850. Diss. Arkiv 
förlag, Lund. Olson, Hans-Erik (1992) Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? Arkiv förlag, Lund, Jönsson, Ulf (1997) 
Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: Om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933–1950, Diss. Linköping universitet, 
Münger, Ann-Charlott (2000) Stadens barn på landet – Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden, Diss. Linköpings univer-
sitet, Gullberg (2004) med många flera.
4  Norberg, Johan R, Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970 (2004), Berggren, Henrik (1995) Seklets Ungdom. 
Retorik, politik och modernitet 1900–1939. Tiden, Stockholm.
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Innan vi gör denna uppdelning, vill vi orientera läsaren något om de områden som 
studierna speglar. Vi ger en kunskapsöversikt med några kortare beskrivningar av det 
svenska välfärdssamhället, perspektiv på förändring och den forskning som fokuserar 
på upptäckten och utvecklingen av barn- och ungdom som samhällsfenomen. I avslut-
ningen diskuterar vi hur vi kan förstå den tidigare forskningens olika perspektiv, spåra 
dess idéhistoriska rötter, vad det är som betonas i det främjande och förebyggande arbetet 
och vem som uppfattas bära det yttersta ansvaret.

Uppdrag och avgränsningar
Vårt uppdrag består i att undersöka civilsamhällets roll från cirka 100 år tillbaka i tiden 
och framåt 1970-talet, när det gäller främjande och förebyggande arbete med ungdomar. 
Vi kommer att diskutera vilka aktörer som engagerat sig, vilket utrymme dessa givits eller 
tagit, vilka former engagemanget antagit, vilka förhållningssätt till ungdomar som synlig-
gjorts och vilka idéhistoriska rötter som gör sig gällande i detta engagemang. Relationen 
mellan staten och de civila krafterna problematiseras som en naturlig följd av uppdragets 
karaktär.

Den här kunskapsöversikten bygger i huvudsak på svenska, historiskt orienterade veten-
skapliga studier med fokus på främjande och förebyggande arbete riktat till de unga i 
Sveriges befolkning från sekelskiftet 1900 och fram under 1970-talet. Vi konstaterar att 
stark betoning ligger på tiden kring sekelskiftet 1900, på 1930- och 40-talen och sedan 
blir den mer borttonande framåt 1960- och 70-talen, vilket får konsekvenser även för 
vår analys. Det visar sig att forskningen tar nya vägar när den hämtar sin empiri från 
1970-talet och framåt. Då betonas inte längre lika tydligt betoning hur ansvariga myndig-
heter, stat och kommun, eller för den delen föreningsliv, ser på och hanterar ungdomar 
utan här ligger intresset på ungdom som en social kategori och diverse ungdomskulturer 
och -identiteter skapade av ungdomarna själva.

Vidare har vi så förutsättningslöst som möjligt sökt efter forskning som kartlagt och 
analyserat olika former av stödjande ungdomsarbete som initierats, organiserats och 
utförts av aktörer i civilsamhället, och även sådan verksamhets förändring. Vi har som 
ambition att på detta sätt spegla och problematisera relationen mellan stat, kommun och 
så kallade civila krafter. Det har emellertid inte varit självklart eller enkelt att bestämma 
vad som kan räknas till sådan forskning, vilket gör dels att översikten inte ska uppfattas 
som heltäckande och/eller uttömmande, dels att tyngdpunkterna på vissa tidsperioder 
gjort att vi ibland känt oss nödda att bredda vår förståelse och gå direkt till primära källor 
såsom utredningsbetänkanden. Därtill har det varit nödvändigt att anknyta till ett bredare 
ungdomsforskningsfält än enbart sådant som uppenbart förhåller sig till främjande och 
förebyggande verksamhet.

Vi inledde vår studie med att söka forskningslitteratur med nyckelord som ungdom, fritid, 
förebyggande, främjande, folkrörelse, filantropi, välgörenhet och civilsamhälle. Sedan gick vi vidare 
och lade till mer specifika signalord som idrott, sport, musik, kultur, nykterhet, frikyrka, miljö, 
fritidsgård, ungdomsgård och ungdomsrörelse. Många träffar, som dessa sökningar genererade, 
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handlar om forskning som rör nutidshistoria, vår samtid och vad vi kan kalla ”nyss-tid”, 
det vill säga studier som är förlagda till 1990-talet och 2000-talet och som inte präglas 
av det inom historievetenskapen så karaktäristiska förändringsperspektivet. Detta har 
inneburit att vi fått utgå från ett mindre antal historiska studier som vi uppfattar som 
centrala och användbara i så måtto att vi med hjälp av studiernas referenser har kunnat 
röra oss i något vidare cirklar, men hela tiden med ungdomens fritid organiserat i civil-
samhället i minne. Vi har vidare utifrån egna forskningserfarenheter tagit del av och i 
olika grad förhållit oss till forskning som synliggjort och diskuterat vuxenvärldens syn på 
både fenomenet ungdom och den konkreta befolkningsgruppen: vad som kännetecknar 
den, vilka livsvillkor, förutsättningar och behov den uppfattats ha haft – och med vad och 
hur den har uppfattats böra åtgärdas och stödjas. Samtidigt har vi känt behovet att i någon 
mån behandla forskning om ungdomen som en egen social kategori och om ungdomens 
egna uppfattningar om behov och möjligheter. Den förra kategorin av forskning har 
således fokuserat ansvarstagande vuxnas, organisationers och myndigheters hantering av 
ungdomar, medan den senare först och främst analyserat ungdomars egna kultur- och 
identitetsskapande verksamhet, och vilka uttryck och gestaltningar detta tagit sig.

den svenska välfärdsmixen tar form
Tidigare forskning ger goda kunskaper om de strukturella samhällsförändringarna såsom 
urbaniseringen och industrialiseringen. Under 1900-talet har det svenska bosättnings-
mönstret genomgått stora förändringar som naturligtvis har fått dramatiska konsekven-
ser både på landsbygden och i städerna. Ett kännetecken för den svenska urbaniseringen 
är de stegvisa förändringarna, där tätorter och mindre städer har haft en positiv befolk-
ningstillväxt under långa perioder. En förklaring till detta är att en stor del av den svenska 
industrin förlades till mindre samhällen och städer, nära råvaror och energikällor. Det var 
först från 1940-talet som de mest dramatiska förändringarna skedde och industrialise-
ringen verkligen tog fart.5 Bakom de nationella siffrorna gömmer sig stora regionala och 
könsmässiga skillnader. Avfolkningen var större i närheten av industriorter, där andelen 
jordbruksanställda var stort, och till att börja med var det huvudsakligen personer ur 
jordbrukets gamla underklasser som flyttade. Från 1930-talet var det framförallt de unga 
kvinnorna som sökte arbete och inkomster i städer och på industriorter.6

I forskningen har det svenska välfärdssamhällets framväxt ofta beskrivits utifrån 
utvecklingen av institutioner, professioner och politiska styrmedel. På den nationella 
arenan formulerades handlingsstrategier i syfte att modernisera hela Sverige: att skapa ett 
folkhem. Välfärdssamhället trädde fram ur en föreställning om ett rättfärdigt samhälle 
för alla. Genom detta har det hävdats att moderniteten fick sin politiska uttolkning. 
Målet för denna välfärdspolitik var att på ett genomgripande sätt reformera människors 
vardagsliv och modernisera hela Sverige. Det bör noteras att detta ingalunda var ett strikt 
partipolitiskt projekt, även om socialdemokratin spelade en ledande roll, utan kom på ett 

5  Perlinge, Anders (1995) Bondeminnen. Människan och tekniken i jordbruket under 1900-talet, Nordiska museet, Stockholm.
6  Isacson, Maths i Bo Larsson, red (1993) Bonden i dikt och verklighet, Nordiska museet, Stockholm, Djurfeldt, Göran (1993) Gods 
och gårdar. Jordbruket i sociologiskt perspektiv Arkiv, Lund, Jansson, Sören (1987) Den moderne bonden. Familjejordbruket i industrisamhället, 
Gidlund, Stockholm, Myrdal, Janken i Bengt MP Larsson, Mats Morell, Janken Myrdal, red (1997) Agrarhistoria, LT, Stockholm.
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nationellt plan att genomföras med ett brett samförstånd som ett slags mål.7

De mål och handlingsstrategier som formulerades på den nationella arenan från 1930-talet 
och framåt grep över både tanke och handling, även om det skulle komma att dröja ett 
par årtionden innan de mest genomgripande reformerna kunde genomföras. Ett flertal 
forskare har beskrivit hur politiken och vetenskapen under mellankrigstiden framträdde 
som två viktiga förändringskrafter i välfärdssamhällets tjänst. Politiken skulle utveckla 
demokratin, formulera mål och inriktning, medan vetenskapen huvudsakligen skulle 
analysera samhället och komma med förslag på lämpliga åtgärder för samhällsutveck-
lingen. Arkitekter, ekonomer, företrädare för socialvetenskaperna deltog med liv och lust 
i byggandet av det moderna Sverige. Makarna Myrdal och Stockholmsutställningen 1930 
utgör kanske de tydligaste symbolerna för denna ingenjörskonst.8

Staten blev allt mer aktiv gentemot medborgarna, och kommunerna blev lokala redskap 
för att förverkliga den politiska viljan. Från början av 1940-talet var folkhemmets geografi 
fastställd: Sverige skulle förses med kommuner som var tillräckligt stora för att kunna ta 
emot kommande reformer inom det sociala området och skolan. Välfärden skulle byggas 
på kommunal grund men krävde mer storskaliga lösningar och därför större och färre 
kommuner. Skattekraft och invånarantal var styrande för den stora kommunsamman-
slagningen i början av 1950-talet och naturligtvis spelade den tilltagande urbaniseringen 
en stor roll när kartan skulle ritas om. Även här fanns politisk samsyn, även om takten 
och omfattningen skilde.9

Framväxten av välfärdsstaten innebar också maktförskjutningar. Det gamla samhällets 
auktoriteter, till exempel kyrkan, tappade i status medan professioner som läkare och 
lärare successivt stärkte sin ställning. Ett exempel är skolmåltidsfrågan, där just lärare 
och läkare samverkade med politiker för att få till stånd fria skolmåltider.10 Folkhälsofrå-
gorna stod i centrum de första årtiondena på 1900-talet och utgjorde en central aspekt 
av folkhemsvisionen. Här inrymdes sådant som kostvanor, skolmåltider, hälsa och fysisk 
aktivitet men också mindre klädsamma, och under senare år omdiskuterade, avarter som 
rasbiologi och steriliseringar.11 Folkrörelseledare var en annan grupp som blev allt mer 
betydelsefull. Inte sällan var det vuxna ledare med många ungdomar i sina medlemsmat-
riklar. Men det kunde också vara ungdomarna själva som utgjorde ledarskapet.

Historikerna Per Thullberg och Kjell Östberg har på ett övergripande plan försökt struk-
turera välfärdssamhällets kronologi. De pekar ut 1930-talet som ett strategiskt decennium 
för något nytt och där grunden lades för den svenska välfärdsmodellen. Samtidigt pekar 

7  Se t ex Larsson, Jan (1994) Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden, Arena, Stockholm, Rudberg, Eva 
(1999) Stockholmsutställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholmia, Stockholm.
8  Se t ex Larsson (1994), Rudberg (1999), Hirdman, Yvonne (2000) Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik, Carlsson, 
Stockholm.
9  Aronsson, Peter, Lars Nilsson och Thord Strömberg (2002), red, Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi, Stads- 
och kommunhistoriska institutet, Stockholm.
10  Gullberg (2004).
11  Palmblad, Eva och Bengt-Erik Eriksson (1995) Kropp och politik. Hälsoupplysning som samhällsspegel, Carlsson, Stockholm, Broberg, 
Gunnar och Mattias Tydén (1991) Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige, Gidlund, Stockholm.
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de på det faktum att forskare varit oeniga när det gäller att fixera modellens uppkomst. 
Däremot tycks enigheten vara stor när det gäller dess höjdpunkt. 1950- och 60-talen 
uppfattas allmänt som välfärdsmodellens verkliga guldålder. God ekonomi, parlamen-
tarisk stabilitet, lugn och reda på arbetsmarknaden och intresseorganisationernas aktiva 
deltagande i beslutsprocessen förstärkte intrycket av samförstånd och enighet i väsentliga 
samhällsfrågor. Från slutet av 1960-talet och under 70-talet märktes många tecken på att 
allt inte var sig likt. Vilda strejker, radikalisering, polariserat politiskt klimat, oljekriser och 
ekonomiska problem ledde till en diskussion om välfärdsstatens gränser och innehåll.12

Vilken roll spelade då civilsamhället/folkrörelserna i byggandet av den moderna välfärds-
staten? I det stora folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet, som påbörjades i mitten 
av 1960-talet, studerades de stora folkrörelserna som växte fram från slutet av 1800-talet, 
det vill säga arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Projektet hade ett 
övergripande organisationsperspektiv, där folkrörelsernas funktion som utjämnande 
kraft i samhällsförändringarna var tongivande. De lokala föreningarna berördes däremot 
sällan. Sven Lundkvist, en av ledarna för projektet, tillmätte folkrörelserna en viktig roll 
i omvandlingen av Sverige, inte minst som en förklaring till den dialog och det samför-
stånd som kom att prägla den svenska utvecklingen.13

Flera studier om folkrörelsernas betydelse i välfärdsstaten har följt efter folkrörelsepro-
jektet. Några av dessa har valt att lämna det övergripande och nationella perspektivet och 
i stället närma sig frågan utifrån ett underifrånperspektiv där det inre livet i föreningarna 
har stått i centrum. Ett sådant exempel är idéhistorikern Ronny Ambjörnssons studie av 
nykterhetslogen i Holmsund i Västerbotten, ett annat är historikern Kent Walterssons 
studie av landsbygdsungdomarna i Tengene, Västergötland.14

Den forskning som bedrivits kring det svenska välfärdssamhället väcker frågor om 
drivkrafterna bakom de stora samhällsförändringarna. Hur ska förändringsprocessen 
förstås? Vilken roll spelade den nationella och den lokala nivån? Vilken roll har forsk-
ningen givit de enskilda individerna?

Perspektiv på förändring i välfärdssamhället
Den hittillsvarande historiska välfärdsforskningen bygger till stor del på ett ovanifrån-
perspektiv, där ekonomiska och politiska strukturer förs fram. Påfallande ofta har statliga 
ingrepp, sociala ingenjörer eller enskilda politiker betonats som avgörande för utveck-
lingen. Teoretiskt har ett makroorienterat moderniserings- och disciplineringsperspektiv 
på 1900-talets samhällsförändringar många gånger fått dominera.15

12  Thullberg, Per och Kjell Östberg (1994) Den svenska modellen, Studentlitteratur, Lund, s. 5ff.
13  Lundkvist, Sven (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920, Sober, Stockholm.
14  Ambjörnsson, Ronny (1988) Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930), Carlsson, Stock-
holm, Waltersson, Kent (2005) Bildning för livet. Framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930–1960. Diss. Linköpings 
universitet, Linköping.
15  T ex Hirdman (2000).
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Folkhemspolitiken har beskrivits som att svenska folket fostrades i konsten att bo, äta 
och uppfostra barnen. Ett accepterande av professionella gruppers och politikers kontroll 
av tidigare familjestyrda angelägenheter utmejslades under denna era.16 Med ett sådant 
synsätt är det lätt hänt att människor, som fanns mitt i en förändring, blev osynliga, 
kränkta eller betraktade som offer, både i en allmän föreställning och hos forskningen. 
Rörelsen är så att säga uppifrån och nedåt, och människor i lokalsamhällena är närmast 
att betrakta som ett slags spratteldockor på historiens scen.

Som ett alternativ till denna beskrivning skulle vi i stället vilja anlägga ett perspektiv 
som lyfter välfärdssamhället såsom ett förhandlingssamhälle. Historikern Britt Liljewall 
menar att centralt och lokalt kan ses som två nivåer av det gemensamma samhället, där 
det inte alltid handlar om att förändring sprids uppifrån och ned, utan kan betraktas i 
termer av ett växelspel och där den intressanta frågan blir hur förändring används av 
mottagaren i en lokal kontext.17 Hur det var tänkt och hur det blev överensstämmer ju 
långt ifrån alltid.

Den som kanske mer än de flesta historiker betonat den svenska politiska kulturen som 
en förhandlingskultur är Eva Österberg. Hon lyfter fram de lokala arenornas betydelse i 
samhällsomvandlingen. Förhandling, samförstånd och sammanträden har länge känne-
tecknat lokalbefolkningens metoder för att påverka. Detta synsätt betecknar Österberg 
som interaktionens och det vardagliga motståndets perspektiv, kontrasterat mot ett 
förtryck och kontrollperspektiv.18 Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har bidragit med 
värdefulla perspektiv på förehållandet lokalt–centralt. Han menar att tankar och idéer 
vandrar båda vägarna, både nedåt och uppåt, där den centrala eliten och fotfolket berikar 
varandra. Samtidigt pekar Ambjörnsson på att mycket av det som kan verka spontant i 
själva verket är dirigerat från den centrala nivån. I både Ambjörnssons (sågverkssamhälle) 
och Walterssons (landsbygden) forskning utkristalliserar sig en lokal elit, en folkrörelser-
nas kärntrupp. Det är de som tar de flesta initiativen, håller de längsta anförandena, lånar 
mest böcker, spelar teater och tävlar mest. Det är ur denna grupp som många sedan blir 
kommunpolitiskt aktiva eller på annat sätt ikläder sig ledande positioner i lokalsamhäl-
let. Dessa människor formulerade ett slags utopi om samhällsutvecklingen – en utopi 
som handlade om förnuft och resonemang och om att ta ansvar för sig själv och för 
det gemensamma. Bara man kunde sin sak och satte sig ned och resonerade, så skulle 
det nog gå att komma överens och föra samhällsutvecklingen i rätt riktning. En svensk 
utopi – lite tråkig, lite präktig men en utopi med mänskligt ansikte.19Det lätt att konstatera 
att civilsamhället har spelat en roll i 1900-talets välfärdsmix. Det går att anlägga olika 
perspektiv på frågan vilken roll det spelat och hur relationen stat–civilsamhälle–individ 
gestaltat sig. Vi har valt att ansluta oss till det förhandlingsperspektiv som Österberg m fl 
givit uttryck för. I den förhandlingen fanns fler centrala aktörer, varav civilsamhällets 

16  Hirdman (2000), s. 122, 216–234.
17  Liljewall, Britt (1994) Vänersborgs historia. Småstaden som blev storkommun. Drag i 1900-talets utveckling och Liljewall (1995) Bondevar-
dag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska bondedagböcker från 1800-talet, Historiska institutionen Göteborgs universitet, 
Göteborg.
18  Waltersson (2005), s. 28, Österberg, Eva (1995) Folk förr. Historiska essäer, Atlantis, Stockholm, Österberg (1993) ”Vardagens 
sträva samförstånd” i Gunnar Broberg, Ulla Wikander och Klas Åmark Historia underifrån. Tänka, tycka, tro, Ordfront, Stockholm.
19  Ambjörnsson (1988) och Waltersson (2005).



15

öreningsliv utgjorde en. Det är nu dags att fördjupa framställningen något i fråga om vad 
civilsamhället egentligen är och hur föreningslivets funktioner kan förstås.

Civilsamhälle och föreningsliv
Begreppet civilsamhälle har utifrån en svensk horisont en kort historia och blev känt 
och använt så sent som i början av 1990-talet. Lars Svedberg och Lars Trägårdh pekar 
på betydelsen av att förstå de komplexa och motstridiga attityder till civilsamhället som 
präglar Sverige. I debatten om relationerna mellan stat, marknad och civilsamhälle handlar 
några av inläggen om att det civila samhället tar över, om den offentliga sektorn bantas 
ned. Empiriska undersökningar har emellertid visat att det är fullt möjligt att i misslyckas 
med både statliga och civila initiativ, likaväl som det är fullt möjligt att samtidigt ha både 
en stark stat och ett starkt civilsamhälle.20 I detta sammanhang kan också hänvisas till 
statsvetaren Bo Rothstein som hävdar att uppkomsten av en stark stat var förutsättningen 
för att det civila samhället skulle kunna blomstra.21

Å ena sidan finns en romantisk syn på folkrörelserna som demokratiskolor, i vilka vanligt 
folk kunde förbereda sig för medborgarskap, med föreningskultur, demokratiskt sinne-
lag, skötsamhet och andra sociala dygder. Å andra sidan finns mindre trevliga berättelser 
om andra delar av civilsamhället med toppstyrda kyrkor och välgörenhetsstiftelser. Dessa 
sammanslutningar ses snarare som relikter från en svunnen tid där människor låses fast i 
förtryck.22

Idag uppfattas begreppet civilsamhälle som mer diffust och mindre dramatiskt. Den 
ideologiska laddningen har närmast försvunnit.23 Det är inte helt enkelt att i exakta 
termer definiera vad civilsamhället är för något. Ett sätt att närma sig begreppet är att 
göra en uppräkning av vad det skulle kunna utgöra: grannskapets gemenskap, sällskapsliv, 
föreningsliv, religionsliv och kulturliv. Men lika gärna kan en uppräkning göras av vad vi 
uppfattar att civilsamhället inte är, det vill säga inte stat och myndigheter samt marknad. 
Vi uppfattar inte heller den intima familjesfären som en självklar del i det civila samhället. 
Begreppet civilsamhälle används numera ofta för att empiriskt och teoretiskt avgränsa det samhällsområde 
som består av frivilliga eller ideella organisationer samt alla de aktiviteter som pågår där. Dessa skiljs 
alltså ut från de aktiviteter som pågår i kärnfamiljen, på marknaden och i staten.24 Det är 
med denna inriktning som vi ser på begreppet.

I den här studien är det civilsamhällets föreningar och deras arbete med främjande och 
förebyggande verksamhet som står i centrum. De kan med god marginal anses tillhöra 
civilsamhället. Men vad är då en förening? Ett sätt är att se den som ett verktyg för initia-
tiv initierade utanför föreningen. Det kan vara statliga initiativ men också ambitioner 
från andra grupper i samhället, till exempel vuxna, centralt placerade föreningsledare 

20  Trägårdh, Lars i SOU 1999:84 Civilsamhället. Demokratiutredningens forskarvolym, S. 25, Svedberg, Lars och Lars Trägårdh 
(2007) ”Unga, civilsamhället och välfärd”, i Fokus –07. En analys av ungas hälsa och utsatthet, Ungdomsstyrelsen, Stockholm.
21  Rothstein, Bo (1994) Vad bör staten göra. Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, SNS-förlag, Stockholm, s. 224–225.
22  Svedberg och Trägårdh (2007).
23  Trägårdh i SOU 1999:84.
24  Svedberg och Trägårdh (2007).
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eller professionella intressen. Detta perspektiv kännetecknas av begrepp som kontroll, 
uppfostran och disciplinering. Här är föreningsmedlemmen utsatt för andras dagord-
ning.

Under 1900-talet har föreningarna på många sätt haft en självständig ställning gentemot 
det offentliga systemet. Men samtidigt har dessa, med variationer över tid och fören-
ingstyp, setts som viktiga verktyg för att uppnå politiska mål.25 Lars Svedberg och Lars 
Trägårdh pekar på en förskjutning från att föreningarna på ett mer allmänt plan skulle 
fylla en roll i det förebyggande arbetet till en mer nytto- och projektinriktad utformning 
av den statliga ”föreningspolitiken”. Därmed ligger det nära till hands att statens styrning 
blir allt mer ideologisk. Det kan handla om allt från särskilda satsningar på flickverk-
samhet och mångkulturalitet till eget företagande och entreprenörskap. Svedberg och 
Trägårdh menar att denna utveckling kan tolkas på flera sätt. Den kan ses som ”den 
goda viljans strategi”, där olika aktörer samverkar för bästa resultat (god social ingen-
jörskonst). Men det går också att tolka spänningsförhållandet i termer av disciplinering, 
där det handlar om att ingripa och att avväpna eller kontrollera unga människor – eller, 
närmare bestämt, de ungdomar som är oorganiserade eller utsatta och utanför samhället 
och föräldrars kontroll.26

Statsbidrag har varit ett viktigt sätt för staten att från tid till annan använda förenings-
livet för mer specifika syften. Ett exempel: under 1950-talet infördes ett statligt bidrag 
för organisationers fritidsverksamhet bland föreningslös ungdom i syfte att bland annat 
förhindra alkoholmissbruk och ungdomsbrottslighet. Staten befarade ungdomsproblem 
i samband med motbokens avskaffande.27 Sådana här insatser ger möjlighet till olika 
tolkningar. Med ett mer konsensusinriktat synsätt blir statsbidraget en viktig stimulans 
och ett uttryck för föreningslivets och statens gemensamma samarbete och åtagande. 
Med ett konfliktperspektiv skulle statsbidraget snarare ses som ett uttryck för styrning av 
föreningsliv och individer.

Ett annat sätt är att betrakta en enskild förening som en social miljö och en lokal offent-
lighet, där strategier för en livsstil utformas. Eller om man så vill ett lokalt försök att 
formulera och realisera tankar och praktiker om det goda livet. En förening kan ha flera 
funktioner. Den danske historikern Sidsel Eriksen är en av dem, som under senare år 
pekat på den lokala kontextens betydelse vid historiska studier, och har utvecklat en 
tolkningsram för föreningar i lokalsamhället. Hon menar att dessa primärt kan ha en 
instrumentell funktion, en expressiv funktion eller en identitetsskapande funktion. Den 
instrumentella sammanslutningen är styrd av mål och intressen, medan den expressiva 
föreningen kännetecknas av gemenskap och samvaro. Den identitetsskapande föreningen 
syftar i första hand till att upprätthålla en särskild hållning hos medlemmarna. Eriksen 
menar att dessa tre funktioner i verkligheten samvarierar i högre eller mindre grad. En 
förening kan upprätthålla alla tre funktionerna, men funktionerna kan också vara uppde-

25  Olson (1992).
26  Svedberg och Trägårdh (2007), s. 122ff.
27  Olson (1992).
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lade på olika föreningar i ett lokalsamhälle. I det senare fallet kan medlemsöverlappningen 
vara omfattande. Detta betyder dels att rörelser skiljer sig åt i olika lokala miljöer, dels att 
en och samma rörelse kan förändra funktion över tid. Till syvende och sist är det enskilda 
individer med olika behov, önskemål och tankar som befolkar föreningslivet.28

Några viktiga statliga initiativ – en bakgrund
För tydlighets skull har vi i detta avsnitt valt att som bakgrund samla och kommentera 
några viktiga initiativ från statens sida. I den därpå kommande framställningen refereras 
löpande till offentliga utredningar och andra statliga publikationer.

Ligapojkskommittén och 1902-års vanartslag

1896 tillsattes Tvångsuppfostringskommittén, den statliga utredning som kom att få 
namnet ligapojkskommittén. Denna kommitté utarbetade det förslag som blev 1902 års 
vanartslag. Den innebar bland annat en möjlighet för kommunerna att inrätta barnavårds-
nämnder. Även 1910-talets tillkomst av filmcensur och nöjesskatt har sin upprinnelse i 
kommitténs arbete.29

Kommittén hade sin upprinnelse i engagemang på liberalt håll. Initiativet kom från 
liberalen, förskolläraren och riksdagsledamoten Fridtjuv Berg som menade att samhället 
måste åtgärda de sedligt försummade, vanartade och till och med minderåriga förbry-
tarna. Om de tilläts härja fritt, var Berg rädd att hela befolkningens moraliska nivå skulle 
komma att sänkas. Han var samtidigt ingen förespråkare för att sätta barn och ungdomar 
i fängelser och på uppfostringsanstalter där han menade att de inte fick uppfostran och 
mänsklig omsorg, bara förvaring. Enligt statsvetaren Hans-Erik Olson ansåg Berg att 
det framför allt var arbetarklassens barn, främst industriarbetarnas, som visade tecken på 
”förvildning”. För att förebygga denna oönskade process måste staten aktiveras: Arbetet 
kunde inte längre bero enbart på enskilda människors offervilja.30 Det stora problemet 
var att de unga lämnades utan sysselsättning efter skoldagens slut och skolfria dagar och 
därmed utsattes för gatans alla lockelser och frestelser.31

Ligapojkskommittén tog uppfostringsproblemet på allvar och antydde till och med att 
många föräldrar engagerade sig själva för starkt i föreningsliv och/eller arbetarrörelse så 
att de försummade de egna barnen. Detta kan å ena sidan förklara föräldrarnas frånvaro 
men å andra sidan framstår det som en motsägelsefull synpunkt i avseende på den inver-
kan de vuxnas samhälls- och fritidsengagemang kan ha haft såsom förebilder. Kommittén 
uppmanade till samarbete mellan stat och filantropiska föreningar, samt kyrkliga försam-
lingar, i syfte att fritiden skulle bli uppfostrande för ungdomarna. Det som efterfrågades 
var aftonskolor, yrkesskolor, ungdomsbibliotek och läsestugor. Genom dessa aktiviteter 

28  Eriksen, Sidsel (1996) Stationsbyens samfund. Folk og foreningar i Grindsted 1880-1940, Overgaard Boger, Grindsted.
29  Betänkande och förslag angivna av den av Kungl. Maj:t den 16 oktober 1896 tillsatta kommittén för utredning av frågan om 
åtgärder för beredande av lämplig uppfostran dels åt minderåriga förbrytare dels ock åt vanartade och i sedligt avseende försum-
made barn (Tvångsuppfostringskommittén).
Del I Betänkande och förslag ang. minderåriga förbrytare behandling, Stockholm 1898.
Del II Betänkande och förslag ang. vanartade och i sedligt avseende försummade barns behandling, Stockholm 1900.
30  Olson (1992), s. 31.
31  Olson (1992), s. 33.
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skulle ungdomarna hållas från gatan och därmed sysselsatta med långt mer meningsfulla 
aktiviteter än vad denna farliga, okontrollerbara plats möjliggjorde.32

Fattigvårdskommittén och 1924 års barnavårdslag

1918 motionerade en partikollega till Fridtjuv Berg, Gerhard Halfred von Koch, om en 
enhetlig kommunal organisation för alla ”samhällets upplysande, vårdande, understöd-
jande och kontrollerande barnavårdsuppgifter”. von Koch ville utsträcka myndigheternas 
rätt till ingripande mot ungdomar dels till att gälla varje fall, där det var påkallat, dels till 
att även gälla ungdomar mellan 15 och 18 år.33

von Kochs förslag bifölls och den sittande Fattigvårdskommittén fick i uppdrag att se över 
också den offentliga barnavården. 1921 kom ett förslag till helt ny lag – barnavårdslagen. 
Den offentliga barnavården skulle genom centralisering bli mer effektiv. Barnavårds-
nämnderna var ett viktigt verktyg för detta. Nu gällde det att skärpa barns uppfostran 
utanför skolan. Möjligheten till statsintervention på barnavårdsområdet ansåg kommittén 
vara självklar.34

Kommittén såg uppfostran som en expertsyssla. De nya barnavårdsnämnderna skulle 
ligga i de borgerliga kommunerna, inte under kyrkan. Minst en lärare och prästen skulle 
ingå, gärna också en läkare, och minst en ledamot skulle vara kvinna. Vad som var fel och 
rätt antogs kunna fastställas objektivt. Det finns inget i kommitténs förslag  som tyder på 
att den skulle tänkt sig att ideologiskt färgade uppfattningar skulle kunna leda till olika 
uppfattningar. Kommittén blev inte enig, och ett par konservativa ledamöter motsatte sig 
obligatoriska barnavårdsnämnder. De menade att orsakerna inte fanns i ett ofullständigt 
lagsystem utan i ett förfelat uppfostringssystem och bristande ansvar och pliktkänsla hos 
föräldrarna. Strängare uppfostran ordinerades som medicin från konservativt håll.35

1924 års barnavårdslag, som trädde i kraft den 1 januari 1926, fick barnavårdsnämnderna 
ett tydligt uppdrag att hålla allmän uppsikt över barns och ungdomars fostran i sin 
kommun. Nämnderna skulle inte enbart ägna sig åt omhändertagande och tvångsvård. 
Uppdraget var vidare och omfattade även de ungas fritid. Nämnderna skulle samarbeta 
med det föreningsliv som bidrog till att främja åtgärder för barns och ungdoms välfärd.36

Ungdomsvårdskommittén 1939–1951

I juni 1939 tillsattes en ungdomsvårdskommitté. Inledningsvis stod ungdomskrimi-
naliteten i centrum, men så småningom försköts intresset mot ungdomsfrågan i mer 
generella termer och de politiska ungdomsförbunden knöts till arbetet. Arbetet fortgick 
i tolv år och ett stort antal rapporter och betänkanden publicerades. De handlade om till 
exempel ungdomars psykiska hälsa, utvecklingsstörningar och arbetslivsfrågor. I tre av 
betänkandena behandlade kommittén frågor om fritiden, föreningslivet och det offent-
liga nöjeslivet. Kommittén intog en mycket positiv hållning till ungdomen. Förebyg-

32  Olson (1992), s. 35.
33  FK Motion nr 66 1918, Olson (1992).
34  Olson (1992).
35  Olson (1992).
36  Olson (1992).
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gande ungdomspolitiska åtgärder betonades liksom föreningslivets stora betydelse. De 
moraliska och fördömande inslagen, som funnits i riksdagen, rensades ut i kommittén. I 
stället valde utredningen en förstående hållning och försökte, tidstypiskt, att grunda sina 
ställningstaganden i de senaste vetenskapliga rönen. Övergången mellan barndom och 
vuxenliv beskrevs i termer av en nödvändig frigörelseprocess från föräldrarna.37

Enligt kommittén var det ungdomens frigörelse från föräldrarna som förklarade varför 
ungdomar föredrog att tillbringa sin lediga tid utanför hemmet. De usla bostadsför-
hållandena spelade också en viktig roll. Frågan som ställdes var hur samhället kunde 
bidra till givande fritidssysselsättningar i kontrast till passivitet och olämpligt nöjesliv. 
Ungdomsvårdskommittén intog, för att låna historiken Johan R Norbergs uttryck, en 
hållning av aktiv neutralitet. Staten skulle inte ordinera vilka aktiviteter som var lämpliga 
för att ungdomar och främja dessa. Staten skulle inte heller driva en förbudslinje mot 
olämpliga verksamheter. Nej, ungdomen skulle i stället, inom ramen för ”sund fritids-
sysselsättning”, ges ökade resurser och ökad valfrihet. Här fanns värderande inslag. Fler 
dansbanor, kaféer och biografer stod inte precis högst på önskelistan.38

Tilltron till ungdomen var stor i kommittén. Om bara resurser och valfrihet erbjöds, så 
skulle ungdomarna själva välja bort nöjeslivets utbud. I stället skulle föreningslivet växa. 
Här kunde ungdomar träffas och diskutera, utöva studier och ha roligt ihop. Kommittén 
såg föreningen som ett alternativ till å ena sidan hem och föräldrar, å andra sidan ett osunt 
nöjesliv. Föreningslivet var nu en del av ett långsiktigt uppfostringsarbete, och vägen 
låg öppen för ett allt tätare samarbete mellan stat och frivillig verksamhet. Kommittén 
pekade på att föreningslivet behövde stöd för att nå dem som ännu inte blivit förenings-
intresserade. Mot den bakgrunden föreslogs nya statsbidrag till introduktionskurser samt 
stöd för att anställa instruktörer. Instruktörsstödet skulle gå till heltidsanställd personal 
med uppgift att leda andlig och fysisk fostran.39. Kommittén pekade på det faktum att 
cirka hälften av alla ungdomar stod utanför föreningslivet. För dessa ungdomar förslogs 
statsbidrag till öppna fritidsgårdar. Detta genomfördes dock inte.40

Fortfarande på 1930-talet var inställningen till idrott ambivalent. I utredningsdirektiven 
talas om föreningslivets och sportens betydelse för ungdomens fostran. Idrotten uppfat-
tades inte automatiskt som en del av ungdomars föreningsverksamhet, trots att den till 
sin numerär engagerade många barn och ungdomar. Däremot fanns en stark betoning på 
idrottens positiva sidor. Den var en motvikt mot industrialisering och urbaniseringens 
avigsidor och hade en karaktärsdanande inverkan och en utjämnande roll mellan social-
grupper. På samma sätt som för det övriga föreningslivet pekade kommittén på betydelsen 
av att nå de ungdomar som inte tillhörde några idrottsföreningar, i huvudsak problem-
ungdomar. Kommittén ansåg sig också veta vilken idrott som passade och inte passade 
dessa problemungdomar. Teknikgrenar som krävde stor psykisk uthållighet tröttnade de 
snabbt på, medan tävlingens tjusning och spänning fångade dem. För de ”hållningslösa” 
typerna ordinerades främst lagsporter, grupplekar och gängidrott. I gruppen fanns det 

37  Beskrivningen av 1939 års ungdomsvårdskommitté är huvudsakligen hämtad ur Norberg (2004), s. 214ff.
38  Norberg (2004), s. 214ff.
39  Norberg (2004), s. 214ff.
40  Olson (1992).
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nödvändiga stödet och stimulansen, om man får tro kommittén. För de mer ”robusta” 
individerna passade kamp- och prestationsidrotter som boxning brottning och tyngdlyft-
ning bäst.41

1944-års nykterhetskommitté och den Lundska kommittén

I början av 1950-talet presenterade nykterhetskommittén sitt förslag om att avskaffa 
motboken. Oron var stor över att ungdomar skulle öka sitt alkoholintag, och kommittén 
hade genomfört undersökningar som visade att alkoholmissbruket såg väldigt olika ut för 
olika ungdomsgrupper. Den stora skillnaden gick nu som förr mellan föreningsaktiv och 
föreningslös ungdom. Och det var den föreningslösa ungdomen som löpte störst risk för 
fylleri.42

Mot denna bakgrund tillsattes 1953 års utredning ang stöd åt nykterhetsorganisationer och ungdoms-
vårdande sammanslutningar, mer populärt benämnd den Lundska kommittén. Kommit-
tén tilldelade föreningslivet en nyckelroll och presenterade förslag på statsbidrag såväl 
till nykterhetsorganisationer som till övriga organisationer. I föreningslivet fanns ett 
”verksamt medel att förebygga asocialitet av skilda slag, ungdomsfylleri, ligamentalitet, 
kriminalitet etc”. Särskilt stort var problemet bland städernas ”rotlösa arbetarklassungdo-
mar”.

Med statliga insatser skulle alltså föreningarna ordna fritidsverksamhet för förenings-
lös ungdom. Ett nytt statsbidrag till fritidsgrupper föreslogs, tillsammans med bidrag 
till ungdomsledarutbildning och instruktörer. Skolöverstyrelsen, SÖ, fick en viktig roll 
gentemot föreningslivet. Bidrag utgick till verksamheter bland ungdom i åldrarna 12–25 
år. Dock utgick inte bidrag till organisationer på ideologisk grund, vilket exkluderade de 
politiska ungdomsförbunden.

Hans-Erik Olson menar att 1954 års riksdagsbeslut (där den Lundska kommitténs förslag 
antogs) innebar ett brott i den fritidspolitiska utvecklingen. Nu infördes för första gången 
ett generellt statsbidrag som alla föreningar, utom de partipolitiska, kunde få del av. 
Utgångspunkten var, enligt Olson, att engagera föreningslivet för att uppfostra förenings-
lös ungdom. Däremot var staten ointresserad av folkrörelsernas klassiska roll att förändra 
samhället. Ideologisk profilering fick inget stöd. I stort sett ställde alla ungdomsorgani-
sationer upp på förslaget. Efter att ha väntat i 15 år (1939 års ungdomsvårdskommitté) 
skulle äntligen föreningslivet få statsbidrag. Förslaget liknade i stora stycken det som 
ungdomsvårdskommittén presenterat. Uppfostringsideologin dominerade över tanken 
om att stimulera ungdomars autonomi, enligt Olson.

1962 års ungdomsutredning

1960 års folkbildningsutredning hade översiktligt summerat erfarenheterna av det statliga 
stödet till ungdomsverksamhet, och 1960 års ungdomsupplysningsutredning hade analy-

41  Norberg (2004), s. 217ff. Beskrivningen av vad som passade bäst för olika kategorier av föreningslös ungdom är hämtad från 
SOU 1947:12 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. Ungdomens fritid, s. 169.
42  SOU 1952:53 Principbetänkande. 1944 års nykterhetskommitté V. Beskrivningen av 1944 års nykterhetskommitté och den 
Lundska kommittén är hämtad ur Olson (1992), s. 189ff.
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serat ungdoms- och folkbildningsorganisationernas roll för en positiv ungdomsuppfost-
ran. I syfte att föra dessa utredningars arbete vidare tillsattes 1962 års ungdomsutredning. 
Den hade till uppgift att utreda frågan om statligt stöd till ungdomsverksamhet. En av 
frågeställningarna rörde fritidsgruppsverksamhetens betydelse som kontaktskapare 
mellan föreningslösa och föreningsanslutna ungdomar. Stödet till ungdomsledarutbild-
ningen och instruktörsverksamheten var andra delar som skulle undersökas.43

I ett delbetänkande från 1963 presenterade utredningen förslag till principer för statligt 
stöd till ungdomsorganisationer. Förslaget byggde på grundläggande principer om vad 
som är en folkrörelse, såsom en viss numerär, lokal närvaro, viss aktivitet, geografisk 
spridning och demokratisk fostran och uppbyggnad. Därtill kom särskilda krav på ålders-
sammansättning.44 Utredningen genomförde en omfattande kartläggning av ungdomars 
föreningsdeltagande, fritidsaktiviteter, geografisk spridning, ledartillgång, samverkan 
föreningsliv–skola med mera.45

43  SOU 1963:67 Stöd åt ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, SOU 1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv. Organisationer och 
medlemmar.
44  SOU 1963:67.
45  SOU 1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv. Organisationer och medlemmar.
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Upptäckten av och definitioner kring barn/
unga och ungdomskulturer

Det här avsnittet redovisar hur tidigare forskning implicit förhåller sig till och explicit 
presenterar uppfattningar om vad som genom tiderna kännetecknat ungdomen och hur 
denna befolkningsgrupp uppfattats och hanterats eller hur de själva agerat. Det är inte 
enkelt, och heller inte relevant, att reda ut exakt var gränserna går mellan barndom och 
ungdom. Vi väljer att visa vilka föreställningar om och bilder av ungdom som uttryckts, 
hur dessa förändrats över tid och vad den tidigare forskningen framför allt betonat i 
dessa avseenden. Här behandlas främst två grupper: skolungdom mellan 13 och 19 år och 
unga vuxna mellan cirka 20 och 25 år. Avslutningsvis anknyter vi till förebyggande och 
främjande verksamhet för ungdomar, och även till hur ungdomar själva skapar sin tillvaro 
i relation till och ofta som protest mot vuxenvärlden.

Tidiga perspektiv
Den franske historikern Philippe Ariès slår på 1960-talet fast att barn- och ungdomstiden 
i människors liv inte är universell utan att den varierar över tid och rum. Han beskriver 
hur vuxna någon gång under mitten av 1700-talet börjar uttrycka sig om sig själva som 
något skilt från barn, som något annat än barn.46 Ariès har inspirerat senare forskare till 
att omgestalta tidigare uppfattningar om barndomens betydelse i samhället, och detta 
har inneburit en förskjutning från ett naturalistiskt reducerande synsätt på de unga till 
ett öppnare och mer socialt dynamiskt.47 I Ariès följd gör den amerikanske psykologhis-
torikern Lloyd Demause under 1970-talet klart att synliggörandet av de unga och deras 
villkor innebär en förskjutning i fokus från det offentliga till det privata, från det stora 
till det lilla livet. Han menar att den tidigare historieskrivningen, som oftast handlat om 
nationers formerande men också om kontinuitet, brott och förändring, borde kunna 
utvecklas till ett kritiskt, granskande studium av barndom och ungdom. Redan Platon 
menade att detta var en framkomlig väg att öppna dörren till kunskap.48

Senare ifrågasättanden och nya perspektiv
I slutet av 1990-talet presenterar en grupp brittiska och amerikanska sociologer med 
Allison James, Chris Jencks och Alan Prout i spetsen ett inom flera forskningsområ-
den anammat socialkonstruktivistiskt paradigm inom familj-, barn- och ungdomsforsk-
ningen. I boken Theorizing Childhood beskriver de en process i utvecklingen av synen på 
de unga från ett pre-sociologiskt perspektiv med fem modeller av barn/unga som den 
tidigare forskningen presenterat:
•	 Det	onda	barnet	utan	uppfostran	och	kontroll	är	ett	anarkistiskt	barn	där		 	

kroppen, det fysiska står i fokus.

46  Ariès, Philippe (1962) Centuries of Childhood: a Social History of Family Life.
47  Se exempelvis Sandin (1986).
48  Demause, Lloyd (1974) (1995) The History of Childhood, Jason Aronson Inc., New Jersey. Chapter 1.



23

•	 Det	oskyldiga	barnet	utgör	en	direkt	motsats	mot	den	förra.	Det	är	godhjärtat,		
änglalikt och oförstört.
•	 Det	besjälade	barnet	besitter	en	framgångsrik	kombination	av	intention	och		 	

förnuft.
•	 Det	 naturligt	 utvecklade	 barnet	 ger	 uttryck	 för	 biologisk	 universalism	 i	 den	

meningen att alla barn uppfattas ha samma förutsättningar att utvecklas och att de ska 
visa tecken på att behärska vissa färdigheter vid viss ålder.
•	 Det	omedvetna	barnet	härrör	från	Freuds	teorier	om	det	undermedvetnas	stora	

betydelse och om barndomen som vuxendomens förgångna.49

I kontrast till det pre-sociologiska anges fyra sociologiska perspektiv som på helt andra 
sätt problematiserar de unga:
•	 Det	socialt	konstruerade	barnet	utgår	från	vuxnas	föreställningar	att	barndom/

ungdom är sprungen ur vår sociala, politiska, historiska och inte minst moraliska kontext. 
Forskaren måste gå bortom dessa essentiella former och se på barndom och ungdom som 
ett icke avgränsat fenomen. Unga betraktas här således inte i modeller eller idealtyper 
utan uppfattas uppvisa stora variationer beroende på tid och rum. Utgångspunkten är att 
inget universellt barn existerar och heller ingen ”typisk” ungdom.50

•	 Det	 andra	 perspektivet	 ser	 de	 unga	 som	 tribaliserade	 (från	 engelskans	 tribal 
som betyder tillhörande en isolerad grupp, stam eller minoritet). De ungas värld uppfattas som 
helt avskild från vuxenvärlden. Barns verklighet betraktas som oberoende sfärer med 
egna traditioner, ritualer, regler och normativa avgränsningar. Detta angreppssätt kan 
kännas igen i etnografiska studier kring skolgården och lekplatsen, klubben och gänget 
från 1960-talet, vilka synliggör unga medborgares praktiker, självpresentationer, motiv, 
antaganden och förväntningar på tillvaron och på sig själva i vardagslivet.
•	 Det	tredje	perspektivet	anknyter	till	det	förra	och	ser	de	unga	som	en	minoritet	

tillhörande en grupp med liten eller ingen röst i samhället. Här dominerar aspekter som 
det ojämlika förhållandet mellan barn och vuxna men även strukturens dominans över 
individen. Vi skulle kunna uttrycka det som att vi lever i ett barn- och ungdomsdiskri-
minerande samhälle. Om det tribaliserade perspektivet uppfattar de unga som maktfulla 
individer eller grupper inom sina utmejslade områden, är detta senare mer orienterat till 
den förtryckande strukturen.51

•	 Det	 fjärde	 perspektivet	 gäller	 det	 socialt	 strukturerade	 barnet.	Detta	 perspek-
tiv tar avstamp, liksom det föregående, i att de unga formas av kontexten, strukturen, 
samhället, men att de av sin omgivning samtidigt uppfattas som medborgare med både 
rättigheter och skyldigheter. De är inte offer, inte ofärdiga vuxna och inte heller isolerade. 
Den danske sociologen Jens Qvortrup menar att vi ibland kan tala om en barndom på så 
sätt att den grupp av barn som lever inom ett definierat område, när det gäller tid, plats 
och ekonomiska förutsättningar, har flera gemensamma karaktäristika. Denna utgångs-
punkt är användbar, eftersom den möjliggör jämförelser mellan barndomens villkor med 
andra gruppers i samma eller liknande områden. Den gör det också möjligt att se hur 
barndomen och ungdomen förändras över tid, både till innehåll och föreställningar om 

49  James, Allison, Chris Jencks & Alan Prout (1998) Theorizing Childhood, Polity Press, New York, Kapitel 1.
50  James et al. (1998), s. 26.
51  James et al (1998), s. 28–31.
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den. Den synliggör dessutom kontinuitet och bidrar till internationella och interkulturella 
jämförelser.52

Många barn- och ungdomsorienterade forskare, som intresserar sig för den svenska 
kontexten, förhåller sig till något eller flera av de ovan nämnda perspektiven inom 
barn- och ungdomsområdet. Det är oftast tydligt vilket, eller vilka perspektiv respektive 
forskare använder sig av. 

Ett dynamiskt, ungdomens 1900-tal?
Tiden omkring år 1900 och halva seklet framåt kännetecknas av omvälvande föränd-
ringar på många områden. Denna period kan beskrivas som motsägelsernas tid i Sverige, 
som ett modernt och ett traditionellt samhälle på en och samma gång där tuberkulos och 
vägglöss förekom vid sidan av rymdraketer och välfärdspaket. I kontrast till ekonomisk 
oro och krigsförberedelser på kontinenten frodades i Sverige en framtidsoptimism som 
tydligt illustrerades i Stockholmsutställningen 1930 och i den samförståndsanda som 
grundlades på 1930-talet. Sverige hade då sedan några årtionden industrialiserats och 
urbaniserats i allt snabbare takt. Dessa genomgripande processer, bredvid utbildnings-
systemets förvandling, innebar också förändrad syn på och relation till och emellan de 
uppväxande generationerna.

I barndomsinriktade studier i Sverige beskriver forskarna utvecklingen som att staten 
ökade sitt inflytande över de unga i samhället och att barndomen institutionaliserades via 
socialtjänsten, skolorna och sedermera förskolorna.53 Det faktum att barn och ungdomar 
uppfattades ha särskilda behov, till viss del skilda från vuxnas, och att omsorgen om och 
ansvaret för dem formulerades av många aktörer på olika arenor i samhället står i bjärt 
kontrast till vad Ellen Key talade om i början av seklet. Hon var av den meningen att de 
ungas omgivning, skolan och kindergarten, förslavade dem och tog bort deras kunskaps-
törst och initiativförmåga. Det Key verkar ha haft i åtanke, när hon målar upp sin vision 
om ”barnets århundrade”, var att en särskiljande princip mellan barn och vuxna borde 
råda (precis som mellan kvinnor och män för övrigt), vilket ju väl stämmer överens med 
diskursen kring de ungas särskilda behov. Men vad de ledande i samhället i stället påbör-
jar, om än i långsam takt, är faktiskt en process mot likriktning. Hur ihärdiga strävandena 
än kunde vara att skydda barnen från vuxenvärldens alla faror, fallgropar och veder-
mödor, så påverkas likväl barndomen av sociala, politiska och ekonomiska förändringar i 
samhället. Det som flitigt debatterades i början av 1900-talet – nämligen att skydda barn 
från sådant ont som arbete, ansvar och ofrihet och att skapa en romantisk, idyllisk bubbla 
kring de unga – får så småningom ge vika för tendenser i rakt motsatt riktning. Då vi 
stannar upp 100 år senare, vid sekelskiftet 2000, kan vi konstatera att det bland forskare 
råder olika åsikter om huruvida staten har tagit familjen i besittning eller emanciperat 
den, om barndomens utveckling har inneburit snävare utrymme och hårdare kontroll 
eller om tvärtom större valfrihet och mer tillåtande omgivning skapats. Vad som skett 

52  James et al (1998), s. 32–33.
53  Sandin, Bengt och Gunilla Halldén (2003), red, ”Välfärdsstatens omvandling och en ny barndom”, i Barnets bästa. En antologi 
om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Symposion, Stockholm, s. 7.
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under det sena 1900-talet är att barn börjat betraktas såsom fullvärdiga medborgare med 
mer av behov som liknar vuxnas, exempelvis fysisk integritet, och att barn nu också delar 
vuxenvärldens erfarenheter via media på ett helt annat sätt än tidigare.54

Vi behöver här ta ett par steg tillbaka och diskutera den tidigare forskningens arbete 
kring ungdomens omvandling. Vilka är ungdomarna? Hur beskrevs de av sin samtid? 
Och hur kan vi förstå detta?

Ungdomskulturernas historia
Historikern och journalisten Henrik Berggren analyserar ungdomens omvandling mellan 
1900 och 1939 i sin doktorsavhandling från 1995. Han inleder med att berätta om samhäl-
lets enastående tilltro till den unga generationen, framför allt inom den politiska sfären. 
Han skriver om hur hela det offentliga samhället stod på tå och förhärligade den uppväx-
ande generationen, vilket visade sig i nya ungdomstidningar, nya ungdomsföreningar och 
många kallelser till olika slags möten. Han menar att det främst är etnologerna som har 
studerat ungdomen konkret, empiriskt, och då främst bondesamhällets och det tidiga 
industrisamhällets upplevelser av ungdomen, däremot inte ungdomarnas egna föreställ-
ningar om vardagens och framtidens innebörder. Vad denna historiskt inriktade forskning 
tyvärr bidragit till, anser Berggren, är ”vår syn på ungdomen och generationsskillnader”,55 
och han kritiserar den för att vara en historieskrivning av baklängeskaraktär genom att 
dagens debatt om ungdomskulturer och ungdomsproblem fått styra. Det går emeller-
tid att tolka Berggrens kritik som att han även i tidigare forskning ser vad vi kan kalla 
en exotisering av ungdomen. Detta sker genom att ungdomen ställs i dikotomt förhål-
lande till den etablerade vuxeneliten av präster, lärare och politiker. Vad han däremot ser 
som positivt är tidigare studiers sätt att synliggöra den ”moralkonservativa rädslan för 
ungdomen”,56 vilket vi kan uppfatta som en av arbetarrörelsens bakomliggande drivkraf-
ter till vad författaren kallar ungdomskulten.

Perioden mellan sekelskiftet 1900 och första världskriget har genom tidigare litteratur-
vetenskapliga studier skrivits fram som en tid då ungdomen tillskrevs både hänförelse 
och handlingskraft, och eftersom ungdomen var den grupp som resten av samhället nu 
ställde sin tilltro till, bleknar den moralkonservativa rädslan.57 Berggren summerar med 
att beteckna perioden 1900–1917 som rådande under en styrande ungdomsdiskurs men 
samtidigt att de politiska ungdomsförbunden agerade och fungerade utanför den etable-
rade partistrukturen. Under mellankrigstiden förändrades detta, och ungdomarna började 
nu efterfrågas som nödvändiga i det reguljära politiska livet. Som grupp uppfattade de sig 
heller inte längre som en avantgardistisk elit, vilket tidigare tecken tytt på. Vad som också 
sker under 1930-talet är att ungdomsbegreppet behåller sin koppling till förändring och 
framtid men att framtiden inte längre är en avlägsen utopi utan högst närvarande i nuet.
En viktig aspekt, som Berggren lyfter fram, är att mellankrigstiden innebär att ungdo-
mens genus förändras. Det tidigare ungdomsidealet var per definition starkt, modigt och 

54  Sandin och Halldén et al (2003), s. 221-236.
55  Berggren (1995), s. 13.
56  Berggren (1995), s. 15.
57  Berggren (1995), s. 15.
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nytt men också manligt. Det modernistiska ungdomsbegreppet, som blir synligt under 
1930-talet, inbegriper även den kvinnliga ungdomen men i begränsad utsträckning. 
Berggren avslutar sin analys med att tillskriva SSU skapandet av en ny och integrerande 
ungdomsidentitet, där ungdomen tydligt kopplas till moderniseringen av samhället 
generellt och inte enbart till avgränsade och specifika mål. Denna integrering fick också 
till följd att när de elitistiska, avantgardistiska dragen mjukades upp och småningom kom 
i bakgrunden, framträdde en mer pragmatisk och tillåtande hållning. Detta innebar att 
sådant, som associerades till ungdomskultur, idrott, dans och bio, även kom upp på den 
politiska agendan. Detta i sin tur anknyter till ungdomens fritid – och det är här vi börjar 
närma oss det område som denna kunskapsöversikt i huvudsak ska fokusera.58

Om den politiskt engagerade ungdomen och det omgivande samhället såg fritiden som 
en betydelsefull väg till att socialisera, entusiasmera, stärka och integrera den uppväxande 
generationen, bör det rimligen vara så att aktiviteter som bidrog till detta uppfattades 
som främjande och även förebyggande ska vi belysa men också diskutera var tonvikten i 
detta främjande och förebyggande ligger och gå vidare framåt i tiden mot 1970-talet för 
att se vilka perspektivförskjutningar kring ungdom som går att synliggöra. Associeras 
ungdom i allmänhet till modernitet, handlingskraft och styrka även längre fram i tiden? 
Och strävar samhällsetablissemanget efter integrering av denna grupp på samma sätt som 
tidigare?

Forskning om ungdom hamnar, som vi sett hos Berggren, nära studiet av det framtida, 
det moderna eller postmoderna – beroende på vilket tidsavsnitt som ligger i fokus. Att 
studera ungdomar och vad som utmärker ungdomsfenomenen under olika tider har 
därför också inneburit att studera hur själva brotten mot traditioner och väl invanda 
rutiner, mönster och normer tar sig uttryck. En studie som kommer att ta viss plats i 
denna översikt, Från flygdröm till swingscen, tar med ett socialkonstruktivistiskt underifrån-
perspektiv på ungdomens historia fatt i hur ungdom och modernitet framträder under 
1930-talet. Forskarna bakom boken för fram och problematiserar de ungas ”behov av 
egna mellanrum”, och vi uppfattar att just dessa mellanrum ofta utgör förändringsmar-
körer i samhället.59 Forskarna beskriver hur bland annat nöjes- och/eller förströelselivet 
blev syndabock för allting som hade att göra med ungdomarnas roll i folkhemsbygget. 
En synnerligen relevant fråga är, både i det historiska sammanhanget och i det samtida: 
Skulle/ska ungdomarna enbart tänka, planera och agera inför på framtiden eller våga 
njuta och leva i nuet?

Erling Bjurström, en historiskt orienterad sociolog, beskriver hur ungdomen blivit mer 
differentierad ju längre fram i tiden vi kommer och att ungdomsperioden i människors liv 
visar upp mycket större variation under sent 1900-tal än under tidigt. Det som vid tiden 
kring sekelskiftet förknippades med ungdomstiden var inte särskilt skilt från vad som 
förknippades med vuxenlivet. Ungdomarna deltog aktivt i produktionen, både agrart 
och urbant, och bidrog på så vis stort till familjernas ekonomiska standard, men efter 

58  Berggren (1995), s. 221–228.
59  Franzén, Mats (1999), red, Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet. Arkiv, Lund, s. 14.
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1930- och 40-talen har detta förändrats markant. Bjurström förklarar att denna process 
tilltog under 1950-talet, då den ekonomiska tillväxten äntligen stärkt hushållens köpkraft, 
vilket i sin tur ledde till vad han kallar ”tonårsmarknadens” födelse. Detta innebär enligt 
Bjurström att ungdomen nu börjar uppfattas, och uppfatta sig själv, som en egen social 
kategori med köpkraft och vilja till incitament. Han påpekar också att det var sekelskiftets 
vuxna som inte bara var ansvariga för bildandet av de första ungdomsorganisationerna 
utan också stod bakom uppfattningarna om specifika ungdomsegenskaper och intressen 
som labilt känsloliv, hobbyverksamhet och friluftsliv.60

Vad som händer från 1950-talet och framåt är att ungdomarna själva sätter agendan och 
det börjar talas om en ålderssegregerad del- eller subkultur. Men 1950-talet känneteck-
nas fortfarande av en löst sammansatt ungdom, där utträdet på arbetsmarknaden redan 
skedde i 15-årsåldern för de lägre klasserna och där en rad nya livsstilar presenterades och 
tog gestalt i exempelvis raggare och knuttar som skiljer sig markant från andra ålders-
gruppers. De här nya gruppernas livsstil förknippades med kriminalitet och så kallade 
ungdomskravaller, och de började bli vanliga företeelser i framför allt Västeuropa från 
1957. 1960-talet innebar att marknaden som vände sig till tonåringarna slog alla rekord, 
och nu var debuten på arbetsmarknaden något senare och ungdomarna har mer fritid 
än tidigare. Framför allt musikindustrin gjorde sig gällande, och en annan 1960-talskon-
sekvens var att småskaligheten från 1950-talet nu hade blivit helt utbytt mot inte bara 
storskalighet utan rent av masskalighet. Vi kan nämna fenomen som miljonprogram, 
industristrukturomvandling, centraliseringstendenser och en kraftigt expanderande 
offentlig sektor mot bakgrund av tydligt utkristalliserade ungdomslivsstilar som mods 
och hippies.61

På 1970-talet sker debuten på arbetsmarknaden inte längre vid 15 års ålder utan i stället 
vid 20 år, och den sofistikerade discokulturen har blivit en bred, medial masskultur 
samtidigt som försök till att bygga upp en ”alternativ” kultur görs via motaktioner som i 
Bjurströms musikinfluerade tolkning handlar om nytänkande musiktidskrifter och alter-
nativa melodifestivaler.

Under 1970-talet introducerades också en tydlig koppling mellan varor och mediautbud. 
Som exempel kan vi nämna filmerna Saturday Night Fever och Grease, där idolen John 
Travolta anknyts till många varor som kläder, smycken och hårvårdsprodukter. Men 
1970-talet innebar inte bara elektroniskt framställd, glammig och glittrig disco utan också 
motsatsen i punken som var en av 1970-talets stora ungdomsrevolter och som associera-
des till antirasism och solidaritet med sämre lottade i samhället. De svenska punkarna tog 
avstånd från Svenssonlivet och etablissemanget, men det var själva avståndet som var det 
viktiga, inte förändringsperspektivet som för tidigare revoltörer.62

60  Bjurström, Erling (1980) Generationsupproret. Ungdomskulturer, ungdomsrörelser och tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm. Förordets första och andra sida.
61  Bjurström (1980), s. 51ff.
62  Bjurström (1980), s 51 ff.
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Under slutet av 1970-talet blir 1950-talet åter populärt och raggarkulturens renässans 
är ett faktum, men ungdomskulturerna lever sida vid sida och skinheads med sin kärva 
arbetarklasstillhörighet blir väl synliga bredvid discopaljetterade luggar och brylcremade 
diton.63

Det Bjurström bland annat kommer fram till är att ungdomen blir mer variationsrik ju 
längre 1900-talet lider och att den därtill visar upp en ny konsumtionsmoral, att konsum-
tion förknippas med lust och belöning i allt större utsträckning och att kuvandet av den 
lusten blir allt mindre framträdande. Han återknyter dessutom flera gånger till att vi som 
forskare måste definiera vad vi menar med begreppet och fenomenet ungdomskultur och 
ange hur vi menar att den kan urskiljas: Är den knuten till ett gäng, till ett kvarter, till en 
stad eller till ett intresse, och ser vi den i ett lokalt, nationellt eller internationellt perspek-
tiv? Vidare kan vi fråga oss om vi ska fokusera de materiella eller immateriella signalerna 
i en kultur eller båda – och om de sammanfaller eller inte.64

Närmast följer två avsnitt om vad tidigare forskning tar upp och såsom å ena sidan hotfullt 
och å andra sidan hoppingivande kring ungdomar och deras roll i samhället under aktuell 
period.

63  Bjurström (1980), s 51 ff.
64  Bjurström (1980), s 117 ff.
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den hotfulla ungdomen

Vid sekelskiftet 1900 när uppmärksamheten i större utsträckning än tidigare riktades mot 
de unga i befolkningen, blev konsekvensen att aktörer såsom fattigvård, hälsovård och 
skola uppfattade vissa aspekter på ungdomen som problematiska.65 Denna problembild 
kom att kopplas till den nämnda modellen om den otyglade, vilda, anarkistiska ungdo-
men som måste kontrolleras och formas, stöpas efter samhällets eller tidens krav. I takt 
med att problem – eller, enligt tidens språkbruk, störningar – uppmärksammades och 
måste hanteras, fördes också diskussioner om vad som ansågs utmärka ungdomen. 
Detta innebar samtidigt att vissa beteenden och företeelser avgränsades som inte tillhö-
riga ungdomen utan vuxenlivet. Denna mellanperiod, som internationellt benämnts 
adolescensen, beskrivs i den historiskt inriktade forskningen ofta som farlig, på gränsen 
till hotfull. Nedan följer några nedslag i vad forskningen tagit upp om ungdomar som 
problem i sig själva men också om platser och aktiviteter som ansetts utgöra hotfullheter. 

hur hotet tidigt formuleras på den centralpolitiska arenan
Det är viktigt att komma ihåg att särskilt sedan allmän skolplikt införts på 1840-talet, då 
alla barn från alla samhällsklasser skulle undervisas, startade en process som kan beskrivas 
i termer av normalisering respektive differentiering.66 Skolan, denna barn- och ungdoms-
årens centrala och i flera avseenden livsavgörande institution, utgjorde sorteringsstation 
där de unga bedömdes utifrån någon typ av måttstock. Här kan vi nämna intelligens-
tester och skolmognadstester, och detta handlade om huruvida en elev skulle hamna i 
normalklass, hjälpklass eller kanske till och med begåvningsklass.67 Några av hoten mot 
normaliteten uppfattades som olika slags störningar. Klädda i tidsadekvat språkdräkt 
formulerades dessa som sinnesslöhet, fysisk abnormitet, vanart och ordblindhet. Idag 
talar vi om utvecklingsstörning, motoriska problem, ADHD/DAMP och dyslexi.68 I 
arkiverat material från fattigvården, folkskolearkiv och välgörenhetsföreningar hittar vi 
unga människor som av sin omgivning uppfattats som asociala och missanpassade i så 
måtto att de var bråkiga, lösaktiga och oregerliga, och typiska tecken på detta kunde vara 
undernäring, sjukdom, sängvätning, nagelbitning, lösdriveri och brottslighet.69

65  Sundkvist, Maria (1994) De vanartade barnen. Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903–1925. Diss. Linkö-
pings universitet, Hjelms. Weiner, Gena (1995), De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i 
Hagalund 1900–1940. Diss. Linköpings universitet, Hjelms.
66  Sandin, Bengt (1995) ”The creation of the modern child: education, social change and the discovery of normality in urban 
Sweden 1850–1910” Working paper 1995:5 at the department of child studies, Linköpings universitet. Sjöberg, Mats (1996) Att säkra 
framtidens skördar. Barndom, skola och arbete I agrar miljö: Bolstad pastorat 1860–1930. Diss. Linköpings universitet.
67  Axelsson, Thom (2007) Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910–1950. Diss. Linköpings universitet.
68  Areschoug, Judith (2000) Det sinnesslöa skolbarnet. Undervisning, tvång och medborgarskap 1925–1954. Diss. Linköpings universitet. 
Börjesson, Mats & Eva Palmblad (2003), red, Problembarnets århundrade, Studentlitteratur, Lund.
69  Sundkvist (1994), Weiner (1995), Jönsson, Ulf (1997) Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: Om barn och barnproblem vid en rådgiv-
ningsbyrå i Stockholm 1933–1950. Diss. Linköping universitet, Areschoug (2000), Münger, Ann-Charlott (2000) Stadens barn på landet 
– Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden. Diss. Linköpings universitet, Gullberg (2004).
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En betydelsefull studie som ofta används och citeras är sociologen Hans-Eric Olsons 
avhandling Staten och ungdomens fritid – kontroll eller autonomi? i vilken han betonar den 
politiska utvecklingens betydelse för de unga i befolkningen under 1900-talet. Han gör 
en i stort sett kronologisk genomgång av vilka lagar, utredande kommittéer och välgören-
hetsorganisationer, vilkas arbeten och beslut ”förädlat”70 den svenska ungdomen under 
perioden 1900–1980. Om vi tittar på vilket offentligt tryck Olson haft att tillgå, ligger 
tyngdpunkten på 1930- och 40-talen. I avtrycken från statens incitament och utredande 
arbete kan vi konstatera att det formuleras hotfullheter av många slag och dessa befaras 
ta sig otalet uttryck.

Olson börjar med att redogöra för ett liberalt engagemang redan på 1890-talet, vilket 
ledde till 1896 års Tvångsuppfostringskommitté, i folkmun kallad ligapojkskommittén, 
vilken småningom utmynnade i 1902 års vanartslag. Det var förskolläraren och riksdags-
ledamoten Fridtjuv Berg som menade att samhället måste åtgärda de sedligt försummade, 
vanartade och till och med minderåriga förbrytarna. Om de tilläts härja fritt, var Berg 
rädd att hela befolkningens moraliska nivå skulle komma att sänkas. Han var samtidigt 
ingen förespråkare för att sätta barn och ungdomar i fängelser och på uppfostringsan-
stalter där han menade att de inte fick uppfostran och mänsklig omsorg, bara förvaring. 
Enligt Olson ansåg Berg att det framför allt var arbetarklassens barn, främst industri-
arbetarnas, som visade tecken på ”förvildning”, och för att förebygga denna oönskade 
process måste staten förekomma och kraftfullt stävja ett sådant hot. Arbetet kunde inte 
längre bero enbart på enskilda människors offervilja.71 Det stora problemet låg i att de 
unga lämnades utan sysselsättning efter skoldagens slut och skolfria dagar, och därmed 
utsattes de för gatans alla lockelser och frestelser som dåligt sällskap, oärliga tillgrepp, 
våldsbenägenhet och sedeslöshet.72 Tvångsuppfostringskommittén tog uppfostringspro-
blemet på allvar och antydde till och med att många föräldrar engagerade sig själva för 
starkt i föreningsliv och/eller arbetarrörelse så att de försummade de egna barnen. Detta 
kan å ena sidan förklara föräldrarnas frånvaro men å den andra framstår det som en 
motsägelsefull synpunkt i avseende på den inverkan de vuxnas samhälls- och fritidsen-
gagemang kan ha haft såsom förebilder. Kommittén uppmanade till samarbete mellan 
stat och filantropiska föreningar, samt kyrkliga församlingar, i syfte att fritiden skulle bli 
uppfostrande för ungdomarna. Det efterfrågades sådana inrättningar som aftonskolor, 
yrkesskolor, ungdomsbibliotek och läsestugor vilka skulle hålla ungdomarna från gatan 
och därmed sysselsatta med långt mer meningsfulla aktiviteter än vad denna farliga, 
okontrollerbara plats möjliggjorde.73

hur hotet tidigt definieras i civilsamhället
Olson behandlar ett parallellt engagemang i den sociala frågan generellt som kan 
sammanfattas i Centralförbundet för socialt arbetes (CSA) uppkomst och insatser under 
tidigt 1900-tal. En professor i nationalekonomi, Gustav Cassel, ger ut boken Socialpolitik år 
1902 där han genom att publicera sex föreläsningar i ämnet ger sig i kast med att kritisera 

70  Olson (1992), s. 128.
71  Olson (1992), s. 31.
72  Olson (1992), s. 33.
73  Olson (1992), s. 35.
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vad han uppfattar som ”gammelliberalismens” fäbless för att se den fria konkurrensen 
som alla välfärdsproblems slutgiltiga lösning. Olson visar på Cassels ambivalenta syn på 
staten som endera garanten och den bästa instansen för socialpolitiska åtgärder, endera 
boven i dramat när det gäller individens inskränkta autonomi eller, som Cassel uttrycker 
det, ”real frihet”.74 Alla människor hade de facto inte samma möjligheter till val, ansåg 
Cassel och gick därmed emot tidigare liberala budskap om individens egenansvar för det 
rationella valet. Med inspiration från Cassel bildades år 1903 CSA på initiativ av Gerda 
Meyerson som främst engagerade sig för arbetarkvinnornas sak. Organisationen skulle 
sprida kunskap om den sociala frågan, där både folkbildning och barnuppfostran ingick, 
och tidskriften Social Tidskrift, som startats år 1901 av redan nämnde G. H. von Koch, 
blev förbundets självklara organ.

Olson menar att förbundets otaliga initiativ under 1900-talet två första decennier innebar 
”glansdagar” då flera systerorganisationer bildades, konferenser och kongresser hölls, 
skrifter gavs ut och kurser i socialt arbete anordnades. Det är inte för mycket sagt att CSA 
spelade en betydande roll i socialpolitiken, menar Olson vidare, men förbundet kom i 
konflikt med socialdemokraterna i arbetslöshetsfrågan under tidigt 20-tal, och glanspe-
rioden falnade därmed. De initiativ som CSA dragit igång hade nu övertagits av kommun 
och stat, och den tidigare så omhuldade välgörenhetsideologin, som innebar att verksam-
heter skulle bedrivas för folket och inte av folket, blev otidsenlig med Branting vid det 
politiska rodret och sedermera med Gustav Möllers socialpolitiska offensiv.75

Hur kan vi då tolka förbundets arbete med ungdomen och deras fritid? I vilka termer 
beskriver förbundets ledande företrädare (exempelvis de starkt engagerade Gerda Meyer-
son och Ebba Pauli, båda av förmögna familjer) problemen med att skapa en drägligare 
tillvaro för samhällets många sämre bemedlade blivande vuxna?

Olson beskriver hur CSA kritiserar överklassens översitteri med samma styrka som 
arbetarnas klasshat, och därmed kan vi skönja en strävan att utjämna skillnaderna mellan 
olika grupper i samhället, således en karaktäristisk liberal tanke ofta uttryckt i kretsen 
kring von Koch, Meyerson och Pauli. Ebba Pauli, som satt med i fattigvårdskommit-
téer och reste runt och föreläste, höll vid fattigvårdskongressen 1906ett anförande om 
”Fattigvård och folkuppfostran” som tydligt uttryckte att inte enbart ekonomiskt stöd 
var nödvändigt utan även att moraliskt stöd i form av att ”nykterhet, arbetsamhet och 
sparsamhet” skulle premieras. Pauli menade att fattigvården, och därmed folkuppfost-
ringen, måste ta sitt ansvar och inte obetänksamt betala ut bidrag, om bidragsmottagarna 
inte skötte sig såsom samhället kunde kräva av sina invånare. Pauli hade parallellt med 
sina åtaganden i olika utredningar varit med att starta Sveriges första hemgård, Birkagår-
den, som riktade sig till arbetarungdomen i Birkastaden i Stockholm – en föregångare vid 
sidan av arbetsstugorna till dagens fritidshem. De största hoten mot samhället var enligt 
Pauli utbrett supande, växande kriminalitet och oförmåga att hushålla med redan små 
inkomster och till yttermera visso bidrag.76

74  Olson (1992), s. 83.
75  Olson (1992), s. 84–85.
76  Olson (1992), s 85-86.
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vidare debatt i civilsamhälle och statsmakt under 1920-talet
När CSA inte längre får samma gehör för sitt välgörenhetsinriktade arbete, tar en ny 
era vid och liberala idéer införlivas med vad som av eftervärlden ofta förknippats med 
klassisk socialdemokratisk politik. Om vi går vidare till 1920-talet, lyfter Olson fram 1924 
års barnavårdslag och reformeringen av 1902 års vanartslag, vilken utsträcktes till att gälla 
unga upp till 18 år. Skuggan av första världskriget, menade en liberal motionär i riksda-
gen, Gerhard Halfred von Koch, hade inneburit att uppfostringen av de unga många 
gånger hamnade mellan stolarna, det vill säga mellan hälsovård, barnavård och fattigvård.  
15–18-åringarna föll utanför tidigare lag och beskrevs i termer av bristande plikt och 
ansvarskänsla; ohälsosamma, oorganiserade nöjen fyllde deras tid i ännu större utsträck-
ning än de ännu yngre unga (12–15 år).77 Den av Kungl. Maj:t tidigare tillsatta Fattig-
vårdslagstiftningskommittén fick tilläggsdirektiv att utreda även denna lucka i lagen, och 
kommittén presenterar ett betänkande år 1921. Däri föreslås en ny lag, barnavårdslagen, 
där alla kommuner åläggs att inrätta barnavårdsnämnder, undantaget de små kommu-
nerna som tilläts samordna fattigvårdsfrågan med den näraliggande barnavårdsfrågan. 
Anledningen till att ny lagstiftningen ansågs nödvändig var att den tidigare vanartslagen 
inte lett till tillräckliga åtgärder från landets kommuner. Lagförslaget röstades igenom, 
men från konservativt håll invändes att några nämnder inte kunde ersätta hemmen och 
att det var däri, i de ansvarslösa hemmen, som det behövdes ”en bättre anda [...]bättre 
uppfostran för barnen”.78 De konservativa menade att arbetarfamiljerna behövde läras 
och införa strängare uppfostring, en högre moral kort sagt. Socialismen och den alltmer 
utbredda ateismen sågs om ett hot mot samhällsordningen.79 Dock fick det liberala initia-
tivet, med Koch i spetsen, gehör både hos Bondeförbundet och Socialdemokraterna och 
även till vänster om det största arbetarpartiet.

1920-talet är ett decennium i svensk historia med starka konstraster. Stora ekonomiska 
och politiska omvälvningar blandas med både hopp och förtvivlan inför framtiden. En 
väl synlig kontrovers gällande liberalismens principer om tolerans och individuell frihet, 
en laissez-faire hållning med så liten statlig intervention som möjligt, blev intressant 
nog inte vad liberalernas främsta språkrör Berg och von Koch förordade. Detta hade 
enligt Olson att göra med att dessa främst engagerade sig i den sociala frågan och inte i 
ekonomiska aspekter av samhällslivet. Ekonomin skulle enligt liberala mått verka fritt, 
men medborgares väl och ve kopplades till moral- och uppfostringsfrågor vilka uppfat-
tades som kollektiva till sin karaktär. Här syns inflytandet från John Stuart Mills idéer om 
uppdelningen av ”omogna” och ”mogna” människor, vilket inte hade med ålder att göra. 
Mill menade att de högre klasserna borde inse det hot som kom från de lägre, de obildade, 
omogna och lägre intellektuellt och moraliskt stående. Samhället, staten, måste se till att 
inte bara hålla dessa grupper i schack med kontrollerande, repressiva åtgärder utan också 
uppfostra och undervisa i mer socialiserande och införlivande anda. Olson menar att von 
Koch, Berg, Pauli, Meyerson med flera delar in befolkningen i dikotomierna respekta-
bla respektive icke respektabla människor och arbetarklassungdomen skulle fostras till 

77  Olson (1992), s 78-79.
78  Olson (1992), s. 79, refererande till s 421ff i Fattigvårdslagstiftningskommitténs Betänkande IV. Barnavårdslagstiftningen del 1.
79  Olson (1992), s. 79.
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”samhällsduglighet och ansvarskänsla”. Hotet utgjordes därmed av oduglighet och slapp-
het inför ansvaret att driva samhällsutvecklingen framåt.80

Olson visar att socialdemokraternas ledare Branting redan på 1900-talets första decen-
nium hade ondgjort sig över borgerliga välgörenhetssträvanden som han ansåg skrapa 
i ytan på de verkliga samhällsproblemen, klassklyftorna, men 1920-talet passerar ändå 
i viss mening obemärkt när det gäller de stora genomgripande förändringarna. Därom 
vittnar i stället nästa decennium med problem som små barnkullar, krigstid och kristid på 
olika fronter och där sedermera betydande välfärdsinrättningar ser dagens ljus.81 Hur kan 
vi förstå förvandlingen från filantropisk välgörenhet till statlig välfärdspolitik? Och hur 
ser relationen mellan stat och civilsamhälle ut i konkreta verksamheter? Vi har valt ut tre 
exempel från den historiskt inriktade barn- och ungdomsforskningen; sommarkolonier, 
skolbespisning och arbetsstugor, som tillsammans kan vittna om hur samtiden uppfat-
tade dessa som allvarliga hot riktade mot de unga i befolkningen.

det hygieniska hotet
De ungas utbildning organiserades och institutionaliserades genom skolan men det 
förekom under tidigt 1900-tal även inslag som initierats, organiserats och finansierats av 
olika grupper i civilsamhället, både under skoldagen och kring lov och fritid. Det finns 
därför skäl att titta närmare på de hot som spårades i detta engagemang och vilka aspek-
ter av samhällslivet som uppfattades som farliga för unga medborgare.

Än i dag fortlever sommarkoloniverksamheten och skolmåltiderna. Båda startade som 
filantropiska projekt under slutet av 1800-talet. Den första svenska kolonin organiserades 
1883 av Tyska skolan i Stockholm, och detta blev upptakten till att Föreningen för Stock-
holms skollofskolonier grundades 1885. Uppgifter om verksamheten spreds via dagspress 
och lärartidningar, och Göteborg, Gävle och Norrköping startade kolonier redan före 
sekelskiftet. Idén kom ursprungligen från Schweiz och Frankrike och spreds vidare till 
Amerika, och innan städerna i Sverige hade insett att de klena, sjuka, undernärda och 
dåligt uppfostrade barnen från arbetarklassen kunde skickas ut i naturen för återhämt-
ning på alla plan, blev kolonirörelsen etablerad i länder som Tyskland, Österrike, Italien, 
Norge, Österrike-Ungern och Ryssland. Barn- och ungdomskolonierna ligger väl i linje 
med den friluftsrörelse som fick stort genomslag under slutet av 1800-talet, i takt med att 
länderna industrialiserades och urbaniserades, och de ansågs kunna förebygga dålig hälsa 
och framtida problem, inte minst vad gällde den sedliga standarden.82

I Ann-Charlott Müngers studie om Stockholms sommarlovskolonier associeras hoten 
mot de unga medborgarna till stadens farligheter i form av smutsigt vatten och luft, trånga 
gränder, gårdar och prång med dåliga möjligheter till lek, idrott och rekreation, närhe-
ten till dåliga vuxna förebilder som prostituerade, lösdrivande luffare och dryckesglada, 
tobakskonsumerade och nöjeslystna medborgare. Gatorna, fabrikerna, hamnarna, järnvä-

80  Olson (1992) passim.
81  Olson (1992), s. 80ff.
82  Münger (2000), s. 1–5.
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gen och byggarbetsplatserna är ytterligare exempel på platser som hotade de ungas fysiska 
och moraliska status.83 De fattiga barnen och ungdomarna i staden saknade ett gott och 
bra hem och närhet till naturen. Münger skriver om hur koloniverksamheten kunde vara 
såväl kontrollerande och disciplinerande som stärkande, frigörande och emanciperande, 
och hon ställer den intressanta frågan om initiativtagarna huvudsakligen hade ett frivil-
ligt, ideellt engagemang eller ett tydligt professionaliseringssträvande.84 Vilka var det då 
som engagerade i stadsungdomarnas väl och ve i detta sammanhang?

Enligt minnesskrifter var det från början ett kungligt initiativ med dåvarande kronprin-
sessan, sedermera drottning Victoria, som ordförande i Föreningen för Stockholms 
skollofskolonier. Det var viktigt att visa upp kungahusets intresse för och beskydd av 
verksamheten för att rikta uppmärksamhet på behovet av stöd till ungdomarna och 
därmed möjliggöra att donationer och andra bidrag erbjöds från en då mer välvillig 
allmänhet. Stockholms församlingar fick i uppdrag att starta lokalföreningar, och detta 
skedde i nära samarbete med folkskolestyrelserna. 1885 bestod Föreningen för Stock-
holms skollofskolonier av en centralstyrelse och nio lokalföreningar. Runt föreningarna 
ordnades flera insamlingar, och från och med 1905 organiserades den första så kallade 
Barnens dag, där sedan årligen stora summor samlades in vilka huvuddelen gick till 
koloniverksamheten. Barnens dag-föreningen bildades 1909, och 1911 inköptes Lingslätö, 
sedermera Barnens ö. På det här sättet hade två egentligen rivaliserande koloniföreningar 
bildats, men Barnens dag-föreningar skickade iväg barn och unga som inte valdes ut av 
den tidigare startade föreningen, exempelvis läroverksungdomar. 1917 kom kolonifrågan 
upp i Sveriges riksdag för första gången men det skulle dröja en bit in på 1930-talet innan 
några åtgärder vidtogs, och de första var inte av ekonomisk karaktär utan utgjordes av råd 
och anvisningar. Dessa anvisningar var framtagna av barnavårds- och fattigvårdsinspek-
tionen. Under 1940-talet ingick sommarlovskolonierna i 1941 års befolkningsutrednings 
arbete, och Socialstyrelsen blev så småningom tillsynsmyndighet, men ända fram till 
mitten av 1960-talet sköttes och finansierades verksamheten på filantropisk grund.85

Att koloniernas klart uttalade målsättning var förebyggande är tveklöst. Arbetet ute på 
kolonierna handlade om att motverka ”vidare degeneration av arbetarklassen”,86 och i 
början av 1900-talet vittnar föreningens strävanden om både sociala och politiska 
ambitioner. Koloniernas sunda miljö skulle bekämpa både social oro och fysiskt klenhet 
och sjuklighet och skulle därtill minska framtidens kostnader för sjukhus, försörjningsin-
rättningar, fängelser och dårhus.87

Även om kolonierna borgade för ett sunt levnadssätt med goda vanor avseende sömn 
och vila, fysiskt stärkande aktivitet, moralisk upprustning och mättande och närande 
måltider, var dessa öppna enbart under sommarloven. En annan tidig verksamhet på 
filantropisk grund är skolbespisningen. Som skollunch lever den kvar än i dag men med 

83  Münger (2000).
84  Münger (2000).
85  Münger (2000), s. 36–38.
86  Münger (2000), s. 38.
87  Münger (2000), s. 39.
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betydligt större finansiella och politiska konsekvenser än kolonierna. Skollunchen visar 
en liknande utveckling som kolonierna.

I Eva Gullbergs avhandling om den svenska skolmåltidens framväxt ser vi att skolbe-
spisningar startade i flera stadskommuner, till exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Gävle och Norrköping, kring sekelskiftet 1900, och de filantropiska föreningarna bakom 
benämndes Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier, Föreningen för fattiga 
skolbarns bespisning, Mat åt fattiga folkskolebarn och liknande. De svenska initiativen 
hämtade inspiration från europeiska länder som Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien 
och Storbritannien, och det var vid sekelskiftet en riktad, behovsprövad verksamhet 
likt sommarlovskolonierna. Bespisningsfrågan var tidigt förknippad med allmosor, 
välgörenhet och fattigvård, och barns och ungas fysiska standard var det som avgjorde 
beviljning eller inte, men problemet med de hungriga och undernärda barnen kom att 
införlivas med befolkningsfrågan och den moderna välfärden i takt med att det obliga-
toriska skolväsendet förändrades. Under 1930-talet betalades de första statsbidragen ut, 
och riksdagen antog i juni 1946 en proposition vilken kom att innebära en utveckling, 
visserligen långsam, mot fria, generella skolmåltider. Landet i sin helhet var skolmåltids-
reformerat i slutet av 1960-talet, och skolbespisningen hade då helt förlorat kopplingen 
till välgörenhet och frivilligt engagemang, till skillnad från skollovskolonierna.88 I stället 
beskrevs skolmåltiden som ett socialpolitiskt instrument och blev en mäktig symbol för 
den svenska välfärden.89

Det som måste åtgärdas i och kring bespisningsfrågan, enligt skolläkare, lärare och repre-
sentanter från fattigvården, var att fattigdom och arbetslöshet, oförmåga och bristande 
insikt och bristande karaktär kunde leda till dålig mathållning – främst bland de unga. 
Dålig mathållning kunde i sin tur leda till undernäring, till oförmåga att tillgodogöra sig 
undervisning – både teoretisk och praktisk – till hämmad kroppsutveckling, till minskad 
motståndskraft och därmed till sjukdom och i värsta fall för tidig död. Att riskerna och 
hoten främst förknippades med barnen och ungdomarna berodde på att de enligt tradi-
tion kom sist i matordningen. De som i allmänhet placerades i främsta rummet var de 
arbetande familjeförsörjarna, männen och/eller fäderna, de som allt som oftast söp upp 
lönen innan den kom de andra familjemedlemmarna till godo vid matbordet. Till ytter-
mera visso beskrevs arbetarklassens husmödrar ofta som slarviga, oupplysta och dåligt 
rustade till att tillhandahålla vare sig mättande eller närande kost.90

Vilka var det då i civilsamhället (förutom tidigare nämnda skolläkare, lärare och fattig-
vårdsinspektörer samt dietister, kostekonomer, skolköksinspektriser och hushållskonsu-
lenter) som engagerade sig för barns och ungas mat-, måltids- och näringssituation utanför 
institutionen skolan? Den grupp som utmärker sig i media, närmare bestämt i radion 
(som under 1930-talet blir vad som kallats folkhemmets röst och folkbildare av stora mått 
i samhället), är de organiserade kvinnorna och framför allt husmödrarna.91 Vi återfin-

88  Gullberg (2004), kapitel 1–2.
89  Gullberg (2004).
90  Gullberg (2004), s. 45–50.
91  Nordberg, Karin (1998) Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-50. Diss. Umeå universitet, Symposion, Stockholm.
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ner föreningar som Fredrika Bremerförbundet, Stockholms stads kvinnliga tjänsteman-
naförbund, Sveriges husmodersföreningar och deras riksförbund, KFUK, Vita Bandet, 
Svenska kvinnliga kontoristföreningen och Handarbetets vänner, vilka representeras i en 
av Radiotjänst tillsatt kvinnokommitté som fått i uppdrag att granska och kommentera 
radioutbudet generellt. Kommitténs arbete vittnar om att de program, som görs om och 
för ungdomar, särskilt i mat och hushållshänseende, förfuskar och förlöjligar den viktiga 
frågan om hur man ska  äta och sköta kroppen och hemmet. Dessa hårt kritiserade 
program skapades och framfördes oftast av män, och kvinnorna menade att de inte tog 
tillräckligt allvarligt på saken. Flera av kommitténs ledamöter framträder i radio och gör 
egna program som vittnar om moderniserings- och rationaliseringssträvanden på hela 
hushållsområdet.92 Det är mycket troligt att kvinnorna i dessa föreningar engagerade sig 
både praktiskt och finansiellt i sammanhang som soppkök, insamlingar och aktiviteter 
kring ungdomars ätande och att de som lobbygrupp möjliggjorde att bespisningarna gick 
från välgörenhet till välfärdsinrättning.

Ytterligare en verksamhet som i mångt delar bakgrund med kolonier och bespisningar 
är arbetsstugorna, föregångare till dagens fritids. Arbetsstugan utövade vad som i Ole 
Olssons studie kallas för pedagogisk filantropi och var en verksamhet för barn och 
ungdomar efter skoldagens slut.93 Olsson beskriver verksamhetens framväxt och proble-
matiserar frivilligheten och professionalitet kring densamma mot bakgrund av ideal och 
hotbilder kring de unga i samhället.

I Stockholm drar arbetsstugsverksamheten igång under 1886, då stiftelsen Lars Hiertas 
Minne donerar 2000 kronor, och som i bespisningsfallet startas de i anslutning till försam-
lingarna och deras folkskolor, de två första i Adolf Fredriks och Katarinas församlingar. 
Verksamheten expanderade, och antalet barn och ungdomar inskrivna under 1910-talet 
uppgick till nära 3000. Arbetsstugor växer också tidigt fram i Göteborg, Uppsala, Eskil-
stuna, Norrköping, Malmö och Västerås, men redan under 1910-talet finns även ett tiotal 
på den norrländska landsbygden. I alla stugorna sammanräknade var inte mindre än 7000 
barn och unga inskrivna landet runt åren kring 1915.94 Dessa siffror kan jämföras med 
Stockholms koloniverksamhet kring 1915 med drygt 2000 barn i åldrarna 7–14 år och med 
ungefär 3500 barn som bespisades i Stockholms folkskolor vid samma tid.95 Tyvärr har vi 
inga totala och säkerställda siffror att jämföra med när det gäller hela landets kolonier och 
bespisningar.

Finansieringen av arbetsstugorna startade således av stiftelsen Lars Hiertas Minne, och 
även stugor utanför Stockholm fick medel härifrån initialt. Det bildades tidigt en central-
kommitté och denna tog emot större och mindre donationer och testamenterade medel 
från många håll, bredvid dessa kom också medel från församlingarna och fattigvården 
och småningom från stadsfullmäktige.

92  Gullberg (2004), s 114–123.
93  Olson, Ole (1999) Från arbete till hobby. En studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna. Diss. Linköpings universitet.
94  Olson (1999), s. 60–71.
95  Münger (2000), s. 57, Gullberg (2004), s. 37-41.
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När det gäller de hot som ansågs kunna avvärjas av donatorerna beskrevs dessa i termer 
av att bidraget skulle fostra och hjälpa unga, friska och arbetsdugliga människor, sådana 
som således inte visade tendenser till orkeslöshet, vanställdhet och vanart. Därtill menade 
makarna Anna Hierta-Retzius och Gustaf Retzius, vilka var styrande initialt, med flera 
att ”tuberkulösa eller blind-döfstumma barn eller idioter som ständigt erhålla donationer 
och testamenten”96 utgjorde ett sådant hot mot den svenska befolkningens utveckling 
att dessa inte kunde komma ifråga för arbetsstugornas verksamhet. Här ser vi en tydlig 
skillnad mot både koloni- och bespisningsverksamhet där barns och ungas ”tillstånd” 
skulle avgöra om de kunde komma i fråga för stöd. Här var det de svaga, sjuka och magra 
som skulle göras friskare, starkare och därmed i framtiden mer nyttiga.

Den grupp i samhället som finansiellt stödde arbetsstugorna var de väl beställda. Vi 
finner namn som Hierta, Retzius, Bildt, Hirsch, Palmstierna, Wachtmeister, Thiel och 
drottning Sofia bland stödjarna. Den dominerande verksamheten var praktisk och skulle 
uppfostra barn och ungdomar till att känna glädje i och med arbete, ordning, flit och 
sparsamhet. Men det finns också tecken på att målen kunde vara intellektuell utveckling 
och moralisk upprustning. Olsson har hämtat information från tidigare studier gjorda av 
bland andra Kenneth Petersson, Malin Rohlin och Margareta Berglund, alla verksamma 
inom det pedagogiska fältet, och det gemensamma i deras resonemang är att det praktiska 
arbetet utgjorde stomme i verksamheten för att uppnå disciplin i form av plikttrogen-
het, punktlighet och även sparsamhet och flit. Det var således viktigt att barnen efter 
skoldagens slut inte drog på gator och torg, vind för våg, då deras föräldrar var upptagna 
med förvärvsarbete. Staden beskrivs som en alarmerande farlig miljö för barn och 
ungdom, och vanart, sedeslöshet och kriminalitet spred sig, menade de engagerade, inte 
minst beroende på att det under 1800-talet instiftats lagar som begränsade barnarbete.97 
I spåren efter myndigheternas strävan att skydda barnen från arbetets tunga bördor och 
därmed möjliggöra skolgång och frihet lurade andra faror, och dessa stod staden för på 
ett annat sätt än landsbygden. Denna aspekt har tydligt lyfts fram av Mats Sjöberg i sin 
studie om agrar barndom, skola och arbete vid 1900-talets början. Barns arbete på egna 
och grannarnas marker och med djuren reglerades inte alls i samma utsträckning som 
det industriella och tjänsteinriktade i staden. Föräldrar och andra vuxna arbetade således 
i större utsträckning tillsammans med de unga. Detta lantarbete skulle kunna jämföras 
med stadsflickors hushållsarbete, vilket uppfattades som inte alls lika farligt som pojkar-
nas mer utåtriktade sysslor i form av hantlangning och springsjasande, allra helst om de 
skulle utföras av flickor.98

Dessa tre ungdomsorienterade verksamheter – feriekolonierna, skolbespisningarna och 
arbetsstugorna – utgör en betydande del av 1900–1940-talets filantropiska initiativ i civil-
samhället inriktat på främjande och förebyggande åtgärder, i akt och mening följande den 
statliga uppfostringspolitiken. Åtgärderna visar på olika sätt upp en strävan mot att stävja 
hotet om en svag, sjuklig och moraliskt degenererad framtida befolkning, och därmed 

96  Olson (1999), s. 74, citerandes makarna Retzius samling av manuskript och brev i Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv 
(KVA).
97  Olson (1999), s. 129–135.
98  Sjöberg (1996).
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nation, och får som sagt utgöra nedslag i vad den historiska forskningen uppmärksam-
mat.

det föreningslösa hotet
I en antologi tillkommen vid sociologiska institutionen i Uppsala, med Mats Franzén 
som redaktör, problematiseras både ungdom, modernitet och tiden, i det fallet 1930-talet. 
Här frågar sig forskarna vad tidens idéer om modernisering innebar för ungdomen och 
tvärtom: vad den spirande ungdomskulturen betydde för moderniseringsprocessen av 
samhället. En utgångspunkt är att forskare behöver granska ett brett utbud av yttringar 
i ungdomars tillvaro och inte låsa sig till hur de i regelrätta, genomorganiserade klubbar, 
föreningar och organisationer möjligen grupperar och organiserar sig, som ju är en av 
vuxenvärlden initierad och accepterad form. Vi tolkar det som att författarna efterfrå-
gar ett socialkonstruktivistiskt underifrånperspektiv på ungdomens historia och att nya 
material behöver samlas in och analyseras med hjälp av nya frågor. I nämnda analys av 
ungdom och modernitet visas därför 1930-talsungdomarnas ”behov av egna mellanrum”99 
upp och problematiseras och detta görs delvis utifrån ungdomarnas fritids- och nöjesliv 
där som sagt både organiserat och oorganiserat leverne synliggörs. För att förstå ”mellan-
rumsproblematiken” bör vi emellertid gå tillbaka till hur ansvariga politiker förhöll sig 
till ungdomsfrågan för att sedan belysa mellanrummen och vad som uppfattades som 
problematiskt och i den meningen också hotfullt?

Som vi berört tidigare upptogs stor del av den regeringens och riksdagens arbete under 
1930-talet av befolkningsfrågan, en fråga som kan uppfattas som koncentrerad till de små 
barnen, deras föräldrar samt familjernas ansvar i frågan om att helt enkelt producera fler 
medborgare. Ungdomarna, de omogna, formbara – hotfulla men också löftesrika kom 
något i skymundan under tidigt 30-tal men i juni 1939 tillsattes en ungdomsvårdskommitté 
i riksdagen. Inledningsvis stod som tidigare kriminalitet, lösdriveri och ett okontrollerat 
leverne i centrum men så småningom försköts intresset mot ungdomsfrågan till något 
mindre dramatiska eller allvarligt svårlösta problem till att handla om mer generell fritid, 
och de politiska ungdomsförbunden knöts nu till arbetet (undantaget kommunisterna). 
1939-års kommitté arbetade i tolv år och ett stort antal rapporter och betänkanden publi-
cerades. Dessa handlade t ex om ungdomars psykiska hälsa, utvecklingsstörningar och 
arbetslivsfrågor, vilka som vi kan se berörde komplexa och ibland svårartade problem, 
men i tre av betänkandena behandlade kommittén frågor kring fritiden, föreningslivet 
och det offentliga nöjeslivet. Kommittén intog en övervägande positiv hållning till 
ungdomen, hotet blir mer implicit och vi kan se det i att förebyggande ungdomspolitiska 
åtgärder betonades liksom föreningslivets med stort F:s stora betydelse. De tidigare så 
fördömande inslagen som funnits i riksdagen nyanserades och istället valde utredningen 
en mer förstående hållning och försökte, tidstypiskt, att grunda sina ställningstaganden 
i de senaste vetenskapliga rönen. Detta kan vi i efterhand tolka som en mindre uppfost-
rande och mer tillmötesgående, eller kanske neutral hållning, men det kan också betyda 
att benämningarna, själva språkbruket från styrandenivån gentemot befolkningsgrup-
perna rent generellt börjat förändras och förskjutas mot en som sagt inte som tidigare 

99  Franzén et al (1999), s. 14.
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så fördömande ton. Övergången mellan barndom och vuxenliv beskrevs nu mot slutet 
av 1930-talet och på väg in i 40-talet, i termer av en nödvändig frigörelseprocess från 
föräldrarna och inte längre som en helt igenom farlig och förvildande process.100

Enligt kommittén var det frigörelsen från föräldrarna som förklarade varför ungdomar 
föredrog att tillbringa sin lediga tid utanför hemmet. Därutöver spelade de usla bostads-
förhållandena en viktig roll till varför de ungas fritid präglades av passivitet utanför 
hemmet. Men hur kunde samhället bidra till givande fritidssysselsättningar? Vad samhäl-
let sanktionerade måste stå i kontrast till den passivitet och olämpligt nöjesliv som fortfa-
rande starkt förknippades med farligheter och hot. Som vi kan se när det gäller uppfatt-
ningen om ungdomen som löftesrik intog Ungdomsvårdskommittén en hållning av aktiv 
neutralitet. Staten skulle som sagt inte ordinera vilka aktiviteter som var lämpliga för att 
ungdomar och främja dessa. Staten skulle inte heller driva en förbudslinje mot olämpliga 
verksamheter. Nej, ungdomen skulle istället, inom ramen för en ”sund fritidssysselsätt-
ning”, ges ökade resurser och ökad valfrihet. Men hotet lurar ändå i värderande inslag. 
Fler dansbanor, kaféer och biografer stod inte precis högst på önskelistan.101 Utredarna 
såg föreningen som ett alternativ till å ena sidan hem och föräldrar, å andra sidan ett 
osunt nöjesliv. Föreningslivet var nu en del av en långsiktig uppfostringspolitik och vägen 
låg öppen för ett allt tätare samarbete mellan stat och frivillig verksamhet.

Vi kopplar nu tillbaka till tidigare nämnda antologi om ungdom och modernitet på 
1930-talet och knyter den till det som uppfattades som ett föreningslöst hot genom 
beskrivningar och definitioner av ett antal typiska gestalter och yttringar som befann sig 
på farlig mark, nämligen: farliga flickor, yrhättor, omogna studenter eller äventyrspojkar. 
Franzén med flera menar att nöjes- och förströelselivet blev stötestenen där allting som 
hade att göra med ungdomarnas roll i folkhemsbygget kunde kritiseras. Skulle ungdomar 
tänka på framtiden eller leva i nuet? – och det är i 1930-talets nu, bl.a. via litteratur- 
och filmstudier, som vi således kan se tvetydigheter, ambivalenser och hotbilder. Vi kan 
beskriva hotet som ungdomarna utgjorde genom att tidens vuxenvärld förfasade sig över 
äventyrare som man menade flydde verkligheten. När de gällde de unga männen gick 
flykten bokstavligen upp bland molnen, där de drömde om berömda flygfärder i fantas-
tiska maskiner och inte alls om jordnära, ansvarstagande och försörjande verksamheter. 
Detta förknippades dock inte enbart med hot utan var det dyrköpta pris man fick betala 
för framgång och teknikutveckling, ett pris som var högt och på bekostnad av sådana 
värden som trygghet, solidaritet och tradition. En vansklighet i detta högtflygande 
intresse fanns inbyggd i och med det respektlösa i att ge sig hän och detta kunde välta 
över i ond maktlystenhet och galenskap om det inte kunde stävjas.102 De unga kvinnor-
nas motsvarighet till sådana äventyrare var den frimodiga rebellen, yrhättan, som flydde 
verkligheten till upptäcktsfärder bland djur och natur och dagdrömmeri och där vita 
lögner och undanflykter gjorde att hon inte kunde tas på allvar. Hon uppfattades som 
barnslig, dåligt uppfostrad, självsvåldig, uppstudsig och i avsaknad av ansvarskänsla, både 

100  Beskrivningen av 1939 års ungdomsvårdskommitté är hämtad ur Norberg (2004), s. 214ff.
101  Norberg (2004), s.214ff.
102  Boëthius, Ulf (1999) ”Mot gryningen! Ungdom och modernitet i Alvar Zackes flygböcker”, i Franzèn et al. (1999), s. 58–111.
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för sig själv och för sin omgivning, vilket rimmar illa med ett rådande ideal där de lugna, 
vårdande och empatiska sidorna premierades och lyftes fram som typiskt kvinnliga. Ett 
annat hot skrevs fram i termer av den unga damen eller modedockan som uppfattades 
som ytlig, slösaktig och ointresserad av andra än sig själv. Hon var inte van att praktiskt 
hugga tag i saker, kanske föraktade hon till och med hushållsarbete, friluftsliv och fysisk 
aktivitet. Hon beskrevs som parasiterande, förbrukande och inte var hon heller ett dugg 
empatisk.103

Det som dessa beskrivningar av unga män och kvinnor som hot mot en välordnat, 
genomorganiserat samhället har gemensamt är att de i huvudsak beskrevs som vilda, 
drivande löshästar eller således ”föreningslösa” och skiljer sig starkt mot dem som lade 
sin fritid på idrott i olika klubbar, lagmässigt eller individuellt. Frågan är då om ett sådant 
”fysiskt” engagemang kan ha utgjort hot mot samhällsutvecklingen i någon bemärkelse? 
Mats Franzén ställer frågan om sport skulle kunna uppfattas som en del av en modern 
ungdomskultur och menar att om man ska kunna svara jakande måste friheten/frånvaron 
från vuxen inblandning vara tydlig, vilket skulle innebära att den idrott som är beroende 
av pekuniära anslag, lokaler, tränare osv. per definition inte är ungdomliga mellanrum, 
ungdomskultur i strikt mening. Som även Norberg mycket riktigt påpekar visar detta 
1930-talets politiska ledarskikts ambivalens till idrotten. I 1939 års utredningsdirektiv 
talas om föreningslivet och sportens betydelse för ungdomens fostran, men idrotten 
uppfattades inte automatiskt som en del av ungdomars föreningsverksamhet, trots att den 
engagerade stort antal. Den uppfattades främst som motvikt mot industrialiseringens och 
urbaniseringens avigsidor eftersom den hade en karaktärsdanande inverkan och en utjäm-
nande roll mellan olika sociala skikt. Franzén visar precis som Nordberg på samhällets 
ambivalens inför idrottens eller sportens betydelse för modernisering och rationalisering 
på så vis att han skriver fram vad vi kan nämna i termer av dess konfliktpunkter. Dessa 
består i idrottsutövandets disciplinering kontra utlevelse, sportandets fokus på endera 
individen eller kollektivet samt på olika grenars gränser/regler och hur utvecklingen gick 
framåt om man överträdde dessa.104 På samma sätt som med övriga föreningslivet pekade 
Ungdomsvårdskommittén på betydelsen av att nå de ungdomar som inte tillhörde några 
idrottsföreningar, de så kallade problemungdomarna.105

Föreningslöshet leder till utanförskap och meningslöshet
På vilka sätt, med vilka idéer och med vilken organisations-/finansieringsmodell i ryggen 
arbetade de aktörer som uppmärksammade de föreningslösa ungdomarna? Ungdomar 
som vare sig visade sig politiskt-, idrottsligt-, nykterhets- eller i väckelserörelsens arbete 
engagerade, eller intresserade av andra ”reguljära” kulturyttringar som teater, musik och 
litteratur – eller friluftsliv och historia som i exempelvis scoutrörelsen och hembygds-
rörelsen etc. Vi ska här försöka spegla detta engagemang för dessa ungdomar och även 
dess förändring översiktligt, främst med hjälp av Hans-Erik Olsons avhandling, från 

103  Czaplicka, Magdalena (1999) ”Yrhättor, backfischar och unga damer – ett flickboksgalleri”, i Franzén et al. (1999), 
s. 112–180.
104  Franzén, Mats (1999) ”Fart och fläkt. Ungdom, sport och modernitetens ambivalenser.”, i Franzén et al. (1999), s. 199–239.
105  Norberg (2004), s.217ff. Beskrivningen av vad som passade bäst för olika kategorier av föreningslös ungdom är hämtad från 
SOU 1947:12, s. 169.
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1900-talets början och fram till 1960- och 1970-talen då de flesta kommuner i landet 
tillsatt särskilda fritidsnämnder.

I Olsons studie framträder fyra tidiga fenomen som tidigt engagerade många ungdomar: 
ungdomsförbund, sommarmöten, ungdoms- eller pojkklubbar och hemgårdar. Den första syftar inte 
på de politiska, idrottsliga eller andra ungdomsavdelningarna under sina moderorganisa-
tioner, utan i första hand den folkhögskoleanknutna landsbygdsföreteelse som önskade 
samla all ungdom för att förhindra supande och vilt leverne. Som exempel nämner 
han Jämtlands läns ungdomsförbund med efterföljare i Norrbotten, Medelpad, Skåne, 
Dalarna, Gotland, Örebro län och Gävleborg. Sommarmötena organiserades av dessa 
förbund och syftade till att samla ungdomar till ”förädlade” nöjen där hembygdskänsla 
och fosterlandskärlek stod högt i kurs. I Dalarnas Leksand och Hedemora hölls de möten 
som mest hörde talas om och detta hade förmodligen att göra med att de inbjudna talarna 
var sådana välkända kulturpersonligheter som Carl Larsson, Anders Zorn och Erik Axel 
Karlfeldt. Dessa möten var populära under 00-talet men ebbade sedan ut och 1909 var 
sista gången det gick av stapeln. En förklaring till detta var att förbunden var särskiljande 
i klass. Om drängar och pigor hälsades välkomna önskade storböndernas söner att avstå, 
vilket gjorde att tjänstefolket hellre avstod. En annan aspekt i deras försvinnande kan ha 
legat i att den patriotism och därmed traditionalism som kännetecknade flera av förbun-
den uppfattades som ett starkt motstånd mot arbetarrörelsens ungdom.106

Den tredje nämnda rörelsen: ungdoms- eller pojkklubbarna uppstod i kontrast till föregående 
i städerna och Olson menar här att detta är föregångaren till den kommunala ungdoms-
gårdsverksamheten. I Stockholm bildades under loppet av fem-sex år ett tiotal klubbar 
varav Ungdomsklubben PG (Prästens gossar) var den första som inledningsvis samlade 
konfirmander men som sedermera kom att bli en renodlad idrottsförening, Frihetsvännen 
som hyrde lokal i Folkets hus som samlade folkskolebarn och startades av Lisen Bonnier 
samt Kulturella ungdomsrörelsen (KUR) som hade gymnastik och koloniträdgårdsodling på 
programmet, kan nämnas som exempel.107

Som vi tidigare kunnat se engagerade sig CSA (Centralorganisationen för socialt arbete) 
starkt i ungdomsfrågan redan vid 1900-talets början och det var främst Ebba Pauli däri 
som gjorde sig till ungdomarnas beskyddarinna. Pauli som själv predikade sparsamhet 
och skötsamhet var till del initiativtagare till vad Olson kallar den fjärde grenen av vad 
”uppfostringsrörelsen”, nämligen hemgårdsrörelsen. Birkagården startades 1912 av predi-
kanten Nathanael Beskow i samarbete med Pauli, men den var tänkt som en plats för 
missionsarbete bland arbetarna och inte riktad till ungdomarna från början. Det stora 
hotet i detta sammanhang var arbetarklassens allt mer sekulära inriktning, eller avkrist-
ning med tidens språk. De vuxna arbetarna visade dock inte intresse men barnen och 
ungdomarna kom i stora antal och den verksamhet som kom att bli dominerande var 
sedlig uppfostran bland Birkastadens unga. Flera hemgårdar startades under 1910-talet, i 
Stockholm, men också i Göteborg och verksamheten kom senare under 1930-talet att 

106  Olson (1992), s.58ff.
107  Olson (1992).
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spridas vidare och 1937 bildas Riksförbundet Sveriges Hemgårdar som idag går under Fritidsfo-
rum/Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar.108

Det som Olson menar förenar dessa inriktningar inom det han kallar ”uppfostringsrö-
relsen” var att initiativen var för ungdomarna, av vuxna, och han återger hur flera inom 
rörelsen hellre kallade det uppfostringsverksamhet än ungdomsverksamhet och att också 
kritik fanns kring denna aspekt att ungdomarna bara tog emot och inte genomförde 
exempelvis möten själva. Ett annat gemensamt drag, och som skilde ungdomsuppfost-
ringsengagemanget från exempelvis det politiska var bristen på demokrati och betoningen 
på behovet av starka, framträdande, vuxna ledare. Detta står i konflikt med att verksam-
heterna ofta beskrevs i termer av att vara ”självuppfostrande” och att ungdomarna själva 
skulle representera i styrelserna. Detta anknyter också till Trägårdh och Svedberg som 
pekat på att de frivilligorganisationer som har haft insatser för utsatta ungdomar under 
1900-talet ofta fått spela en viktig roll som uttryck för kulturellt och socialt förtryck, och 
inte minst som exempel på odemokratisk, godtycklig verksamhet utförd av amatörer. De 
ungdomsorganisationer som startats av utsatta grupper av unga, t ex funktionshindrade, 
har däremot betraktats som något positivt. De har ofta varit inriktade på att ge en röst för 
gruppen och skapa social samvaro.109

Tillbaka till Olson kan vi se att i exempelvis Kungsholmens ungdomsklubb regerade 
föreståndarinnan helt själv genom att utesluta medlemmar och på Birkagården bestämde 
Beskow och Pauli i stort sett allt eftersom skriftliga paragrafer stod lägre i kurs än ledar-
kontrollen. Ledarna antogs veta vad ungdomarna behövde bättre än ungdomarna själva. 
00-talets liberala/konservativa uppfostringsideologi kring vad som främjade ett gott 
uppförande och förebyggde social oreda handlade om att ta bort gatan, fabriken, bion och 
dansbanan, alla arbetarklassrelaterade aspekter, som socialiseringsagenter i ungdomarnas 
tillvaro.110 Det stora hotet som förknippades med de föreningslösa ungdomarna handlade 
om deras fäbless för häng och dans i parkerna framför organiserade möten.

Även om riksförbundet för hemgårdarna bildades under slutet av 1930-talet var perioden 
från det sena 20-talet och halva 30-talet något av en stagnationsperiod gällande uppfost-
ringsdebatten men på sedan kom den in i en ny fas då en andra omgång av ungdomsgårdar 
såg sitt ljus. Redan 1927 hade Stigbergets ungdomsgård slagit upp portarna och fick flera efter-
följare under 1930-talet, särskilt i Stockholm och Göteborg. Under 1940-talet kommer så 
kommunernas engagemang igång på allvar, vilket skilde sig från att det tidigare hade varit 
församlingar och föreningar av mer privat, filantropisk karaktär som hållit i både finan-
siering, ledarskap och uppfostrande aktivitet, och de kommunala gårdarna var särskilt 
avsedda för de föreningslösa, idag kallade ungdomar i riskzonen.111

Under 1940-talet började hemgård bli detsamma som ungdomsgård och långsamt började 
den uppfostrande inriktningen ändra karaktär till att bli till en mer allmän samlings-

108  Olson (1992).
109  Svedberg och Trägårdh (2007).
110  Olson (1992).
111  Olson (1992). Se även Anders Kassmans samtida om främjande ungdomsarbete (kommande).
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punkt för samhällets unga. Olson vidhåller i sammanhanget att den liberala och religiösa 
inriktningen skadade utvecklingen under 20- och 30-talen mot att få statliga medel till 
verksamheten, vilket skiljer sig från exempelvis skollovskolonierna och skolmåltiderna 
som tidigt kom i fråga för detta. Under 1940-talet kommer också förslag på att ungdoms-
gårdarna kunde bli till heltäckande fritidscentra där aktiviteterna kunde knytas till idrotts- 
och badanläggningar och på så vis locka många fler besökare, men något statsstöd för 
samlingslokaler av den här ”föreningslösa” sorten fann riksdagen då inga motiv för.112

Den uppfattning som i arbetet med och bakom hemgårdar och ungdomsgårdar gör sig 
tydligt i mitten av 1900-talet och handlar om att föreningslivet uppfattades som vägen in 
i socialt och samhälleligt ansvarstagande. Men hur skulle man kunna locka gänget från 
gatan med dagordningar och omröstningar? Spännande, överraskande och glada punkter 
av mer underhållande karaktär trodde man kunde locka de föreningslösa. Detta menar 
Olson avslöjar hur föreningsmänniskorna såg på de föreningslösas fritid, som tråkig, 
meningslös och utan mål, men samtidigt kunde man se en nedgående trend under 40- 50- 
och 60-talen i att gå med i etablerade så kallade idébaserade föreningar, som exempelvis 
de religiösa, från ungdomarnas sida. Det friare och mer uppsluppna nöjeslivets lockelser 
var för starka.

I boken Dansbaneeländet – Ungdomen, populärkulturen och opinionen belyser och diskuterar 
Jonas Frykman i en bred spegling bland annat några typiska gestaltningar av ungdomar 
och därmed olika livsstilar, landsbygds- och storstadsungdom, mediabilder, ungdomsmo-
ralens olika väktare och omoralens påträngande uttryck. Frykman vill förklara rötterna 
till 1930- och 40-talens moraliska panik över ungdomarnas beteenden, som enligt honom 
beskrevs i så dramatiska och allvarsamma termer som en ”kulturens undergång”, och går 
till allvarsbudskapens förkunnare i skepnad av ”oroade präster, läkare, lärare redaktörer 
och socialarbetare[...]den bildade medelklassen som använde pressen som sitt språkrör.”113 
Boken visar hur ungdom, speglat genom olika genrer, växer fram som en egen social 
kategori med början under 1930-talets slut.

Det som orsakade den moraliska paniken var de influenser utifrån som jazzmusik med 
tillhörande foxtrotdans, amerikanska filmer och kolorerad veckopress utgjorde och som så 
dramatiskt skilde sig från tidigare epokers insupande av stimulans och nöjen. Protesterna 
mot detta nya massproducerade, populära och lättillgängliga inflöde kom inledningsvis 
från präster inom svenska kyrkan och andra religiöst engagerade men när det kom upp i 
rikspolitiken blev uppslutningen i arbetet med att stävja denna omoraliska vandel betydligt 
bredare. Vi känner igen andra studiers ungdomsgestaltningar benämnda i termer som: den 
omogne studenten eller den farliga flickan och dessa kunde samlas i hotande, pockande, 
skränande flockar. Det som mötte ungdomarna i filmerna och i pressen beskrevs som en 
fåfängans marknad eller en erotiskt laddad lyxvärld ljusår ifrån den krassa verklighet som 
var de flestas vardag. En stark och mycket indignerad röst i pressen tillhörde professorn 
i det tyska språket Erik Wellander som istället menade att ungdomstiden borde betyda 

112  Olson (1992), s.137ff.
113  Frykman, Jonas (1988) Dansbaneeländet – Ungdomen, populärkulturen och opinionen, Natur och Kultur, Stockholm, s. 10.
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föreberedelser och socialisation in i vuxenvärlden, inte ett värjande emot den. Vem skulle 
uppbära landet och dess kultur i framtiden? Undrade Wellander, och pekade på orsaker 
till detta onda i termer av trångboddhet, dubbelarbetande mödrar och ansvarslösa fäder. 
Vart skulle ungdomarna ta vägen om inte till gatans farliga gränder där de rotade sig 
”tillsammans i horder utan tillsyn och ledning”.114 Vi kan se att budskapen och varning-
arna till del är samstämmiga med tidigare decenniers framlagda ”gatuproblematik” men 
samtidigt att det som varnades för inte längre är knutet till den fysiska, hälsomässiga 
faran utan nu gått över till att tydligare handla om ungdomarnas mentala och kulturella 
särskiljning från vuxenlivet. Wellander fick medhåll från religiösa grupper, intellektuella 
och folkrörelsernas ledare och mothugg från liberala frisinnade och vissa ungdomsledare 
och pedagoger som dagligen arbetade i direktkontakt med ungdomar.115

En annan av ungdomens arenor som bredvid gatan, som ju tillhörde stadens farligheter, 
utgjordes av landsbygdens och orternas dansbanor. Dessa fungerade som ungdomarnas 
samlingsplats, bredvid idrottsplatsen eller tåg- eller busshållplatsen. En tidig sociologisk 
studie från 40-talet visar att landsorten ofta hade problem med ungdomsarbetslöshet och 
därtill brist på biografer, badhus, ungdomsgårdar och studiecirklar. Detta sammantaget 
gjorde dansbanan än mer attraktiv som samlingsplats.116 Stadsungdomen däremot var mer 
privilegierad när det gällde nöjesutbudet och även dansställena var fler och mer varierade. 
Frykman ser den upprörda debatten som ett tecken på att den ungdomskritiserande sidan 
var både fångade i men också förändrare av sin kultur, beroende på vilket perspektiv 
som intogs.117 Lät man ekonomiska aspekter vara dominerande var man förmodligen mer 
välvilligt inställd till den populära, främmande och massproducerade kulturen, intogs ett 
ideologiskt eller moraliskt perspektiv på ungdomarnas intresse och aktiviteter uttryckte 
man sig betydligt tveksammare, eftersom det inte stämde överens med rådande ideal om 
uppförande och samhällsengagemang.118

Om vi går tillbaka till Olson så visar han att ingången i 1950-talet innebar att det tidiga 
seklets moralpanik var över men att hotet nu kom i termer av amerikanska influenser i 
musik-, klädstil och dryckesvanor, eller som Olson skriver: ”jazzen, jeansen och Coca-
Cola.”119 Men hur skulle nu staten och kommunerna agera i ungdomsgårdsfrågan och 
uppfattades egentligen de yngre i befolkningen som så mycket av ett hot mot samhälls-
ordningen längre?

Svaret på den sista frågan är inte entydig men vi kan nämna ett nytt med början under 
1950-talet och ännu tydligare under 60- och 70-talen hot mest förknippat med ungdomar. 
Detta var användningen av flera nya berusningsmedel, bredvid alkoholen. Hasselakollek-
tivets grundare K-A Westerberg med flera engagerade uttryckte en oro för att 1960- och 
70-talens ”låt-gå”- mentalitet, som vi kan koppla till den nyss nämnda mindre hotande 

114  Frykman (1988), s.23.
115  Frykman (1988).
116  Frykman (1988), s. 26–27.
117  Frykman (1988), s. 28–31.
118  Frykman (1988).
119  Olson (1992), s.150ff.
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bilden, riskerade att skapa en ungdomskultur genomsyrad av narkotiska preparat, droger. 
Under denna period startade flera nya organisationer, bredvid Hasselakollektivet exempel-
vis Riksförbundet för Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Föräldrar mot Narkotika 
(FMN).120 Värt att nämna i detta sammanhang, med tydlig anknytning till förebyggande 
och främjande ungdomsverksamhet och som dessa organisationer var ett exempel på, är 
en idé ur 1970-tals kontexten om att föreningslivet skulle utföra delar arbetet i skolan, inte 
minst kring upplysning av olika slag.121

Uppenbarligen uppfattades fortfarande de föreningslösa ungdomarna som ett stort 
problem, och som i riskzonen för missbruk och därmed kriminalitet, och som en grupp 
som myndigheterna hade stora svårigheter att både kontrollera och få insyn i. Det som i 
drogsammanhang befarades kring skapandet av en skadlig ungdomskultur var emellertid 
inte nytt, det var innehållet i hotet som ändrat karaktär. Men som Frykman antyder, att 
ungdomen utmejslats och även börjat uppfattats, både av vuxengenerationen och av dig 
själv, som en särskild social kategori anknyter till Erling Bjurströms studie Generationsupp-
roret. Ungdomskulturer, ungdomsrörelser och tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal i viss mening, men 
vad Bjurström, som vi uppehåller oss vid i inledningen till den här studien, betonar är att 
ungdomen inte är en grupp utan många som samtidigt visar upp otaliga inriktningar/
identiteter, och som till yttermera visso förändras i snabb takt.122

Från kontrollperspektiv mot förtroendepolitik – en summering
Mot bakgrund av ”ligapojkskommittén” från 1896, via 1902 års vanartslag, vidare över 
till 1924 års barnavårdslag, som ledde till att barnavårdsbyråerna blev kommunala 
barnavårdsnämnder, startades ett samarbete mellan myndighet och föreningar vilket 
kom att kallas ”ungdomsråd”. Och allt detta i hägn av 1939 års Ungdomsvårdskommitté 
som arbetade i 12 år. Råden kunde äska medel från kommunen och ofta bifölls medel 
med motiveringar som att föreningslivet borgade för en minskad ungdomsbrottslig-
het och sådana argument går att hitta till långt in på 1950-talet, men samtidigt menar 
Ungdomsvårdskommittén att hur man än vände och vred på saken så skulle alltid ett 
antal ungdomar visa sig mindre benägna att intressera sig för föreningsaktiviteter medan 
de samhällsmedvetna ungdomarna redan var ”räddade” in i föreningslivet. Kommittén 
kunde inte nog skriva fram betydelsen av statsunderstödda hemgårdar, studiehem, bygde-
gårdar, medborgarhus, folkets hur och ungdomsgårdar som kunde erbjuda praktiska 
verksamheter av vad Olson kallar expressiv (utåtriktad) art. De gällde att ha en realis-
tisk och krass syn på vad de ideologiska, religiösa eller som Olson hävdar instrumen-
tella föreningarna kunde åstadkomma. Här kan vi se ett brott mot det tidiga liberala, 
uppfostrande och religiösa genomsyrade förhållningssättet i ungdomsfrågan. Kommittén 
förordar ett minskat förmyndarskap, en ökad autonomi och att det skulle vara förtroende 
och inte kontroll som skulle överväga.123 Det den tidiga 1939 års Ungdomsvårdskom-
mitté banat väg för och som senare 1955 års och 1962 års ungdomsutredningar ytterligare 

120  Areschoug, Judith (2005) ”Ska du med och dra en braja, Micke?”, i Sandin, Bengt et al Samhällets experter och samhällsproblem. 
Utbildningsprogram om narkotika och läs och skrivsvårigheter, Stiftelsen Etermedierna nr 10 2005, s. 17ff.
121  Här syftas på SIA-skolan, men någon referens anges ej eftersom ingen vidare fördjupning sker.
122  Bjurström (1980), s. 9–13.
123  Olson (1992) s. 183ff.
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stryker under är kommunernas ansvar för att inrätta fritidsnämnder. Olson fördjupar sig 
inte särskilt i dessa senare utredningar men vi tolkar den historieskrivning som finns på 
området förebyggande och främjande ungdomsarbete som att en flera decennier lång era 
genomsyrad av liberal, religiös och på filantropisk grund vilande uppfostringsideologi 
ger vika för en statssubventionerad, förtroendebaserad ungdoms- och fritidspolitik inom 
vilken företrädarna väljer att uppfatta ungdomen som kapabel att själv välja utifrån ett 
brett utbud av förvisso föreningsaktiviteter men också allmänna samlingsplatser med 
mindre styrd aktivitet.

Den forskning som vi uppmärksammat och som fokuserat på det hotfulla synliggör hur 
unga människor, främst tillhörande de lägre klasserna, av sin samtid på olika sätt uppfat-
tats som asociala och missanpassade, som en eller flera grupper som behövde tämjas, 
disciplineras, styras och kontrolleras genom en välorganiserad uppfostran. Det fanns 
också tydliga anspråk i det tidiga 1900-talet att via ungdomarna komma åt den alltmer 
sekulariserade, eller avkristnade, vuxna arbetarklassen.

När så det hygieniska hotet, främst i städernas hunger-, superi- och lösdriveriskepnad 
uppfattas vara stävjat, tornar nya hotfullheter fram i termer av nymodigheter som 
främmande och luxuöst dekadenta musik-, dans-, film-, och modestilar. Ett befolknings-
hygieniskt hot har efterträtts av ett föreningslöst hot som träder fram via hur ungdomen 
både högljutt och visuellt demonstrerar flertalet behov av egna ”mellanrum”.

En borttonande uppfostringsideologi innebar utrymme för en framväxande förtroende-
politik, som fick starka mothugg när en ny hotvåg framtonade under 1960- och 70-talen, 
en våg som tog sin näring från drogrelaterad hippie-, mods- och punkkultur. 1970-talet 
är ett decennium som kan kännetecknas som det sista där föreningslivet fortfarande klart 
dominerade när det gäller ungdomars fritid och detta samtidigt som kommunerna runt 
om i landet tillsatt fritidsnämnder, byggt ut fritids-, och ungdomsgårdsverksamheten och 
därmed banat väg för en större valfrihet för ungdomar att själv välja fritidssysselsättningar. 
En anmärkningsvärdhet är dock att föreningslöshet fortfarande idag förknippas med ett 
visst utanförskap, och därmed i någon mening även med en okontrollerbar autonomi på 
gott och ont.
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den hoppingivande ungdomen

Den ungdomskritik som fanns från slutet av 1800-talet riktades inte mot alla ungdomar. 
Tidigt utvecklades ett tudelat förhållningssätt som grundades på föreningsfrågan. Fören-
ingsaktiva ungdomar var i regel goda ungdomar, de tog ansvar, var seriösa, allvarsamma 
och visade samhällsintresse. De yngre medborgare som (ännu) var föreningslösa stod 
för motsatsen. De förstnämnda förtjänade samhällets respekt och därför började stats-
makterna tidigt, om än i begränsad omfattning, att bevilja ekonomiskt stöd till frivilliga 
ungdomsorganisationer.124

Det här avsnittet tar sin utgångspunkt i bilden av den föreningsorganiserade ungdomen 
som löftesrik, hoppingivande och bärare av framtidens samhälle. Antalet organisationer 
som organiserat ungdomar har naturligtvis varit mycket stort och det ligger inte inom 
ramen för denna översikt att i detalj beskriva och analysera samtliga. Vi i har i stället valt 
att redovisa forskning kring några olika slags ungdomsorganisationer. De är grupperade i 
fyra huvudrubriker. Dessa är:

Arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer•	
Landsbygdens barn- och ungdomsorganisationer•	
Scoutrörelsen och kyrkliga organisationer•	
Idrottsrörelsen•	

Innan vi redogör närmare för föreningslivets utveckling, kan det vara lämpligt att studera 
det föreningsanknutna ungdomsbegreppets omvandling till ett positivt laddat fenomen. 
Hur gick det till? Vilka krafter var tongivande? Hur såg det förändrade innehållet ut?

Ungdomsidentitet och folkhemsbygge
För att besvara sådana frågor kan det vara lämpligt att återvända något till historikern 
Henrik Berggrens analys av ungdomens omvandling från sekelskiftet 1900 och några 
årtionden framåt. Det är de engagerade ungdomarna som står i centrum hos Berggren, 
närmare bestämt de politiskt aktiva. Han tillhör dem som givit en annorlunda samtids-
bild, där ungdomen mer och mer kom att lyftas fram som något mycket hoppingivande, nära 
sammankopplat med framsteget, folkhemmet, det nya, moderniteten. Han har beskrivit 
hur hela det offentliga samhället närmast dyrkade den uppväxande generationen.125

I ett par tidigare studier bekräftas beskrivningen av perioden mellan sekelskiftet 1900 och 
första världskriget som den tid då ungdomen blev den grupp som resten av samhället nu 
förlitade sig till. Förhärligandet av ungdomen gick tvärs igenom klass- och partigränser.126 

124  Norberg (2004), s. 212ff.
125  Berggren (1995).
126  Berggren (1995).
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En av dessa studier är Staffan Björk som i en avhandling från 1946, Heidenstam och sekelskif-
tets Sverige, lyfter fram de stora ungdomsmöten som ägde rum strax efter sekelskiftet 1900 
och några år framåt, och som syftade till att skapa en nationell ungdomsrörelse.127 Ett 
annat exempel är Jan Stenkvist, som i Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel, skriver om det 
socialdemokratiska ungdomsförbundets radikala stormklockeperiod på 1910-talet.128

Under mellankrigstiden eskalerade utvecklingen och ungdomarna efterfrågas allt mer av 
sin omgivning, inte minst som nödvändiga i det reguljära politiska livet. Ungdomsbegrep-
pet kompletteras med en vardagsdimenssion, d.v.s. framtiden var inte längre utopisk utan 
något att försöka påverka här och nu. Berggren har också pekat också på att ungdomens 
genus förändrades under perioden. 1930-talets ungdomsbegrepp utvecklades till att även 
börja omfatta unga kvinnor, även om det manliga fortfarande dominerade.

Som framgått ovan menar Berggren att det var det socialdemokratiska ungdomsförbun-
det, SSU, som till stor del skapade den nya och integrerande ungdomsidentiteten. En identitet 
som innebar att ungdomen blev en viktig del av/i moderniseringen av samhället generellt. 
Denna integrering bidrog också till en mer pragmatisk och tillåtande hållning, vilket i 
sin tur innebar att sådant som associerades till ungdomskultur blev politik. Det vill säga 
mycket av det som kom att utgöra ungdomens fritid.129

1920-, 30- och 40-talen kan beskrivas som en period då många ungdomar utvecklade 
nya typer av intressegrupperingar, där SSU som en del av den politiska vänstern är ett 
exempel, men långt ifrån det. I inledningen av boken Från flygdröm till swingscen. Ungdom och 
modernitet på 1930-talet, pekar författarna på att många ungdomar under den här perioden 
valde att vidga spelrummet för egna upplevelser inom ramen för olika föreningar. De 
beskriver detta som ett sätt (för de unga) att skapa en egen balans mellan beroende och 
autonomi. Med hjälp av begreppet självdisicplinering försöker de fånga in den speciella 
drivkraft som låg bakom framåtrörelsen hos olika intressegrupperingar. Adolescensen 
ökade behovet av eget ansvar och självkontroll (självdisciplinering) förutsatte nya kultu-
rella former för ungdomens upplevelser.130 Vägen ligger därmed öppen för att studera 
föreningslivet som social arena.

vilka ungdomar var föreningsaktiva och vad gjorde de?
De studier som1939-års ungdomsvårdskommitté lät genomföra ger en hel del intressanta 
empiriska fakta från 1940-tal. Enligt dessa beräkningar var en majoritet, ungefär tre av 
fem ungdomar, medlem i någon förening. Långt fler pojkar än flickor var organiserade 
och landsbygdens flickor var oftare med i någon förening än stadsflickorna. Också för 

127  Björck, Staffan (1946) Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala författarskap, Natur och kultur, Stock-
holm.
128  Stenkvist, Jan (1985) Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel. Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid littera-
turvetenskapliga institutionen i Uppsala.
129  Berggren (1995), s. 221–228.
130  Franzén (1998). Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har pekat på den skötsamhetskultur som utvecklades i den lokala fören-
ingsstrukturen i Holmsund, Västerbotten. En skötsamhetskultur kring vissa värden och ideal, såsom nykterhet, bildningstörst, 
klassmedvetenhet. Detta menar Ambjörnsson att man kan betrakta som en slags disciplineringsprocess underifrån och inifrån. 
Liknande perspektiv återfinns i Kent Walterssons avhandling. Se Ambjörnsson (1988) och Waltersson (2005).
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pojkarna fanns dessa skillnader men de var mindre. Många av flickorna lämnade, till 
skillnad mot pojkarna, föreningslivet med tonåren.131

Var femte flicka och pojke (ingen skillnad) ägnade minst en veckokväll åt någon kulturell 
verksamhet. Det kunde vara amatörteater, studiecirklar, musik, korrespondenskurser osv. 
dessa aktiviteter var betydligt vanligare i staden än på landsbygden. Man får förmoda att 
merparten av dessa aktiviteter skedde i föreningsform. Flickorna ägnade sig ofta åt att 
sy och sticka medan pojkarna slöjdade och byggde modeller. Idrotten var i huvudsak en 
pojksfär, knappt en av tjugo flickor hade idrott som hobby. Fritiden innebar till stor del 
könsuppdelad verksamhet. Kommittén hade också till uppgift att utröna om ungdomar 
(läs storstadsungdomar) ägnade sig åt ”vidlyftigt nöjesliv”. Aktiv fritid stod mot nöjen.132

En rad forskare har visat att medlemmarna ända sedan folkrörelsernas barndom främst 
rekryterades från högre arbetarklass och lägre medelklass. Däremot varierar detta mellan 
olika typer av föreningar. Sedan 1940-talet har barn och ungdomar i de högre socio-
ekonomiska grupperna varit överrepresenterade i föreningslivet. I Statens ungdomsråds 
omfattande studie från 1970-talet konstaterades att medlemskapet var mycket ojämnt 
fördelat både vad gäller socialgrupper och kön. T ex var arbetarklassens barn underrepre-
senterade överallt utom i fackliga organisationer och idrotten.133

Politik var en starkt växande fritidssysselsättning och under mellankrigstiden växte 
de politiska ungdomsrörelserna till stora massorganisationer. 1932 fanns det 147 000 
medlemmar i politiska ungdomsförbund, vilket motsvarade 9% av hela åldersgruppen 
mellan 15-29 år. 1943 fanns det 243 000 medlemmar motsvarande nästan 16% av ålders-
gruppen. De två överlägset största var SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet 
och SLU, bondeförbundets ungdomsorganisation.134

I mitten av 1960-talet lät en statlig ungdomsutredning kartlägga ungdomars förenings- 
och fritidsliv.135 Där konstaterades ett samband mellan föreningsengagemang och utbild-
ningsnivå. Ju högre utbildning – desto mer föreningsengagemang. Vidare pekade man 
på att den ungdom som är med i organisationer visar sig vara mer aktiv, dvs. deltagit i 
fler aktiviteter och angivit många olika intressen. Utredningen innehåller en historisk 
periodisering över ungdomsorganisationernas utveckling från 1800-talet till mitten av 
1960-talet.136 Totalt upptas 99 nya ungdomsorganisationer under perioden. Utvecklingen 
kan beskrivas enligt tabell 1 nedan.

131  SOU 1951:41 Ungdomen möter samhället. Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande, s. 71ff.
132  SOU 1951:41, s. 81ff.
133  Blomdahl, Ulf (1990) Folkrörelserna och folket – med utblick mot framtiden, Carlsson, Stockholm, s. 166f.
134  Berggren (1995), s. 118. För en förteckning över politiska ungdomsförbund och medlemsantal under 1930-talet, se Berggren 
s. 263f.
135  SOU 1966:47.
136  Här avses rikstäckande folkrörelseorganisationer med minst 3 000 medlemmar i åldern 12–25 år. Därutöver finns under 
perioden en mängd små lokala föreningar som tillgodoser olika intressen, t ex foto- och filmklubbar eller skolföreningar.
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Tabell 1: Ungdomsorganisationernas utveckling, indelat i 20-årsintervaller

år Exempel på organisationstillkom-
ster

Antal nya 
organisationer

Kommentar

Före 
1899

Första idrottsföreningarna 
bildas (bl a friidrott). Ungdoms-
organisationer inom frikyrkor, 
nykterhet. Första politiska 
ungdomsförbundet bildas. 

8 Ofta ungdomssam-
manslutningar knutna till 
moderorganisationer.

div. specialidrottsförbund, 
scoutorganisationer, motor-
organisationer samt politiska 
ungdomsförbund, t ex SSU och 
SLU. Ytterligare nykterhets- och 
frikyrkoorg.

31

Ytterligare specialidrottsförbund, 
scoutförbund och religiösa 
org. Politiska ungdomsförbund 
inom högern och folkpartiet. 
Röda korsets ungdomsförbund, 
folkdansringen, org. för handi-
kappade, Frisksportsförbundet, 
Unga örnar, Ungdomens freds-
förbund, nazistiskt anstrukna org. 

32

Ytterligare specialidrottsförbund, 
ungdomsorg. inom statskyrkan, 
motororg, Ungdomsorg inom 
motormännens helnykterhetsorg. 
Sveriges konservativa studentför-
bund, vi Unga, Korpens riksorg, 
Ungdomsverksamhet inom 
ridsporten, Fältbiologerna

20

Ytterligare specialidrottsförbund. 
4h, ungdomskommitté inom 
lottakåren

8 Tydliga tecken på 
sammanslagningar, 
scoutorg går samman, 
4h bildas.

Källa: SOU 1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv. Organisationer och medlemmar, s. 18ff.

Av de 99 organisationerna ovan är den överlägset största gruppen, 45 stycken, att 
härröra till idrott, och de specialförbund kring olika idrotter som bildades. Därefter 
kommer religiösa (11), nykterhet (8), scouter (6), politiska (6), motor (3) och skol (1). 19 
organisationer etiketterades i utredningen under rubriken Annat. Här återfanns t ex 
frilufts- och frisksport, fältbiologer, ridning, röda korset, unga örnar och vi unga. Under 
slutet av perioden märktes en avmattning i antalet nybildade organisationer och därtill 
en sammanslagning inom scoutrörelsen och hos böndernas ungdomsorganisationer.137 
Många av ungdomsorganisationerna ovan har vuxit fram ur moderorganisationer. Det 
har både givit legitimitet och referensramar för verksamheten, men samtidigt bäddat för 

137  SOU 1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv. Organisationer och medlemmar.
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ett spänningsförhållande mellan de två.138

Sammantaget har 1900-talet, i synnerhet under 1930-, 40-, 60- och 90-talen, inneburit en 
stark tillväxt av ungdomsorganisationer och medlemmar, även om det alltid kan finnas 
skäl att vara kritisk till medlemsantal och aktivitetsvolymer (ekonomiskt stöd har ofta 
utgått från dessa parametrar). Dock har det skett stora förändringar under senare delen 
av perioden. Allt färre har blivit aktiva i idéburna organisationer medan allt fler har sökt 
sig till idrotten. Engagemanget i politiska ungdomsförbund har rasat liksom frikyrkliga 
ungdomsorganisationer. 139

Det är nu dags att fördjupa framställningen kring några av dessa barn- och ungdomsor-
ganisationer. Vilka var de? Vilka likheter och skillnader uppvisade de? Vilka engagerade 
de?

Landsbygdens barn- och ungdomsorganisationer
I likhet med arbetarrörelsen kom bönderna att organisera sig i egna ideologiskt inrik-
tade organisationer. I Kent Walterssons avhandling, Bildning för livet. Framtidsstrategier och 
bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-1960, studeras ungdomars föreningsengagemang på 
landsbygden. Jordbrukareungdomens förbund, JUF, bildades redan 1918 men verksam-
heten kulminerade i motten av 1930-talet med som mest över 500 avdelningar och 30 000 
inskrivna medlemmar. Ungdomen skulle nås av den nya organisationen och sättas i tjänst 
för att rädda och utveckla landsbygden. Därmed blev själva hotet en av drivkrafterna för 
bildandet samtidigt som ett stort hopp sattes till de yngre. Framförallt var det den egna 
skolningen som betonades men verksamheten var bredare än så, med teater, tävlingar, 
utflykter, fester, lekar och mycket, mycket mer på programmet. Intressant att notera är att 
denna organisation bildades av etablerade personer, merparten från samhället övre skikt. 
JUF började med andra ord som en ”uppifrånorganisation”. Redan från början betonades 
det partipolitiska oberoendet och organisationen framställdes närmast som en jordbruks-
facklig ungdomsorganisation. JUF blev öppen för alla åldrar men med tiden utvecklades 
en särskild juniorverksamhet, unga odlare och sedermera 4 H-klubbar.140

Waltersson pekar på att ungdomar lokalt i betydande omfattning använde JUF för egna 
syften. Det fanns en insikt hos ungdomarna själva att kunskap var viktigt och att de gamla 
sätten att tradera från tidigare generationer inte längre räckte till. Såväl i skrivande som 
läsande fanns ett tydligt förändringsperspektiv. Ur den egna verksamheten utvecklades ett 
antal ideal. För det första fanns en grundläggande strävan att bli en bättre människa, ett 
självbildningsideal. Det uttrycktes i läsandet och skrivandet men också i de ständigt närva-
rande nöjesinslagen. För att bli en bättre människa och få en framskjuten plats i samhället 
behövdes också humor och glädje. För det andra fanns en strävan att vara en del i ett 
annat sammanhang, ta ansvar för den kollektiva utvecklingen, det vill säga ett medborgerligt 
inriktat ideal. För det tredje fanns en strävan att vårda och föra kulturarvet vidare, ett 

138  Svedberg och Trägårdh (2007), s. 122
139  Svedberg och Trägårdh (2007), s. 122.
140  Waltersson (2005).
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nyhumanistiskt ideal. Till sist, men inte minst, strävade ungdomarna på landsbygden efter 
att bli bättre yrkesmän/yrkeskvinnor. Jordbrukets modernisering och ökade marknadsinslag 
ställde nya och högre krav.141

Politik var, som framgått ovan, en starkt växande fritidssysselsättning och den andra stora 
organisationen bland landsbygdens ungdomar var SLU, Svenska Landsbygdens Ungdom, 
bildad 1919. Starten var lite trevande men vid 1930-talets slut hade organisationen 80 000 
medlemmar. Likheterna mellan JUF och SLU är stora. Båda organisationerna tog sin 
utgångspunkt i landsbygdsbefolkningen och dess kultur, båda strävade efter att skapa ett 
större intresse för jordbruket och i båda organisationerna spelade studierna en framskju-
ten roll samtidigt som nöjesinslagen var frekvent närvarande. Men det fanns betydande 
skillnader. Framförallt handlade det om partipolitiken. Medan JUF betonade sin parti-
politiskt obundna roll så var SLU Bondeförbundets ungdomsorganisation och sedermera 
Centerpartiets ungdomsförbund. SLU kan alltså ses som en motsvarighet till socialdemo-
kraternas ungdomsförbund, SSU. Under 1940-talet blev SLU den stora organisationen 
med som mest 115 000 medlemmar.142

I de mer välgörenhetsinriktade föreningarna (se avsnittet om den hotfulla ungdomen) 
handlade mycket om att göra något ”för” barn och ungdomar. I landsbygdens och 
arbetarrörelsens organisationer, dominerade i stället synsättet att verksamheten gjordes 
”av” barn och ungdomar.

Uppenbarligen räckte inte de övriga barn- och ungdomsorganisationer som fanns till 
för landsbygdens behov. Det är slående hur både JUF, Unga Odlare/4H och SLU/Vi 
Unga tycks ha levt sida vid sida med andra barn- och ungdomsorganisationer, utan något 
påtagligt samarbete men också utan några synliga konflikter. Göran Sidebäck menar i 
sin avhandling Kampen om barnets själ att böndernas barn- och ungdomsverksamhet, på 
samma sätt som arbetarrörelsen, främst har varit riktad till den egna klassens barn och 
med element av motfostran och försvar. Med tiden kom böndernas barn- och ungdoms-
organisationer dock att bli alltmer lika de andra barn- och ungdomsorganisationerna, 
även om t ex 4H och Vi Unga behållit de praktiska inslagen med anknytning till jordbru-
kets vardag. Under 1970-talet omorienterades verksamheten som innebar att man alltmer 
vände sig till alla barn, både i staden och på landsbygden.143

Arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer
De politiska ungdomsförbunden genomgick, som framgått ovan, en enastående utveckling 
under 1920-, 30- och 40-talen. SSU, grundat 1917, var störst. Medlemsantalet ökade stadigt 
och mitten av 1930-talet var det över 100 000 ungdomar som var medlemmar.144Man 
kan säga att SSU representerade en slags ordentlighetens linje, grundad i arbetarrörel-
sens strävan efter självdisciplin. De ideal som predikades var bildning, disciplin, ansvar, 

141  Waltersson (2005).
142  Sidebäck, Göran (1992) Kampen om barnets själ. Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850–1980. Diss. Carls-
son, Stockholm.
143  Sidebäck (1992).
144  Franzén (1998).
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skötsamhet.145 Ideal som låg nära det som fanns i böndernas ungdomsorganisationer (se 
ovan). I samtida SSU-material återfinns exempel på starkt avståndstagande från olika 
kulturyttringar, såsom veckopressen, ett oreflekterat nöjesliv och den moderna schlager-
musiken. Det fanns alltså en tydlig framtidsinriktad moral. Det var dessa ungdomar som 
skulle bygga det framtida samhället, och då gällde det att stå väl förberedd.146

Såväl i SSU som SLU fanns en debatt om nöje kontra politik och i båda organisationerna 
fanns en tydlig partilojalitet. Redan under 1920-talet började rörelsens verksamhetsformer 
att luckras upp. Det blev allt mer uppenbart att det inte räckte med förberedande studier 
för kommande värv, det gällde också att närma sig arbetarungdomens sociala verklighet. 
Så föddes ”verklighetssynens ungdom”. SSU började att utifrån egna undersökningar 
ställa allt mer krav på samhälleligt stöd till ungdomen, såsom yrkesrådgivning, förlängd 
folkskola, yrkesutbildning, stipendier till läroverken, sexualundervisning, stöd till teater 
och film, billigare resor på tåg, fler vandrarhem osv.147

Det är viktigt att påminna om att SSU inte enbart ägnade sig åt politik i snäv mening 
utan i många fall kanaliserade ungdomens nöjesintressen. Även de politiskt organiserade 
ungdomarna valde att delta i den framväxande masskulturen, vare sig det handlade om att 
spela eller gå på fotboll, dansa de nya danserna, se på bio eller ge sig ut på campingsemes-
ter. SSU liksom de andra ungdomsorganisationer som ville nå bredare ungdomsgrupper, 
var tvungna att omvärdera sin syn på masskulturen. Detta skedde på två sätt, dels genom 
att erkänna den, dels genom att förändra den egna verksamheten så att den blev konkur-
renskraftig. Det var inte längre nöjeslivet i sig som var problemet utan dess kommersiella 
exploatering. Gärna dansbanor men inte privata dansbaneägare med vinstintresse. Om 
det fanns ungdomsproblem var lösningen inte förbud och mer moral, utan mer stöd till 
ungdomsorganisationerna!148

För barnen och de yngre ungdomarna fanns Unga Örnar. Organisationen hade bildats 
mot bakgrund av socialdemokratins dåliga förankring bland den yngre arbetarungdo-
men. Scouter, kommunistiska pionjärer och den moderna idrotten sågs under 1910-, och 
20-talen som ett hot från den socialdemokratiska arbetarrörelsen. 1931 bildades Unga 
Örnar och 15 år senare hade medlemsantalet stigit till 12 000 medlemmar. Medlemstalet 
höll sig länge på en blygsam nivå jämfört med scoutrörelsen, och den stora tillväxtpe-
rioden inträffade på 1960-talet och på 1970-talet var över 50 000 medlemmar i Unga 
Örnar. De första åren fanns en strid om organisationens inriktning som handlade om hur 
vida den skulle vara opolitisk och neutral eller tydligt propagandistiskt och partipolitiskt 
inriktad. Den förstnämnda linjen hade en betryggande majoritet i det socialdemokra-
tiska partiet och i SSU.149 Frågan är vad detta spelade för roll i verkligheten. I slutet av 
1920-talet uttalade sig ledande partiföreträdare för den ”opolitiska linjen” Torsten Nilsson 
ville inte ha någon kommunistliknande ”vulgäragitation”, utan istället ”en allmänmän-

145  Franzén (1998). Jämför Ambjörnsson (1988).
146  Franzén (1998).
147  Berggren (1995), s. 154ff.
148  Berggren (1995), s. 186ff.
149  Sidebäck (1992), s. 273ff.
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sklig uppfostran”. Valter Åman ville ha en rörelse som var en ”lycklig kombination av en 
friluftsrörelse och en ungdomsrörelse”.150

Som medel förordades t ex ungdomscirklar på konfessionslös grund med syfte att 
utveckla barnens individualiteter. Hemfrid Bark, en av Unga Örnars ledande ideologer, 
menade att det viktiga var att lära barnen att tänka, att ”väga åskådning mot åskådning 
och pröva dem”.151 I cirklarna kunde man, enligt Bark, ta tillvara det bästa från scout- och 
idrottsrörelsen och folkbildningen. Under 1930-talet användes t.o.m. begreppet ”scout-
organisationen Unga Örnar”, den scoutinspirerade dräkten avskaffades inte förrän 1969 
och på motsvarande sätt som i scouterna fanns en ”örnlag”. Men det fanns också betydel-
sefulla skillnader, t ex i synen på religion, nationalism och auktoriteter. Vidare motsatte 
sig Unga Örnar scouternas könsuppdelade verksamhet, scoutlöftet och de alltför militära 
dragen.152

Under 1930-, och 40-talen dominerades verksamheten av läger och studier. Inte sällan 
utgjorde lägren ett slags ”minikommuner” med beslutande församlingar, lägerkonsum, 
tävlingar och seminarier. Utan tvekan skulle dessa barn förberedas för ett samhälleligt 
engagemang och då var organisationsvana betydelsefullt. Under 1950-talet kan man 
skönja en tilltagande politisering av verksamheten och en debatt fördes om organisatio-
nens roll i förhållande till en, som många upplevde, borgerlig skola, kyrka och press. 
Under 1960-, och 70-talen politiserades organisationen allt mer. Man drev olika kampan-
jer, demonstrerade och började ställa skolpolitiska krav. Målsättningsparagrafen ändrades 
också i mer politisk inriktning. Målet var att arbeta för ett samhälle med politisk, social, 
ekonomisk och kulturell demokrati.

Kyrkligt engagemang och Scoutrörelsen – från överklass till folklig rörelse
Även om landsbygdens och arbetarrörelsens ungdomsorganisationer dominerade 
från1920-talet och några årtionden framåt så var de inte ensamma på arenan. Samhälle-
liga organisationer som kyrkan, skolan och de borgerligt dominerade massmedierna stod 
för en ideologi med rötter i 1800-talets betoning av nationalism, gudsfruktan, auktoritets-
tro, välgörenhet och klassamarbete. Med social fostran skulle arbetarklassen integreras i 
samhället. I kontrast till arbetarrörelsens och landsbygdsorganisationernas klassmässiga 
organisering skapades organisationer på samförståndets grund. Svenska Arbetareförbun-
dets bildande 1899, idrottsrörelsens expansion, välgörenhetsorganisationernas aktiviteter 
och inte minst scoutrörelsens tillväxt kan ses ur ett sådant perspektiv. Man fick tidigt 
en slags missionerande roll till (arbetarklass)ungdomarna.153 I dessa organisationer fanns 
med andra ord en filantropisk tradition av att göra verksamhet för barn och ungdomar, 
även om det med tiden skedde en förskjutning bort från filantropin.

Söndagsskolorna samlade många barn, både inom frikyrkorna och i statskyrkan. Men 
under 1920-, 30- och 40-talen blev det allt mer uppenbart att dessa inte fångade upp de 

150  Sidebäck (1992), s. 281.
151  Sidebäck (1992), s. 281.
152  Sidebäck (1992), s. 281ff.
153  Sidebäck (1992), s. 86f.
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äldre barnen, och särskilt inte pojkarna. Detta upplevdes som ett problem både inom de 
kyrkliga organisationerna och på annat håll.154 Scoutverksamheten, som vilade på religiös 
grund, blev den verksamhet som skulle vinna ungdomen. Den var från början starkast i 
städerna och större samhällen. Från slutet av 1920-talet till mitten av 1940-talet expande-
rade verksamhet och medlemstal. Nya grupper erkändes som scouter (nykterhetsrörelsens 
pojkscouter) och verksamheten utvidgades både uppåt och nedåt i åldrarna. Perioden 
efter andra världskriget kännetecknades av stagnation. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att rörelsen hade kommit i ”otakt med tiden”. Tidsandan, vanorna, modet 
osv. ändrades medan scouterna bedrev en slentrianmässig verksamhet i gamla hjulspår. 
Det kan också tänkas att krigsslutet i sig hade en demobiliserande verkan. Hur mycket 
attraherade uniformerad barn- och ungdomsverksamhet med ett världskrig i ryggen? 
Under senare delen av 1950-talet expanderade verksamheten igen, och denna expansion 
varade till mitten av 1970-talet. Babyboom med ökat antal barn, fler ledare, sammansla-
gen pojk- och flickverksamhet och förbättrade statsbidrag kan förklara uppgången. Som 
så många andra ideella organisationer har scouterna drabbats av stora medlemsförluster 
under 1970-, och 80-talen.155

Sidebäck menar att scoutrörelsen under början av 1900-talet var en rörelse som domine-
rades av samhällets övre skikt. Med tiden försvagades denna koppling och är i dag främst 
en natur- och friluftsrörelse på religiös grund utan någon uttalad syn på samhälle och 
politik. Att scoutrörelsen haft starkt stöd av etablerade grupper i samhället, eller att den 
från början ogillats av arbetarrörelsens organisationer, säger lite om rörelsens sociala 
sammansättning.

Det är svårt att få fram några empiriska uppgifter om detta men Sidebäck har gjort ett 
försök. Bland ledarna dominerade präster och lärare. 1945 kom hela 44% av kårcheferna 
från någon av dessa yrkesgrupper. Ett par årtionden tidigare hade militärerna haft en 
stark ställning.

Men de olika scoutförbundens sociala profil skiljde sig åt. De mer folkrörelsepräglade 
scouterna (IOGT, NTO, Frälsningsarmén) hade en högre andel ledare med arbetarbak-
grund medan Svenska Scoutförbundet och KFUM var mer överklassbetonade. Sidebäck 
drar slutsatsen att scouterna 1900-talet blivit allt mer av en medelklassbetonad rörelse 
men som har engagerat ungdomar från alla delar av samhället.156

Hur såg då scouternas program ut? Uppenbarligen attraherades många ungdomar av 
scouting, oftast förlagd ute i naturen och med inslag av spänning men med en starkt 
fostrande prägel. Naturintresset har sedan början av 1900-talet varit en central del i verksam-
heten, och fyllts med kunskap om djur och växter men också överlevnads- och beteende-
regler. Idrotten kom att spela en liten roll i scoutverksamheten. Den fysiska aktivitet som 
förordades ingick i stället i ett mer omfattande program för fostran och livsföring.157 Den 

154  Sidebäck (1992), s. 37.
155  Sidebäck (1992), s. 82ff.
156  Sidebäck (1992), s. 86f.
157  Sidebäck (1992), s. 134f.
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filantropiska traditionen har, som tidigare nämnts, varit stark och den har kommit till uttryck 
i scoutlagen genom formuleringar som ”en scout är vänlig, uppmärksam och hövisk samt 
hjälper andra, särskilt de svaga” eller ”en scout är vänlig och hjälpsam”. Dessa rättesnören 
omsattes till handling genom olika hjälpprojekt inom och utom landet.158 Till skillnad 
från t ex SSU och SLU var detta en ledarledd verksamhet där kårledarna spelade en stor 
roll. Ett ledarskap där präster, lärare och militärer länge dominerade.

Idrotten in i folkrörelsefamiljen
Den moderna svenska idrottsrörelsen fick sitt första genombrott i slutet av 1800-talet. 
Först ut var gymnastikföreningarna. Därefter följde föreningar för speciella idrottsgre-
nar, såsom rodd, skridsko, cykel och friidrott. Johan R Norberg menar i sin avhandling, 
Idrottens väg till folkhemmet, att forskningen haft svårt att acceptera idrottsrörelsen som en 
fullvärdig medlem av folkörelsesfären.159 Som exempel nämner Norberg statsvetaren 
Michele Michelettis översiktsverk om de frivilliga medborgarsammanslutningarna under 
1800- och 1900-talen. Där nämns idrottsrörelsen i förbigående på några få rader.160 Först 
från mitten av 1970-talet återfinns en rad studier med inriktning på idrottsrörelsens struk-
tur, innehåll, utbredning, sammansättning och folkrörelsekaraktär.161 I avhandlingen, 
Idrottens väg till folkrörelse, hävdar Jan Lindroth idrotten som folkrörelse. Enligt Lindroth 
äventyrades inte den tidiga idrottsrörelsens självstädighet vare sig av förbindelse med 
kungahus eller med statsmakterna.162 Betydigt mer tveksam till idrottens folkrörelsesta-
tus är Hans-Erik Olson som snarare ser idrotten som en del av staten. Olson menar att 
idrotten förlorade sin självständighet redan på 1910-talet, som en följd av att man accep-
terade statligt ekonomiskt stöd och därmed även dess inflytande. Olson går längre än så 
och liknar Riksidrottsförbundet vid ett statligt ämbetsverk i den ideella organisationens 
klädsamma dräkt.163

Relationen mellan stat och idrottsrörelsen har även diskuterats av Tommy Lundström och 
Filip Wijkström. Inte heller dessa forskare anser att idrottsrörelsens folkrörelsekaraktär är 
självklar. Visserligen pekar de på att idrotten själv gärna markerar dess folkrörelsekaraktär 
och att det i det offentliga samtalet finns en bild av idrotten inkluderad i folkrörelsesve-
rige. Mot det stod, enligt Lundström och Wijkström, att idrotten inte är att betrakta som 
en social rörelse utan snarare anpassar sig till rådande ideologier, värden och normer, och 
inte minst – till de rådande ekonomiska stödsystemen.164

Norberg pekar på att efterkrigstidens statliga idrottspolitik har kännetecknats av en slags 
tredje väg. Det hade varit fullt möjligt, menar Norberg, att idrotten följt samma utveck-
ling som fattigvård och barnomsorg, det vill säga en riktning bort från frivilliga organisa-

158  Sidebäck (1992), s. 134f.
159  Norberg (2004).
160  Micheletti, Michelle (1994) Det civila samhället och staten. Medborgarsammanslutningarnas roll i svensk politik, Fritze, Stockholm.
161  Se t ex Lindroth, Jan (1974) Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915, Studia historica Upsaliensia, Uppsala.
162  Lindroth (1974), s. 16.
163  Olson, Hans-Erik, ”Är idrotten en folkrörelse?”, i Sveriges centralförening för idrottens främjandes årsbok 1992, s. 147. Se även Olson 
Hans-Erik, ”Idrotts- och friluftslivets politiska ekonomi”, i Andersson Johnny, red (1991) Turbulens i rörelsen, SISU, Stockholm.
164  Lundström, Tommy och Filip Wijkström (1995) Från röst till service? Den svenska ideella sektorn i förändring, Sköndalsinstitutet, 
Stockholm.
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tioner och familj till ett ökat statligt inflytande. En annan möjlig väg hade varit att staten 
minskat sitt offentliga stöd och förpassat idrotten till marknadssektorn. I stället vann den 
linje som innebar att idrottsrörelsen behöll en relativ autonomi men med ett stort statligt 
ekonomiskt stöd.165 Norberg menar att utformningen av det statliga stödet snarare har 
förstärkt idrottens folkrörelsekaraktär.166

Hur har då staten bedömt idrottens värde? Under årens lopp har de offentliga besluts-
fattarna många gånger betonat idrottens samhällsnytta. Men det går inte att hävda att 
det någonsin funnits någon enhetlig syn på idrotten som samhällsfenomen. Dock menar 
Norberg att det går att skönja vissa generella mönster eller epoker under 1900-talet. Under 
mellankrigstiden expanderade idrotten kraftigt och fick en allt starkare populärkulturell 
framtoning. Kritiken lät inte vänta på sig och en närmast enig riksdag menade att idrotten 
urartat och gått från andlig fostran med fysiska medel till spektakel och nöje.167

I antologin Från Flygdröm till swingscen ägnar Mats Franzén ett kapitel åt frågan om sporten 
kan betraktas som en del av ungdomskulturen. Han rör sig från 1930-talet och framåt och 
svarar ett ja på frågan. Men han menar samtidigt att olika sporter hade olika förutsätt-
ningar. Inom fotbollen fanns t ex större möjligheter att utveckla en egen ungdomskul-
tur eftersom vuxenstyrningen av liten, medan gymnastiken gav litet utrymme för egna 
ungdomsinitiativ. Med undantag för gymnastiken var vuxennärvaron frapperande låg 
inom idrotten. Franzén för också ett resonemang om att idrotten bildar ett komplext 
mönster med avseende på klass och kön. Möjligheten (friheten) var stor i den idrott som 
huvudsakligen engagerade arbetarklasspojkar, dvs. fotbollen, medan kontrollen var störst 
i den idrott som rekryterade kvinnlig arbetarklass, dvs. gymnastiken.168

Från 1930-talet blev det allt mer tydligt att idrotten hörde hemma i den framväxande 
ungdomskulturen, mellan allvar och nöje, idealitet och kommersialism. Efter andra 
världskriget fick idrotten en samhällsacceptans utan tidigare motstycke. Fortfarande 
betonades idrottens betydelse för ungdomars hälsa och karaktärsdaning, men också 
andra argument tillkom. Nu lyftes idrottens förtjänst som fritidssysselsättning, en skola 
för demokratisk fostran samt skydd mot ungdomsbrottslighet och fylleri. Kort och gott: 
den tidigare idrottsretoriken hade givit plats åt en folkhemsidrott.169

Den nya och bredare synen på idrott kulminerade under 1960-talet med 1965-års idrotts-
utredning ”Idrott åt alla”. Här betonades idrottens betydelse för alla och ur en rad 
olika perspektiv, t ex som förebyggande hälsovård, fritidssysselsättning och som viktig 
ungdomssysselsättning. I idrotten var det fullt möjligt och önskvärt att förena elit och 
bredd, prestation och motion, lek och allvar.170

165  Norberg (2004), s. 18f.
166  Norberg (2004), s. 465.
167  Norberg (2004), s. 455.
168  Franzén, Mats, ”Fart och fläkt”, i Franzén, Mats, red (1998) Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet, Arkiv, 
Lund, s. 199ff.
169  Norberg (2004), s. 453ff.
170  Norberg (2004), s. 453ff.
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Från 1970-talet och framåt har idrotten utan tvekan genomgått stora förändringar. Motio-
nerandet har vuxit, och många har ersatt sitt medlemskap i en idrottsförening med ett 
gymkort eller ett oorganiserat motionerande. Samtidigt har en professionaliserings- och 
kommersialisering av framförallt elitidrotten ägt rum. Statens idrottspolitik känneteck-
nas fortfarande av en ”idrott åt alla linje” men även här märks förändringar, uttryckt i en 
tydligare ambition att mer i detalj styra anslagens inriktning. Under senare år har staten 
försökt styra idrotten inom områden som dopning, insatser för kvinno-, invandrar-, 
handikappidrott, och en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet.171

den hoppingivande ungdomen – en summering
Fån slutet av 1800-talet bildades en rad ideella organisationer för ungdomar i Sverige. 
Till en början var de filantropiska till sin karaktär och flera av dem syftade till att hålla 
ordning på ungdomen. Med början på 1920-talet, och än mer från 1930, och 40-talen, 
exploderade bildandet av ungdomsorganisationer och flera hundra tusen ungdomar 
sökte sig till sammanslutningar som SSU, JUF och SLU. Också idrottsrörelsen och så 
småningom scoutrörelsen växte sig allt större och starkare. Det som expanderade mest 
var otvetydigt ungdomssammanslutningar av ungdomar samtidigt som den filantropiska 
tanken tappade mark. De frivilligorganisationer som haft insatser för utsatta grupper har 
mötts med ogillande medan de ungdomsföreningar som startats av utsatta grupper av 
unga, t ex funktionshindrade, har väckt uppskattning.
 Långt fler pojkar var engagerade och landsbygdens flickor visade upp en högre organi-
sationsgrad än stadsflickorna. Fritiden innebar till stor del en könsuppdelad verksamhet. 
Arbetarklassen hade en lägre organisationsgrad än medelklassen.

Hur ska då dessa föreningar betraktas? Vilken såg relationen ut mellan stat och civilsam-
hälle? Grovt finns två synsätt på det starka föreningsengagemanget från tidigt 1900-tal 
och framåt, dels ett självdisciplinerande perspektiv, dels ett kontrollperspektiv. I föregå-
ende avsnitt diskuterades ungdomen i termer av hot och där många ansåg att staten måste 
gripa in. Statsvetaren Hans-Erik Olson menar att statsmakten från tidigt 1900-tal och 
framåt vidtagit åtgärder i syfte att styra och kontrollera ungdomars fritid. Hos Olson 
finns en styrningskedja som kan beskrivas i termer av stat – föreningsliv – individ, som 
han menar bl. a kommer till uttryck i relationen mellan staten och idrottsrörelsen.172

Självklart är det omfattande bildandet av organisationer från början av 1900-talet och 
framåt delvis ett uttryck för den äldre generationens, och för den delen statens, försök att 
åstadkomma fostran. Som tidigare nämnts fanns en stark oro i samhället för ungdomens 
förvildning. Många av de statliga strategierna förverkligades på frivillig väg och en mängd 
organisationer bilades som på olika sätt försökte knyta barn och ungdomar till sig.

I detta avsnitt har vi i valt att anlägga ett perspektiv där ungdomarna själva och fören-
ingslivets inre kraft står i centrum. Det har kommit till uttryck hos Henrik Berggren som 

171  Norberg (2004), s. 468f.
172  Olson (1992). För en specifik diskussion om idrotten och staten se Olson, ”Är idrotten en folkrörelse?”, i Sveriges centralförening 
för idrottens främjandes årsbok 1992, s. 147, samt Olson i Andersson (1991).
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mer ser föreningarna som en plats där ungdomsidentitet skapades i en tid då ungdomen 
efterfrågades och blev viktig del av moderniseringen av samhället.

Mats Franzén m fl. beskriver föreningslivet som en plats där de unga kunde skapa balans 
mellan beroende och autonomi. Kent Waltersson knyter an till denna tankegång och 
pekar på hur ungdomar delvis tog föreningsstrukturen i besittning för egna syften. Här 
går det att ta begreppet självdisciplingering till hjälp för att fånga in den speciella drivkraft 
som förde olika föreningar framåt. Likväl går det att etikettera verksamheten i termer av 
förebyggande. En självdisciplinering eller ett förebyggande som innehöll komponenter 
som skötsamhet, bildningstörst, klassmedvetenhet och ansvarstagande. Men i många fall 
också betydande inslag av nöjen, t ex idrott, teater, tävlingar, musik och dans.

De fyra organisationsgrupperingarna ovan bär på många likheter men också på betydel-
sefulla skillnader. Arbetarrörelsens och landsbygdens föreningsliv drevs huvudsakligen 
av ungdomarna själva medan t ex scoutrörelsen hade ett starkt inslag av patriarkala struk-
turer med vuxna kårledare, som länge hämtades från samhällets övre skikt. Idrottsrö-
relsen bar både på inslag av stark ungdomsautonomi men också exempel på starkt styrd 
verksamhet från de vuxna. Oaktat detta utgjorde de föreningsaktiva ungdomarna i regel 
ett gott exempel på hur samhällets makthavare ville att ungdomar skulle bete sig. Fören-
ingen var, tillsammans med t ex skola och arbete, ett bra ställe att vara på.

Om den engagerade ungdomen och det omgivande samhället förstod fritiden och fören-
ingslivet som en betydelsefull väg till att socialisera, entusiasmera, stärka och integrera den 
uppväxande generationen bör det rimligen vara så att här bedrev sådana aktiviteter som 
bidrog till att främja och även förebygga. Tonvikten i ungdomsföreningarnas främjande 
och förebyggande arbetet har förskjutits från att föreningarna på ett mer allmänt plan 
skulle fylla en roll i det förebyggande arbetet till en mer uppdelad nytto- och projektinrik-
tad verksamhet.

Avslutningsvis i detta avsnitt finns skäl att än en gång återvända till frågan om val av 
perspektiv. Allt för ofta har historisk forskning präglats av en baklängeskaraktär i 
meningen att dagens föreställningar fått styra. Henrik Berggren menar att så också varit 
fallet i frågan om den historiska ungdomsforskningen, där dagens debatt om ungdoms-
kulturer och ungdomsproblem fått styra. Vi skulle vilja tillägga att den många gånger allt 
för starkt och ensidigt studerat formuleringsarenans tankar. Här blir valet av källmaterial 
styrande. Det ligger nära till hands att hamna i ett kontroll- och ovanifrånperspektiv om 
man t ex väljer att studera statliga utredningar eller politiska tal och program. Väljer man 
i stället att utgå från ett underifrånperspektiv där individen tillskrivs egen handlingskraft 
kan resultatet bli helt annorlunda. Många gånger visar sig skillnaden vara stor mellan hur 
det (möjligen) var tänkt från statlig horisont och hur det faktiskt blev i verkligheten, i den 
enskilda föreningen, i lokalsamhället.

En fråga att ställa i nutid är om ungdom i allmänhet associeras till modernitet, handlings-
kraft och styrka. Strävar samhällsetablissemanget efter integrering av denna grupp på 
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samma sätt som tidigare eller tar det stopp vid eländesbeskrivningarna? Vem på dagens 
politiska formuleringsarena sätter sin tillit till ungdomen på motsvarande sätt som 1930- 
och 40-talens samhällsbyggare!?
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Avslutande diskussion

Det är viktigt att påminna sig om att den historiskt inriktade forskningen i första hand 
belyst sådan verksamhet som gjort tydliga och åtkomliga avtryck. Den är så till vida källs-
tyrd och vad som hittills synliggjorts är således beroende av det källmaterial som blivit 
arkiverat till eftervärlden. Därför är den politiska arenan väl representerad men också 
koncentrerad till några stora och genomgripande utredningar och lagförslag/reformer. 
Bredvid den föreslagna och till viss del genomförda politiken är det de större organi-
sationerna och föreningarna på området, med namnkunniga företrädare i spetsen, som 
framför allt gjort sig gällande. Detta har fått konsekvenser på så sätt att framför allt det 
tidiga 1900-talet beskrivs som behäftat med dominerande uppfattningar om och insatser 
riktade till ungdomar, främst arbetarklassungdomarna. Uppfattningar och åtgärder som 
varit inriktade på uppfostran, disciplinering och kontroll och som anknyter till perspektiv 
kring de unga som en ”ond” grupp i samhället, följaktligen ”tribal” och med helt andra 
förutsättningar än vuxna.

Parallellt med denna bild existerar diametralt andra uppfattningar om de unga som en 
positiv kraft möjliggörande en nödvändig samhällsomvandling i termer av modernise-
ring, bildning och rationalisering. Detta perspektiv refererar till en grupp ungdomar i 
arbetarklassen och på landsbygden, de skötsamma och engagerade, och till medelklassens 
ungdomar. Med stöd av det lokala föreningsmaterial som dessa ungdomar ibland lämnat 
efter sig det är möjligt att analysera vilka sociala resurser som faktiskt byggdes upp med 
hjälp av den lokala föreningen. De studier som finns omnämnda i denna rapport pekar 
på en rad sådana resurser. Det handlar till mångt och mycket om bildning i bred mening, 
t ex skrivande och om läsande, det demokratiska hantverket genom förtroendeuppdrag, 
utvecklande av nätverk lokalt, regionalt och nationellt och att utveckla den roliga sidan 
av personligheten. Denna forskning synliggör till skillnad från den ovan nämnda till 
perspektiv på de unga som en ”besjälad” grupp, en väl behövd och förnuftig grupp. Det 
vore önskvärt att lyfta fram sådana perspektiv än mer med flera lokala föreningsstudier 
med historiskt perspektiv där flera olika kontexter kan analyseras och jämföras. Detta 
skulle även innebära att istället för att lyfta fram de unga som per definition onda och 
hotfulla eller besjälade och förnuftiga kunde socialkonstruktivistiska perspektiv ännu 
mer än tidigare vidareutvecklas, vilka lyfter fram och problematiserar hur de unga formas 
av sin omgivning (samhällskontexten) men att de samtidigt uppfattas som samhällsmed-
borgare.

Forskningen pekar på att hotbilderna, men också framtidsvisionerna, förknippades med 
den manliga ungdomen, och är således inte genusblind. Men klassperspektivet är klart 
dominerande framför genusperspektivet. Vidare är det konfliktorienterade perspektivet 
framträdande. Den välbärgade, engagerade medel- och överklassen, de civila krafterna, 
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uppfattas tidigt haft tolkningsföreträde kring vad som skulle främjas, och hur detta arbete 
skulle gå till. Idéerna kring hur ungdomarna borde hanteras och bemötas övertogs och 
införlivades senare i folkhemspolitiken. Över tid har, under 1900-talet, en förskjutning 
ägt rum från ett kontrollperspektiv mot något som kan etiketteras som förtroendepolitik. 
Denna förändring bör förstås mot bakgrund att Sverige faktiskt genomgick en demokra-
tisk utveckling under perioden, såväl politiskt, ekonomiskt som socialt.

Om forskningen istället sökt efter och analyserat, och till och med dominerats av, andra 
typer av empiri, exempelvis marknadsföringen av olika evenemang, lokalt föreningstryck, 
egenskriven text (t ex dagböcker, brevväxlingar), produkter och aktiviteter för ungdo-
mar eller intervjuat individer som var unga i början av seklet hade kanske fler livsvärldar 
åskådliggjorts. Sådana perspektiv- och materialval öppnar för nya tolkningsramar och 
frågor kring hur vi ska förstå relationen mellan det lokala och centrala, mellan stat och 
civilsamhälle/föreningsliv. Vem har egentligen varit sändare respektive mottagare av nya 
idéer?

Den kraftiga betoningen på å ena sidan det nationella, formella politiska, å andra sidan 
det ideella föreningsmaterialet, har gjort att bilden av ungdomar och ungdomens roll i 
samhället skrivs fram i motsatser och inte som ett brett och varierat spektra. Det som 
ändå förenar ytterligheterna är att exakt vad som ska främjas förblir implicit. Exempel på 
detta är att hotet kan beskrivas i termer av de dåligt fysiskt och psykiskt rustade unga, där 
en god hälsa skulle främjas, eller de lösdrivande/föreningslösa unga, där social kontroll 
skulle möjliggöras/främjas. Löftet å andra sidan kan illustreras av de ungdomar som 
lagom mycket utmanar och bryter traditionen. Av dem främjas en svensk moderniserings-
process som är trygg och kontrollerad. Eller för låna en mening av Ronny Ambjörnsson: 
En svensk utopi – lite tråkig, lite präktig men en utopi med mänskligt ansikte.173

173  Ambjörnsson (1988).
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Inledning

Fritiden är en viktig arena för mötet mellan staten och civilsamhället. Många ungdomar är 
med i föreningar för att idrotta, ägna sig åt någon aktivitet eller försöka påverka politiskt. 
Staten stödjer föreningslivet för dess egen skull men också för att främja dess positiva 
effekter för samhället som helhet och för enskilda ungdomars utveckling. Främjande 
ungdomsarbete kan bedrivas såväl av ideella föreningar som av myndigheter och omfatta 
vitt skilda förhållningssätt, verksamheter och målgrupper. Intuitivt förknippar vi gärna 
främjande arbete med frivillighet, utveckling, öppenhet och en strävan att betona det 
positiva i olika situationer, men inom forskningen är begreppet ”främjande” inte så 
vanligt förekommande. Det är heller inte särskilt vanligt förekommande bland politiker 
och beslutsfattare.

När Ungdomsstyrelsen benämnde sitt nya stora projekt med insatser för utsatta ungdomar 
för ”Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet”, gav det anledning och tillfälle 
att försöka ta reda på hur forskningen ser på begreppet ”främjande”.174 Även om just 
beteckningen ”främjande” inte finns inom forskningsvärlden så finns det mycket forsk-
ning som använder sig av liknande begrepp, och bakom dessa finns olika teorier om vad 
som är viktigt att tänka på i det praktiska arbetet.

Beteckningen ”ungdomsverksamhet” är också den lite otydlig. Det som ligger närmast 
till hands utöver idrott och föreningsliv är väl kanske fritidsgårdarna och deras verksam-
het. Det är också fritidsledare som oftast använder sig av främjandebegreppet, och därför 
ägnas mötet mellan fritidsledare och ungdomar särskilt intresse i denna forskningsöver-
sikt. Historiskt finns även en stark koppling mellan föreningslivet och fritidsgårdarna 
eller mellan civilsamhället och staten. Föregångarna till dagens kommunala fritidsgårdar 
drevs av ideella föreningar, och ett motiv bakom öppnandet av de kommunala gårdarna 
var att finna sysselsättning åt dem som inte själva sökte sig till föreningslivet.

Syfte och avgränsningar
Syftet med den här forskningsöversikten är att lyfta fram teorier och forskningsinrikt-
ningar som knyter an till främjandebegreppet och diskutera vad dessa betyder för den 
praktiska ungdomsverksamheten i mötet mellan stat och civilsamhälle. Jag har främst 
koncentrerat mig på forskning med relevans för främjande verksamhet bland unga. Men 
jag har också sökt forskning om förhållandet mellan civilsamhället och staten. Det finns 
mycket forskning inom båda dessa fält, och forskningen bedrivs inom många ämnesom-
råden. En del har jag kunna ta upp, annat inte, och jag misstänker att mitt urval kan te sig 
väl selektivt i vissas ögon, snedvridet i andras och missvisande i ytterligare andras. Den 
litteratur som valts ut finns med därför att den bidrar till att förstå hur olika forsknings-

174  Undersökningen är finansierad av Ungdomsstyrelsen inom ramen för dess satsning på förebyggande och främjande ungdoms-
verksamhet.
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inriktningar och traditioner ser på främjande ungdomsverksamhet och särskilt förhål-
landet mellan stat och civilsamhälle. Jag har även koncentrerat mig på att försöka finna 
vad forskningen säger om det praktiska arbetet med ungdomar, och dessutom försöker 
jag nyansera diskussionen genom att visa på problem inom olika forskningsriktningar. 
Översikten ska inte uppfattas som en heltäckande översikt över området utan mer som 
en inblick i ett antal forskningsmiljöer och traditioner som existerar sida vid sida utan 
att alltid intressera sig för varandra. Det handlar bland annat om mer eller mindre kända 
begrepp som socialt kapital, empowerment, resiliens och liknande men även om ett 
begrepp som jag inte tidigare funnit i den svenska forskningen men som tycks relevant i 
sammanhanget – Positive Youth Development (PYD). Forskningen kring detta begrepp 
tycks mig intressant, eftersom den kombinerar intresse för främjande ungdomsarbete, 
ofta bedrivet inom civilsamhället, med tydligt vetenskapligt intresse. De verksamma i 
detta sammanhang tycks sträva efter samarbete mellan forskning och praktik som för mig 
ter sig hoppingivande, eftersom det ofta råder brist på sådan koppling. Just inom fritids-
området blir denna brist extra tydlig, eftersom det är ett stort steg mellan den akademiska 
forskningen vid universitet och högskolor och den folkhögskolebaserade fritidsledarut-
bildningen. Dessutom är fritidsledare som yrkeskategori en ganska sentida uppfinning 
(Berggren och Olofsson 1995, Svenneke Pettersson och Havström 2007).

Det finns flera områden som jag inte tagit upp, vilket jag själv upplever som en brist i 
översikten. Det viktigaste är kanske de olika former av ”föräldravandringar” och liknande 
som blivit vanligare under senare år. Denna form av privata initiativ måste betraktas som 
intressanta när det gäller åtgärder för unga i skärningspunkten mellan civilsamhälle och 
stat. Ett annat fenomen som inte har undersökts tillräckligt är klientrörelser, självhjälps-
grupper och mentorsprogram, tydliga uttryck för initiativ hemmahörande inom civilsam-
hället. Jag kan bara skylla detta på tidsbrist och mitt starka fokus på forskning kring 
främjandeperspektivet. Översikten rymmer heller ingen forskning kring situationell 
prevention, vilket även det skulle ha berikat diskussionen eftersom den typen av åtgärder 
inte är lika starkt fokuserade på att påverka individer åt det ena eller andra hållet utan i 
stället utgår från den fysiska miljön. Hade jag haft mer tid skulle jag även ha tagit upp en 
tydligare diskussion om statens försök att mobilisera samhället för förebyggande projekt 
som bland annat tar sig uttryck i regeringens brottsförebyggande program ”Allas vårt 
ansvar” (se Hörnquist 2001 som diskuterar denna fråga).

Stöd, utveckling och kontroll
Enligt forskarna i socialt arbete Lars Ohlson och Hans Swärd (1994) finns det framför 
allt två perspektiv som gör sig gällande i debatten om samhällets insatser gentemot 
ungdomar – ett som betraktar olika åtgärder ur en mer positiv synvinkel och menar att de 
behövs för att skydda och fostra ungdomarna och ett mer kritiskt som menar att många 
insatser hindrar unga från att utveckla sina egna liv på bästa sätt. Företrädare för den 
mer positiva tolkningen menar att samhället har ansvar och skyldighet att vidta åtgärder. 
Särskilt viktigt är samhällets stöd till utsatta grupper:
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Insatserna har syftat till att återupprätta de unga och ge dem en värdig och meningsfull 
livssituation. Genom att förbjuda skadliga inslag och stimulera den goda kulturen och de 
goda sysselsättningarna sker en förädling av ungdomarna och de lotsas in i vuxenvärlden. 
Det gäller helt enkelt, enligt detta perspektiv, att hjälpa ungdomarna genom en svår och 
problematisk period i deras liv då mycket kan gå snett. Särskilt gäller det de ungdomar som 
från början haft sämst förutsättningar. Därför bör inga medel lämnas oprövade. (Ohlsson 
och Swärd 1994, s 91)

Kritikerna menar tvärtom att ungdomsinsatser snarast bör tolkas som uttryck för vuxnas 
strävan att kontrollera ungdomars vardag:

Särskilt bland medelklassen har det, enligt kritikerna, funnits en rädsla för en ungdoms-
värld utanför de vuxnas kontroll. Därför har vuxensamhället bara sett de negativa sidorna 
i ungdomarnas revolt och inte de mer positiva sidorna av utopier och frihetslängtan som 
också har funnits där. Ungdomen i dagens samhälle blir helt enkelt manipulerade av 
myndigheterna och kommersialismen och fråntas möjligheterna att göra egna erfarenhe-
ter, skapa egna frizoner och utveckla ett eget ungdomsliv. (Ohlsson och Swärd 1994, s 91)

Dessa två perspektiv gör sig hela tiden gällande i diskussionen kring olika aktörers insat-
ser. Ungdomskulturforskningen försöker kringgå den ofta stereotypa beskrivningen av 
unga och deras problem genom att utgå från ungas egna kulturyttringar. Ett exempel på 
detta är när samhälls- och kulturforskaren Ove Sernhede (2002) skriver om hiphopens 
överbryggande möjligheter efter den stora branden i Göteborg 1998:

De kommunikationsmönster och umgängesformer som utvecklas i denna typ av ungdoms-
kulturer kan ses som uttryck för en strävan att motverka den utveckling som under det 
senaste decenniet delat upp det svenska samhället i ’vi och dom’. En kultur som denna 
bär på erfarenheter och kunskaper som är av central betydelse för arbetet att skapa ett 
tolerantare och mer solidariskt samhälle. (Sernhede 2002, s 15)

Budskapet är att unga människor måste ges större utrymme och möjligheter att själva 
skapa sin kultur och på så sätt utveckla det framtida samhället. Vuxna kan enligt 
ungdomskulturforskningen lära sig mer av unga än många tror. Thomas Ziehe förde i 
boken ”Ny ungdom” (1986) fram sina tankar om ungdomars kulturella friställning som 
fått stort inflytande på den svenska ungdomskulturforskningen. Den snabba samhälls-
omvandlingen innebär enligt Ziehe att föräldragenerationens normer, värderingar och 
kulturella föreställningar inte längre är giltiga för dagens ungdomsgeneration. Ungdo-
mens kulturella friställning ställer stora krav på de unga själva att utveckla nya normer 
och värderingar och ge mening åt sina liv. Fritiden blir extra viktig i de ungas identitetsar-
bete eftersom det är den enda tid som de förfogar över helt själva.
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Kultursociologerna Mats Trondman och Nihad Bunar analyserade tillsammans med en 
lång rad medförfattare ungas situation i slutet av 1990-talet i boken ”Varken ung eller 
vuxen. Samhället idag är ju helt rubbat”. De menade att en stor del av ungdomsforsk-
ningen saknade ett klassperspektiv, vilket riskerar att skymma de problem unga står inför 
i övergången till vuxenlivet. Risken är att ungas problem individualiseras, att de isole-
ras och stigmatiseras, när de i själva verket har det gemensamt att de står inför sämre 
möjligheter än tidigare generationer. De visade bland annat att ungas val av fritidssyssel-
sättning, tycke och smak återspeglar ungdomarnas klassbakgrund och urskiljde två olika 
”utbildnings- och kulturvägar”, en för de högutbildades barn och en för de lågutbildades. 
De menade i mycket grova termer att det är möjligheterna för barnen till de lågutbildade 
som på flera vis beskurits under senare delen av 1990-talet, samtidigt som motåtgärderna 
individualiserats (Trondman och Bunar 2001).

Fritidsledare och främjandebegreppet
Utbildningsledaren och före detta fritidsledaren Torsten Laxvik har, tillsammans med en 
rad deltagare från kurser som han hållit, skrivit två böcker inom ramen för sitt arbete på 
Fritidsforum som är fritids- och hemgårdarnas riksförbund. Fritidsledarens roll är enligt 
Laxvik att initiera och uppmuntra utvecklingsprocesser utan förutbestämt ändamål. 
Det finns enligt Laxvik inga färdiga svar för det främjande arbetet, bara ögonöppnande 
frågor. Laxvik hänvisar till Kenneth Westin vid Skarpnäcks folkhögskola för att klargöra 
vad ett främjande arbetssätt innebär. Westin brukar enligt Laxvik tala om fyra perspektiv 
i mötet mellan människor:
•	 rehabiliterande	när	ett	brott	har	begåtts	och	någon	ska	botas
•	 motverkande	när	ett	brott	håller	på	att	begås	och	någon	ska	hindras
•	 förebyggande	när	man	förväntar	sig	att	något	brott	kommer	att	äga	rum	och		 	

  någon ska fås på andra tankar
•	 främjande	när	någon	ska	utvecklas.

Laxvik menar att det är viktigt att dessa olika roller särskiljs och att olika aktörer bör göra 
sig gällande för olika uppdrag. Det största problemet med att sammanblanda förebyg-
gande och främjande arbete är enligt Laxvik att fritidssektorn annars riskerar att bidra till 
en olycklig och självförstärkande stämplingsprocess, eftersom fritidsledarna lätt förleds 
att äska större resurser genom att utmåla vissa problem som större än vad de faktiskt 
är och att samtidigt föra fram sig själva som det enda botemedlet. Detta riskerar även 
enligt Laxvik att påverka ledarnas förhållningssätt gentemot besökarna. Han menar att 
ungdomar, som förväntas vara problem, lätt blir problem. Dessutom är bra fritidsgårdar 
enligt Laxvik ofta på sikt en mycket bättre förebyggande åtgärd än direkta förebyggande 
åtgärder (Laxvik 2001).

De första resultaten från en enkät till samtliga 80 projekt, som under 2007 fick stöd i 
Ungdomsstyrelsens satsning på förebyggande och främjande ungdomsarbete, visar också 
att det finns stora skillnader i hur projektledare använder sig av begreppen förebyggande 
och främjande. Enkäten innehöll, bland mycket annat, en fråga om huruvida det aktuella 
projektet i huvudsak bestod av förebyggande eller främjande arbete. Av 73 svarande 
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projektledare uppgav 71 procent på en flervalsfråga att deras projekt i huvudsak bestod av 
främjande arbete och 57 procent att projektet i huvudsak bestod av förebyggande arbete. 
Många svarande gjorde ingen större skillnad mellan förebyggande och främjande arbete. 
Bland de 24 projektledare, som tillhörde kommunernas kultur- och fritidsförvaltning, 
uppgav hela 92 procent att projektet i huvudsak bestod av främjande arbete, vilket kan 
jämföras med 59 procent bland de 22 projektledare som tillhörde någon annan kommu-
nal förvaltning och 62 procent bland 24 projektledare inom ideell sektor. Resultaten säger 
kanske först och främst något om projektens olika inriktningar, men de antyder också 
något om användandet av främjandebegreppet. Det var betydligt vanligare att använda 
begreppet främjande för att beskriva arbetet inom kultur- och fritidsförvaltningarna än 
på andra håll. Det var dessutom vanligare att göra skillnad mellan vad som betraktades 
som förebyggande och främjande inom kultur- och fritidsförvaltningarna än inom andra 
kommunala förvaltningar och den ideella sektorn.

Tabell 1. Arbetets inriktning bland 24 projekt som leds av kultur- och fritidsförvaltningar i Ungdoms-
styrelsens satsning på förebyggande och främjande ungdomsarbete

 Förebyggande

Nej ja Total

Främjande ja 12 10 22

Nej 2 0 2

Total 14 10 24

Bortfall=1, r=0,255 p=0,229 tvåsidigt t-test.

Tabell 2. Arbetets inriktning bland 22 projekt med annan kommunal huvudman i Ungdomsstyrelsens 
satsning på förebyggande och främjande ungdomsarbete

 Förebyggande

Nej ja Total

Främjande ja 1 12 13

Nej 7 2 9

Total 8 14 22

Bortfall=1, r=0,716 p=0,000 tvåsidigt t-test.

Tabell 3. Arbetets inriktning bland 24 projekt inom ideell sektor i Ungdomsstyrelsens satsning på 
förebyggande och främjande ungdomsarbete

 Förebyggande

Nej ja Total

Främjande ja 4 11 15

Nej 4 5 9

Total 8 16 24

Bortfall=1, r=0,183 p=0,393 tvåsidigt t-test.
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I enkäten var det inte någon av projektledarna inom kultur- och fritidsförvaltningarna 
som uppgav att deras arbete uteslutande bestod av förebyggande arbete, medan 12 perso-
ner menade att deras projekt uteslutande bestod av främjande arbete. Tabellerna visar att 
det är de andra kommunala förvaltningarna än kultur och fritid som utmärker sig genom att man 
inom dessa inte gör någon markant åtskillnad mellan förebyggande och främjande arbete. 
Bland projektledarna från dessa andra kommunala förvaltningar fanns det en mycket stark 
och signifikant korrelation mellan att betrakta projektet som samtidigt förebyggande och 
främjande eller som varken eller, r=0,716, p=0,000. Bland projektledarna från kultur- och 
fritidsförvaltningarna fanns ingen sådan signifikant korrelation och inte heller inom den 
ideella sektorn. Dessa resultat kan tolkas som att projektledarna inom framför allt kultur- 
och fritidsförvaltningarna gör en tydlig åtskillnad mellan förebyggande och främjande 
arbete, men att denna nyansering även till viss del finns inom den ideella sektorn. Utöver 
detta är det betydligt vanligare med främjande arbete inom kultur- och fritidssektorn än 
inom andra kommunala förvaltningar eller inom den ideella sektorn.

Fritidsgårdarna och deras historia
Statsvetaren Hans-Erik Olsons avhandling visar hur ungdomsgårdarna växte fram 
i samspel mellan staten och föreningslivet (Olson 1992). Den första verksamhet, som 
använde beteckningen ”ungdomsgård”, startades i privat regi på Stigberget i Stockholm 
1927. Men redan tidigare hade föreningsaktiva startat ungdomsklubbar och hemgårdar. 
Under 1940-talet expanderade ungdomsgårdsverksamheten med det uttalade syftet att 
nå den ”föreningslösa ungdomen” som inte självmant sökte sig till föreningslivets mer 
instrumentella verksamhet (Olson 1992, s 137). Uppfattningen var att det fanns två 
sorters ungdomar, varav den första inte utgjorde några problem utan tvärtom sågs som 
rättesnöret:

Den ena typen tillbringar sin fritid antingen hemma eller i föreningar. Den andra typen 
gjorde varken det ena eller det andra. Den höll i stället till på gator och torg. Den här 
gruppen har karakteriserats olika under skilda perioder av 1900-talet. Kring sekelskif-
tet kallades de ’ligapojkar’ eller ’kväsarjäntor’. På 30- och 40-talen myntades begreppet 
’håglösa byxficksungdomar’. Senare kom beteckningen ’föreningslös ungdom’. Idag 
används uttrycket ’ungdomar i rikszonen’. (Olson 1992, s 136)

Föreningsdeltagandet sågs redan under 1940-talet som en skyddsfaktor med stora möjlig-
heter att avhålla unga människor från gatulivets lockelser och i stället fostra dem till goda 
medborgare:

Den bild som vid denna tid inpräntades framställde föreningslivet som ett skydd mot 
olika slag av skadliga inflytelser på ungdomen. Denna ståndpunkt hade sin grund i flera 
samtida undersökningar, vilka visade att de ungdomar som hamnat i förfall och krimina-
litet sällan var med i någon förening. Föreningslivet framstod för många som ungdomens 
räddare framför andra. (Olson 1992, s 150)
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Olson ser en tydlig skillnad i ambitionsnivån mellan de ungdomsgårdar som inrätta-
des under 1940-talet och de tidigare, mer ambitiösa verksamheterna. Under 1940-talet 
startades ”klubbverksamhet” på kvällstid i de barnstugor (jämför daghem) som byggdes 
under 1930-talet i samband med de så kallade barnrikeområdena, vilka var mycket 
barn- och ungdomstäta. Klubbverksamheten bedrevs av föreningslivet under ledning av 
barnavårdsnämnderna. Barnavårdsnämnderna gjorde inte detta för att de uppfattade att 
klubbverksamheten hade något egenvärde utan verksamheten skulle bedrivas som ”ett 
medel att åstadkomma ett uppfostrande inflytande över i första hand den föreningslösa 
problemungdomen” och ”Den föreningslösa ungdomen skulle uppmanas att söka sig till 
föreningarna” (Olson 1992, s 160). Barnavårdsnämnderna såg helt enkelt ett behov av att 
sysselsätta de ungdomar som inte sysselsatte sig själva:

Sysselsättning som ideologi’ hade som mål, att genom främst praktisk och enkel syssel-
sättning under noggrann vuxen tillsyn upprätthålla kontrollen över den ungdom, som 
ansågs vara mest mottaglig för brottsliga och/eller omoraliska beteenden. Med tanke på 
det skäligen enkla målet, så behövde ambitionsnivån inte vara högre. Den karaktäristiken 
kan sägas gälla för mycket av den kommunala ungdomsgårdsverksamheten ända in i våra 
dagar. (Olson 1992, s 161)

Olson ser klubbverksamheten som de första kommunala ungdomsgårdarna, och dessa 
inrättades i dåtidens nybyggda bostadsområden efter det att staten ställt som lånevillkor 
att barnstugor skulle inrättas till stöd för ensamma mödrar. Staten såg till att det fanns 
lokaler men driften av verksamheten fick skötas genom föreningar och privata initiativ. 
Efterhand har alltfler helkommunala fritidsgårdar startats, men de allra senaste åren har 
pendeln börjat svänga åter och föreningar tar nu över driften av en del fritidsgårdar. Enligt 
en enkät som Sveriges kommuner och landsting genomfört sedan 1990 så är fritidsgårdar 
en av få typer av fritidsanläggningar som har minskat i antal. Den största nedgången 
skedde under 1990-talet men har fortsatt fram till 2006, det senaste året som det finns 
uppgifter om. Enligt enkäten fanns det i början av 1990-talet 1 445 kommunalt ägda 
fritidsgårdar, vilket minskade till 1 164 stycken 2006. Under samma period ökade antalet 
fritidsgårdar som ägdes och drevs av föreningar från 110 stycken 1990 till 159 stycken 
2006. Även om man räknar med de anläggningar som alltfler kommuner driver under 
beteckningen ”Musikhus” eller ”Ungdomens hus” så minskade denna typ av fritidsan-
läggningar, som inte baseras på idrottsutövande, under perioden från 1 552 till –1 308 
stycken. Det finns en tendens att kommunerna lägger ned vissa fritidsgårdar, överlåter 
ägandet och driften av andra till föreningslivet och själva startar verksamhet inom främst 
idrottsområdet men även av typen ”Ungdomens hus”, där många verksamheter samlas 
under ett och samma tak (Sveriges kommuner och landsting 2007).

disposition
Rapporten består av (förutom detta inledande kapitel) ett andra kapitel där jag tar upp den 
senare tidens forskning om förhållandet mellan civilsamhället och staten, ett huvudkapi-
tel där forskningen om främjande insatser bland ungdomar behandlas och ett sista kapitel 
med en diskussion om främjande insatser i förhållande till stat och civilsamhälle.
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Staten, civilsamhället och den ideella sektorn

Begreppet ”civilsamhället” spreds i Sverige under 1990-talet. Det var under åren med en 
politisk våg av nyliberalism, med kritik av den svenska välfärdsstaten och kärva ekono-
miska tider. När begreppet introducerades, användes det för att dela upp samhället i två 
sektorer. Civilsamhället utgjorde en tydlig kontrast och konkurrent till staten. Efterhand 
kompletterades modellen genom att marknaden lades till som en tredje sfär, och senare 
har även familjen tillkommit som en fjärde (Trägårdh 1995, Wijkström och Lundström 
2002). Gränserna mellan dessa sfärer är ofta otydliga och har heller aldrig helt klargjorts 
av forskarna. Avsikten med distinktionen mellan sfärerna får väl snarast tolkas som olika 
försök att särskilja den andra sfären, civilsamhället, från de övriga eftersom det är denna 
sfär som forskarna inom fältet intresserar sig för. Den civila samhällssfären rymmer den 
ideella sektorn, och det är främst denna som intresset riktas mot. Även om en hel del 
andra begrepp förekommer så har många svenska forskare kommit att använda begrep-
pet ”ideell sektor”, eftersom det rymmer de flesta andra begreppen av betydelse – sociala 
rörelser, social ekonomi, folkrörelser, föreningsliv, nonprofit sector, voluntary sector, 
ngo:s och npo:s för att nämna några.

I en jämförande undersökning (Johns Hopkins) bestämde den internationella forskar-
gruppen sig för att för att en organisation ska uppfylla fem kriterier för att betraktas som 
ideell. En ideell organisation ska
•	 vara	formell, det vill säga institutionaliserad till viss grad genom att till exempel  

  ha en styrelse, skrivna stadgar samt möten eller aktiviteter med viss regelbunden 
  het
•	 vara	privat, det vill säga i institutionell mening separerad från staten
•	 inte dela ut sitt ekonomiska överskott (non-profit-distributing), det vill säga   

  inte ge en del av det ekonomiska överskottet som vinst till någon form av ägare  
  eller huvudmän
•	 vara	självstyrande, det vill säga förmögen att själv kontrollera den egna verksam 

  heten och inte vara en del av till exempel ett vinstdrivande företag
•	 ha	inslag	av	idealitet, det vill säga att organisationen måste ha någon form av   

  bidrag eller frivillig medverkan av betydelse från privatpersoner, till exempel   
  genom ideellt arbete eller privata gåvor (Wijkström och Lundström 2002, s 8).

Staten och civilsamhället
Samhället kan alltså delas upp i fyra sfärer som vi alla står i olika relationer till i våra 
olika roller. Historiskt är det dock missvisande att uppmåla en konflikt mellan staten 
och civilsamhället. Staten och de sociala rörelserna har utvecklats sida vid sida och i hög 
grad gagnat varandras utveckling (Micheletti 1994, Lundström 1995). De traditionella 
folkrörelserna som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, idrotten och fackföreningarna 
har varit pådrivande i välfärdsreformer och drivit på i förstatligandet av flera verksamhe-
ter. Motivet har ofta varit att göra aktiviteterna mer allmänt tillgängliga och mer jämlikt 
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utformade, vilket har lett till snabb utbyggnad. Välfärdsstatens framväxt har också gått 
hand i hand med ökat medlemskap i frivilligorganisationerna:

På områden som barn- och ungdomar, idrott, kultur och vuxenundervisning, kan 
välfärdsstatens framväxt ha inneburit att utrymmet för frivilliga aktiviteter faktiskt ökat. 
De statsbidrag till föreningar som introducerades långt tidigare, men slog igenom under 
efterkrigstiden har dessutom varit betydelsefulla faktorer för föreningarnas expansions-
möjligheter. (Lundström 1995, s 87)

Den offentliga sektorn har under lång tid lämnat omfattande ekonomiska bidrag till den 
ideella sektorn. En genomgång av stödet till den ideella sektorn visade att år 2003 förde-
lades sammantaget cirka 21 miljarder kronor i form av offentliga bidrag. Kommunerna 
stod för det största stödet, 12,7 miljarder, staten 6,5 miljarder och landstingen 1,8 miljar-
der (Statskontoret 2004). I dessa skattningar ingår enbart bidrag och inte ersättningar för 
mer specificerade uppdrag som också är en vanlig stödform.

Olika samhällsfunktioner
De ideella organisationerna förväntas fylla ett antal viktiga samhällsfunktioner: De kan 
utgöra ett avantgarde, ett komplement, ett alternativ eller en ersättning till den offentliga 
sektorns olika verksamheter (Blennberger 1993).

Att utgöra ett avantgarde innebär att de ideella organisationerna kan fungera som viktiga 
pådrivare gentemot den offentliga sektorn och snabbare upptäcka och utveckla metoder 
inom flera fält. De kan ge röst åt olika intressegrupper. De ideella organisationerna kan 
också ses som viktiga komplement till myndigheternas verksamheter, och de kan inom vissa 
områden uppfattas som alternativ för att öka medborgarnas valmöjligheter. Slutligen kan 
de ideella organisationerna ses som ersättning åt de offentliga verksamheterna, en roll som 
ofta inte setts som önskvärd av frivilligorganisationerna själva som hellre ser sig fylla de 
övriga rollerna parallellt med en stark statlig välfärdssektor (Lundström 2004).

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2003 en analys av föreningsdeltagandet under 
perioden 1992–2000. SCB utgick från tre funktioner som föreningslivet kunde fylla. 
Föreningslivet kunde ha betydelse för välfärdsförsörjningen, för skapandet av socialt kapital 
och som demokratiskola. När det gällde välfärdsförsörjningen pekade SCB på behov av 
både välfärdstjänster och information som föreningslivet kunde komplettera den offent-
liga sektorns insatser med. SCB menade bland annat att föreningslivet kunde stärka 
individens resurser genom att tillföra tjänster inom områden, där kollektiva lösningar 
passade bättre, och på så sätt öka livskvaliteten (Vogel et al 2003).

SCB:s forskare menade att föreningslivet kunde bidra till skapandet av socialt kapital i och 
med den interaktion som föreningsdeltagandet innebär. Man lär sig i föreningslivet att 
samarbeta kring gemensamma mål, att konfronteras med olika livserfarenheter och värde-
ringar, att bereda och gemensamt fatta beslut och att organisera vardagslivet i kollektiva 
former. Sådana erfarenheter bygger ett ömsesidigt förtroende, ett socialt kapital, som kan 
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få stor betydelse även utanför föreningslivet (Vogel et al 2003).

Föreningsdeltagandet kunde också antas bidra till mer direkt demokratisk fostran i och med 
deltagandet i föreningslivets beslutsprocesser:

Föreningslivet är … bra för den representativa demokratin eftersom det så att säga på 
köpet utvecklar den kompetens och de dygder som behövs i ett gemensamt beslutsfattande, nämligen 
förmågan att formulera sig, värdera, argumentera och besluta. Föreningslivet tillför vidare 
samhället en social infrastruktur av fria offentliga rum där alternativa politiska dagordningar kan 
upprättas. Medlemmarna myndiggörs och får nya möjligheter att göra sig hörda. (Vogel et 
al 2003, s 11, kursiv i original)

Sociologen Ingrid Sahlin uppfattar statens stöd till föreningslivet mer som ett försök att 
kontrollera ungas fritid, vilket utvecklats i samspel mellan de båda parterna under hela 
1900-talet. I och med den långa gemensamma historien har föreningslivet kommit att 
få ett ”märkligt cementerat värde i det svenska samhället” (Sahlin 1992, s 136). Sahlin 
genomförde i början av 1990-talet en genomgång av lokala förebyggande ungdomsprojekt 
som pågick med statligt stöd under 1980-talet. Hennes analys pekade på att föreningarna 
ofta hade en dubbel roll som förebyggare och som mål i sig själva. En viktig förklaring till 
det höga anseendet var att föreningarna samtidigt delade, konkretiserade och förmedlade 
den dominerande samhällssynen och de rådande strukturerna utan att vara underkas-
tade samma grad av insyn som statens och kommunens egna verksamheter och samtidigt 
uppfattades deltagandet ske på frivillig basis:

Den ordnade aktiviteten och möjligheten till vuxeninsyn är båda beroende av en bestämd 
tidsmässig och rumslig lokalisering, som ungdomsföreningen erbjuder. Där förs anteck-
ningar om vad som görs och hur, i vilken lokal och på vilka tidpunkter, och om vilka och 
hur många som deltagit; det förs register över medlemmar och statistik över aktiviteter. 
Ungdomsföreningen förutsätter vuxnas medverkan, samtycke och kontroll och den har 
otaliga kanaler och band till staten och den centrala nivån liksom till lokala beslutsfattare. 
Föreningens mål och stadgar är offentliga och kan regleras av stat och kommun genom 
bidragsvillkor.  (Sahlin 1992, s 136)

Statens bidrag till civilsamhället
I sina analyser av statens stöd till föreningslivet har ekonomerna Filip Wijkström, Torbjörn 
Einarsson och Ola Larsson (2004) och Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson (2006) 
utvecklat en enkel modell som beskriver statens bidragsgivning utifrån två dimensioner. 
Den första dimensionen har att göra med avståndet mellan staten och föreningarna och 
den andra berör frågan om föreningarna ges bidrag för att utföra särskilda aktiviteter eller 
om de utgör ett mål i sig. I ruta A hamnar bidrag som ges till självständiga organisationer 
därför att de står för något som uppfattas ha ett egenvärde. Exempelvis skulle man kunna 
placera det femte målet för statsbidraget till Ungdomsorganisationerna här: Statsbidra-
get ges för att ”engagera fler ungdomar i föreningslivet” (SFS 2001:1060, s 1). Bidrag av 
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denna typ betalas ut på grundval av hur många medlemmar organisationen har och dess 
regionala spridning.

Figur 1. Fyra idétraditioner bakom statens förhållande till föreningslivet (Källa: Wijkström & Einarsson 
2006, s 39).

Bidrag som betalas ut eftersom organisationerna utför uppdrag, som närmast ses som 
en del av de statliga åtagandena, hamnar i ruta B. Folkrörelserna och välfärdsstaten har 
utvecklats parallellt och är i vissa avseenden så sammanvävda att de är svåra att skilja åt. 
Det är den korporatistiska välfärdsmodellen som fångas i denna ruta. Staten ger bidrag till 
folkrörelserna, och folkrörelserna utvecklar välfärdsstaten. De båda är så inkorporerade i 
varandra att de nästintill är oskiljaktiga.

Bidrag som ges enligt ruta C skulle lika gärna kunna ha utförts av staten men av olika 
anledningar har det ansetts lämpligare med en icke statlig utförare av den aktuella 
åtgärden. Troligen kan många projektverksamheter, där statliga myndigheter ger bidrag 
till frivilligorganisationer för att genomföra vissa tydligt preciserade uppdrag, placeras 
i denna ruta. De delar av Ungdomsstyrelsens satsning på förebyggande och främjande 
åtgärder, som utgör stöd till frivilligorganisationer, kan till stora delar hänföras hit.

Medel som betalas till organisationer och som passar i ruta D brukar vanligen inte benäm-
nas bidrag. Här handlar det snarast om att staten upphandlar regelrätta tjänster på en 
konkurrensutsatt marknad. Fortfarande handlar det dock om icke vinstdrivande organi-
sationer, men de ges inga bidrag enbart för att finnas till utan de får ersättning för utförda 
tjänster. Wijkström och hans medförfattare fann att en mycket stor del av de bidrag, som 
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betalades ut enligt statsliggaren 2004, kunde hänföras till tabellen två nedre rutor (B=3,2 
miljarder, C=3,0 miljarder) och enbart en mindre andel i syfte att bistå ett självständigt 
föreningsliv (A=1 miljard D=0,1 miljard). Författarna påpekar att summeringen haltar 
eftersom stöd som faller in i ruta D knappast kunde förväntas återfinnas i statsliggaren 
som bidrag. Men även om man jämför de två vänstra rutorna finns en tydlig tyngdpunkt i 
bidragsutbetalningen av korporativa skäl (Wijkström et al 2004).

ändrade relationer mellan stat och civilsamhälle
Relationerna mellan staten och civilsamhället har förändrats under senare år mot att de 
ideella organisationerna ägnar allt större del av sin verksamhet åt välfärdsproduktion 
och mindre tid åt att driva sakfrågor och ge röst åt olika befolkningsgrupper (Wijkström 
och Einarsson 2006, Lundström och Wijkström 2002). Utvecklingen har inneburit en 
förskjutning, där organisationer och föreningar får förfrågningar om uppdrag och tjäns-
ter som stat och kommun inte finner utrymme att genomföra. Wijkström och Einarsson 
(2006) menar att det finns en rörelse över tid i förhållandet mellan staten och den ideella 
sektorn – från att organisationerna varit fristående (ruta A), via integrerade folkrörelser 
(B) och en semi-offentlig förvaltning (C), mot att de nu börjar betraktas som aktörer på 
en marknad (D). Wijkström och Einarsson lyfter fram två parallella processer som bidrar 
till denna utveckling. Den första är den pågående professionaliseringen inom den ideella 
sektorn, och den andra utgörs av förändringar i uppfattningen om inför vem eller vilka 
man i en organisation står ansvarig och hur olika resultat ska redovisas (Wijkström och 
Einarsson 2006). I internationell jämförelse har Sverige traditionellt haft en låg grad av 
professionalisering inom den ideella sektorn, vilket hänger samman med sektorns inrikt-
ning och sammansättningen av organisationer:

Vi kan grovt anta att i en ideell sektor som inriktar sig på produktion av tjänster inom 
välfärdsstatens kärnområden – sjukvård, utbildning, och social omsorg – där kan vi också 
förvänta oss krav och förväntningar på en högre professionalisering. Det omvända gäller 
då i de länder där man i den ideella sektorn av tradition fokuserar på produktion av ’röst’ 
eller medlemstjänster inom till exempel idrott och rekreation. Organisationerna i en 
sådan sektor, som till exempel den svenska, förlitar sig i högre grad på människors (i fallet 
Sverige, medlemmarnas) ideella insatser. (Wijkström och Einarsson 2006, s 45)

Professionaliseringsprocessen bidrar till överföring av idéer, tänkesätt och lösningar 
mellan olika sektorer, och den dominerande sektorn har under senare tid varit markna-
den. Marknadslösningar har överförts såväl direkt från vinstdrivande företag som via den 
offentliga sektorn och dess användande av målstyrningsmodeller och annat i linje med 
”New Public Management” (Wijkström och Einarsson 2006). Wijkström och Einarsson 
diskuterar även hur användandet av olika kontrakt och redovisningsformer bidragit till 
förändringar i relationerna mellan stat och föreningar. Reformeringen av statens styrfor-
mer, inspirerade av marknaden, har möjliggjort att föreningars och organisationers tjäns-
ter kan bli aktuella för upphandling av välfärdstjänster. Men detta har även bidragit till att 
föreningar och organisationer tvingas förändra redovisningsformer och skriva kontrakt 
med återrapporteringskrav gällande resultat som tidigare uppfattats som mindre viktiga 
för medlemmarna. Sammantagna bidrar dessa processer till en rörelse inom den svenska 
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ideella sektorn från ”röst” till ”service”, vilket även innebär ett närmande till situationen 
i många andra EU-länder och USA. Även om föreningslivets traditionella roll finns kvar 
och uppvisar ökande medlemstal, så är det den nyare uppgiften som serviceproducent 
som uppvisar starkast tillväxt:

Formerna för människors inflytande, medverkan och delaktighet i det svenska civilsam-
hället och dess organisationer är under förändring. Detta samtidigt som också de idéburna 
organisationernas roll, position och betydelse tycks förändras i samhället. De formella 
medlemmarna – en helt central komponent i folkrörelsetraditionen – tycks minska i 
betydelse som arbetskraft och resurs för organisationerna. De ersätts av avlönade anställda 
och i högre utsträckning av frivilliga utan något formellt inflytande i organisationerna. 
Parallellt pågår både en professionalisering av organisationernas verksamhet och en 
utveckling där alltmer verksamhet kontrolleras och styrs via utvärderingar och revisioner 
genomförda av aktörer utanför den egna organisationen. (Wijkström och Einarsson 2006, 
s 81–82)

Statsvetaren Erik Amnå diskuterar civilsamhällets ”återkomst” under senare tid bland 
annat som resultatet av välfärdsstatens misslyckande:

When public service and political parties fail to fulfil their commitments, the civil society 
is invited to be a partner, thanks to its costefficient methods and its good-will. Indeed, the 
non-paid, mostly female volunteers constitute an added bonus. (Amnå 2006, s 8)

Men det är enligt Amnå inte de gamla folkrörelserna som återkommer utan nu har rollen 
för organisationerna i civilsamhället förflyttats från ”input-”sidan till ”output-”sidan i den 
politiska processen. Organisationerna är oftare utförare av starkt specialiserade tjänster 
i stället för att vara breda och öppna folkrörelser som själva sätter sina mångfasetterade 
agendor. En följd av detta är även, enligt Amnå, att  organisationerna blir sämre som 
”demokratiskolor” (Amnå 2006, s 9). Förvaltningsekonomen Staffan Johansson ser 
samtidigt i sin analys av den ideella sektorns förhållande till välfärdsstaten en ljus framtid 
för föreningslivet i båda dessa roller:

Sett ur de ideella organisationernas perspektiv framstår framtiden som ljus. De allt mer 
differentierade kommunerna erbjuder en expanderande marknad för sociala ideella 
organisationer. Det finns fortfarande utrymme för traditionella medlemsbaserade ideella 
föreningar att vara komplement och intressebevakare. Dessutom inbjuds dessa organisa-
tioner i allt fler kommuner också att verka som serviceproducenter, som alternativ eller 
ersättning för verksamhet som tidigare bedrivits i kommunal regi. Men mycket är sig likt. 
Den svenska ideella sektorn hör fortfarande hemma i en skandinavisk modell, men den är 
i flera avseenden inte så homogen som policydokumenten föreskriver, och den kan sägas 
vara på glid mot en mer genomsnittseuropeisk modell för relationer mellan offentlig och 
ideell sektor. ( Johansson 2005, s 40)
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Fritidsgårdar, civilsamhälle och stat
Sett i ett europeiskt perspektiv utvecklades den svenska välfärdsstaten relativt sent. De 
stora reformerna genomfördes efter andra världskriget (Pierre och Rothstein 2003). 
Staten och kommunerna expanderade kraftigt fram till 1980. Därefter har utvecklingen 
stagnerat eller minskat (Statskontoret 2000). Välfärdsreformerna genomfördes i ett 
expansivt skede i svensk historia då stat, kommuner, byråkrati, industri och folkrörelser 
utvecklades parallellt och förstärkte varandra (Pierre och Rothstein 2003). Utvecklingen 
har bromsats upp i och med internationella förändringar så som konjunktursvängningar, 
Sveriges anslutning till EU och den allmänna globaliseringsprocessen, men även natio-
nella och lokala förändringar som krav på ökat inflytande från regioner, kommuner 
och enskilda individer har spelat in. Välfärdsstaten befinner sig i otakt enligt Rothstein 
och Pierre (2003). Nya tider ställer nya krav på en välfärdsstat som etablerades under 
helt andra förutsättningar och vars institutioner förändras långsamt. När välfärdsstaten 
byggdes upp, hade Sverige en relativt homogen befolkning. Staten bestämde själv hur 
stort budgetunderskottet skulle vara, barn gick i den skola som var närmast och staten 
styrde med hjälp av lagar och regler.

De kommunala ungdoms- och fritidsgårdarna växte fram som en del av folkhemmet efter 
inspiration från de ideellt drivna föregångarna. Och även om de minskat i antal så finns 
gårdar med kommunen som huvudman i de allra flesta kommuner. Staten ger omfattande 
bidrag till ungdomsorganisationer för att ge fler ungdomar möjlighet att engagera sig 
och stödjer också många ”vuxenorganisationer” som engagerar sig för ungas sak. Civil-
samhället förväntas bidra med nya idéer, sysselsättningsalternativ, demokratisk fostran 
och socialt kapital. Kritiker menar att det finns ett dolt underliggande motiv i samhällets 
åtgärder för unga, åtgärder som formas av rädsla för ungdomarnas expressiva uttrycks-
sätt och brist på förståelse för deras val av livsstil. Vuxna uppfattas inte alltid ha samma 
insikter i vilka livsval och utvecklingsprocesser som är viktiga i det senmoderna samhäl-
let. Staten försöker styra på mer raffinerade vis genom utvärderingar och måluppfölj-
ning (Pierre 2000). Försöken att kartlägga interna processer och skilja på beställaransvar 
och utföraransvar inom stat och kommun har öppnat för möjligheterna att upphandla 
tjänster från andra aktörer. Att ”bli upphandlad” innebär en ny situation för många av 
civilsamhällets aktörer i jämförelse med tidigare mer fritt formulerade och egeninitierade 
verksamhet.

I nästa kapitel, som utgör översiktens stomme, belyses den forskning om främjande 
insatser för unga som bedrivits under 1990- och 2000-talen. Forskningsöversikten tar 
sin utgångspunkt i forskningen om fritidsgårdarnas möjligheter och problem. Efter 
detta följer tre avdelningar som tar upp forskningen kring centrala begrepp som knyts 
samman med främjandebegreppet. I kapitlets sista avsnitt behandlas verksamheter som 
i en tidigare forskningsöversikt lyfts fram som evidensbaserade. Slutligen följer ett sista 
kapitel där jag försöker knyta ihop olika trådar i en diskussion om förhållandet mellan stat 
och civilsamhälle när det gäller främjande insatser för unga.
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Främjande ungdomsverksamhet

Detta kapitel utgör en översikt över forskning om främjande insatser för ungdomar. 
Intresset riktas främst mot insatser som bedrivs inom fritidsområdet. Där det funnits 
referenser till civilsamhället ägnas detta särskild uppmärksamhet. Huvudfrågan för kapit-
let är dock vad som menas med främjande insatser bland ungdomar.

Kapitlet är indelat i fem avsnitt. I det första behandlas forskning om fritidsgårdar och 
ledarnas betydelse för verksamheten vid dessa. Det andra avsnittet tar upp forskningen 
om samhällsarbete och empowerment som båda på lite olika sätt handlar om att föra 
fram underprivilegierade gruppers intressen och mobilisera grannskapet kring deras 
problem. Det tredje avsnittet tillägnas betydelsen av att främja det friska eller positiva 
hos enskilda individer i stället för att enbart koncentrera sig på att förebygga problem och 
annat elände. I det fjärde avsnittet diskuteras begreppet socialt kapital och hur det kan 
bidra till att främja ungas utveckling. Det sista avsnittet behandlar en del arbetsmetoder 
som i utvärderingar visat sig mer framgångsrika än andra.

När det funnits översikter och texter på svenska, har jag använt mig av dem. Ibland har 
jag istället gått till primärkällorna, ofta beroende på att de svenska populärversionerna 
inte givit tillräcklig information om vad slutsatser och resultat baseras på.

Fritidsgårdar, ungdomar och ledare
Forskning om ungdomar kan handla om vitt skilda företeelser. I Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskaps senaste utvärdering delas ungdomsforskningen upp i 
ungdomskulturforskning och annan ”forskning om ungdomar” (Jonsson et al 2003). 
Forskning om ungas fritid ligger ibland nära ungdomskulturforskningen men får nog 
ändå sägas höra till den övriga ”forskningen om unga” enligt utvärderarnas uppdelning. 
På statlig nivå finns inte fritidspolitik som något eget sammanhållet politikområde, men 
de flesta kommuner har en nämnd för kultur- och fritidsfrågor. Både staten och kommu-
nerna ger samtidigt omfattande stöd till föreningslivet, och de flesta kommuner har en 
eller flera fritidsgårdar. Historiskt har fritidsgårdarna byggts upp för att sysselsätta de 
ungdomar som inte är med i några föreningar och som man myndigheterna därför har 
uppfattat vara i behov av särskilda åtgärder.

Detta avsnitt tar upp den senaste tidens forskning om fritidsgårdar och deras betydelse 
som främjande ungdomsverksamhet och vilka problem som också finns i verksamheten.
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mats Trondman – Kloka möten
Kultursociologen Mats Trondman har undersökt mötet mellan fritidsledare och ungdo-
mar vid ett café med gratis tillgång till internet i en mellanstor svensk stad i slutet av 
1990-talet. Han kallar det ”Café Klokheten”. Han har undersökt hur delaktighet kan 
användas som en metod i vuxnas arbete med ungdomar som saknar självförtroende och 
”en känsla av att man är värd något” (Trondman 2003, s 14).

Det är min avsikt att visa att kloka vuxna kan bidra till att göra ungdomar i riskzon klokare 
och därmed mer socialt produktiva i sina sätt att förstå och hantera sig själva, sina livsvill-
kor och framtidsperceptioner. (Trondman 2003, s 130)

Resultaten visar enligt Trondman att ”… ’stammisarna’ tack vare den vardagliga delaktighetskul-
turen blivit bättre på att göra sig själva och andra till objekt för sina egna tankar. De kan se sig själva 
och andra utifrån, som något man kan tala om, förstå, upplysa hantera och förändra. Och 
detta ’objektsgörande’ av den egna subjektiviteten, av den man är och det man känner 
tycker och gör, har samtidigt som den bidragit till att göra ’stammisarna’ förnufts- och 
känslomässigt klokare också stärkt deras jaguppfattning och självförtroende. ” (Trond-
man 2003, s 195, kursivering i original)

Det är min och ’stammisarnas’ övertygelse att förändringarna i deras sätt att förstå och känna sig 
själva och de konkreta förändringarna i deras sätt att leva sina liv kan förklaras av deras möte med perso-
nalen och verksamheten på Café Klokheten. Inte minst har Klokheten lyckats få en rad ungdomar i 
riskzon att känna tillhörighet och därmed delaktighet, vilket skapar förutsättningar för att 
vilja ha inflytande. (Trondman 2003, s 196, kursivering i original)

I Trondmans bok ges ledarna en nyckelroll i arbetet med att stödja deltagarnas utveckling 
mot att bli ”kloka vuxna”:

En sak är säker: de kloka vuxna har lyckats förverkliga sina huvudtankar i praktiken på ett 
sådant sätt att ungdom i riskzon till följd av mötet med metoden vardaglig delaktighetskul-
tur utvecklar mer socialt produktiva förståelseformer och handlingar. Med kloka vuxna 
blir ungdom i riskzon klokare. (Trondman 2003, s 197)

Det som Trondman benämner vardaglig delaktighetskultur handlar mycket om infly-
tande, vilket han beskriver på följande vis:

Inflytande är således ett sätt att vara och umgås, ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter 
genom att de som i vardagen kommunicerar med varandra dras till varandra, vill vara 
med varandra, lyssnar på varandra, låter sig prövas och utmanas av varandra, lär sig något 
av varandra och gör något för varandra. Vardagligt direktinflytande är följaktligen inget 
annat än en vardaglig delaktighetskultur: en levd form för hur man är som människa och 
kommunicerar med andra – en förvärvad klok habitus som försöker ge ungdom i riskzon en möjlighet 
att förvärva kloka habitus. (Trondman 2003, s 120)
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Richard Lerner med flera – Positiv ungdomsutveckling, Positive Youth 
development (PYd)
I USA har det under senare år vuxit fram ett antal nya begrepp och idéer om ungdomars 
behov av hjälp och stöd i utvecklingen till välmående och engagerade vuxna. Det finns 
inom denna idéströmning en uttalad ambition att betrakta ungdomar ur positiv synvinkel 
och främja goda utvecklingstendenser som ett komplement till tidigare ungdomspolitik 
ofta utmärkt av att inrikta sig på att förebygga ett problem i taget:

youth are viewed as resources to be developed. The new vocabulary emphazises the 
strengths present within all young people and involves concepts such as development 
assets … moral development … civic engagement … well-being … and thriving … These 
concepts are predicated on the idea that every young person has the potential for sucessful, 
healthy development and that all youth possess the capacity for positive development. 
(Lerner et al 2005, s 20).

Idéerna grundar sig på utvecklingssystemteoretiska resonemang där samspelet mellan 
individen och hennes omvärld är i fokus. Människans formbarhet genom hela livsloppet 
betonas, även om tidiga erfarenheter ges större betydelse än senare. Formbarheten gör 
att det i livets alla skeden finns utrymme för systematisk förändring till en mer positiv 
utvecklingsprocess.

Fokuseringen på ”ungdomsproblem” har enligt forskarna medfört att positiv utveckling 
kommit att bedömas utifrån avsaknaden av problembeteenden. Om en ung människa 
inte dricker, röker eller praktiserar osäkert sex så har det bedömts som lyckat. Alltför lite 
möda har lagts på att faktiskt reda ut vad en positiv utvecklingsprocess innebär, och det 
är framför allt detta som forskningen kring ”positiv ungdomsutveckling” vill bidra till. 
Här finns således en mycket tydlig inriktning på främjandeperspektivet.

Ett viktigt bidrag från denna forskning är betoningen av att formulera, operationalisera, 
mäta och utvärdera vad forskarna menar vara de viktiga beståndsdelarna i en positiv 
utveckling som också benämns ”thriving process” (Jelicic et al 2007, s 224).
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Figur 2. Arbetsdefinitioner av de fem komponenterna (5 Cs) i positiv ungdomsutveckling (Källa: jelicic 
et al 2007, s 265, min översättning)

Kompo-
nent

Five Cs

Kompe-
tens

Compe-
tence

Att man har en positiv uppfattning av sina handlingar inom 
domänspecifika områden som sociala, akademiska, kognitiva och 
yrkesmässiga områden. med social kompetens menas förmåga att 
kunna relatera till andra (bland annat konflikthantering). Kognitiv 
kompetens består av kognitiv förmåga (bland annat beslutsfat-
tande). Betyg, närvaro och provresultat är delar av den akademiska 
kompetensen. Yrkeskompetens består av yrkesvanor och karriärpla-
nering.

Förtro-
ende

Confidence En inneboende känsla av övergripande positivt egenvärde och 
effektivitet, personens övergripande självuppfattning i motsats till 
domänspecifika uppfattningar.

Kontakt Connection Positiva band till människor och institutioner som återspeglas i 
ömsesidigt utbyte mellan individen och hans vänner, familjen, 
skolan och samhället och där båda parter bidrar till utbytet. 

Karaktär Character Respekt för sociala och kulturella regler, vana vid korrekt uppträ-
dande, en uppfattning om rätt och fel (moral), integritet.

Caring and 
Compas-
sion

Känsla av sympati och empati gentemot andra.

I samspel mellan empirisk forskning och praktikers språkbruk har man kommit fram 
till att en positiv ungdomsutveckling karaktäriseras av fem komponenter175 – kompetens, 
förtroende, kontakt, karaktär och medkänsla – som i sin tur bidrar till en sjätte central 
komponent: deltagande. En ung person kan återpegla och förstärka beteenden som ryms 
inom de fem komponenterna genom att bidra positivt till sitt själv, sin familj, sitt område 
(community) och slutligen till civilsamhället:

when youth believe that they should contribute to self and context and when they act on 
these beliefs, they will both reflect and promote further advances in their own positive 
development and, also, the health of their social world. Theoretically, there will be adaptive 
individual ↔ context development regulations. (Lerner et al 2005, s 23)

För att undersöka hur de olika komponenterna relaterar till olika bakgrundsvariabler, hur 
de hänger samman inbördes och om de kan användas för att förklara positiva respektive 
negativa utvecklingsprocesser använder sig forskarna av ett longitudinellt material. Barn, 
med start i tioårsåldern, och deras föräldrar har fått fylla i enkäter med frågor om fritids-
vanor, sociala omständigheter och liknande. Än så länge har bara de två första undersök-
ningsomgångarna, med ett års mellanrum, rapporterats (Lerner et al 2005, Jelicic et al 
2007). I undersökningarna användes en mängd tidigare utprövade skalor och index för 
att mäta de fem komponenterna. Dessutom användes indikatorer på deltagande, hälsa, 

175  På engelska benämns dessa ”the five Cs” efter deras begynnelsebokstäver.
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välbefinnande, riskbeteenden, negativa utfall och bakgrundsfaktorer.

Med enbart ett års uppföljningstid och med så pass unga människor tycker man att det 
borde vara svårt att upptäcka och precisera positiva och negativa processer, men forskarna 
tycker sig se tydliga resultat. De som hade högre poäng på skalorna över de fem kompo-
nenterna i årskurs fem hade också högre poäng på måttet för deltagande och färre tecken 
på depressioner och riskbeteenden, när könsskillnader kontrollerats. Dessa tidiga resultat 
pekar även på att positiva utfall inte enbart återspeglar avsaknad av problembeteenden 
utan att det är fråga om två teoretiskt och empiriskt åtskilda processer. Det vill säga att 
undersökningen visar en positiv process med samband mellan höga PYD-poäng och det 
positiva utfallet deltagande, och en negativ process med låga PYD-poäng som leder till 
negativa utfall som riskbeteenden och depression. Resultaten talar alltså för att främjande 
insatser av denna typ kan ha både förebyggande effekter (minskat riskbeteende) och 
främjande effekter (ökat positivt deltagande). Slutsatserna är dock baserade på en mycket 
ung population, där riskbeteenden är sällsynt, och i analyserna saknas dessutom kontrol-
ler för bakgrundsfaktorer. Forskarna manar därför till viss försiktighet i tolkningen av 
resultaten men menar ändå att de ger visst stöd för en främjande ansats, och de menar att 
beslutsfattare och andra bör ta med detta i sin planering av ungdomsprogram. Man bör i 
högre utsträckning planera när man ska fokusera på förebyggande respektive främjande 
och när en kombination av de båda är på sin plats. Man bör även överväga i vilka lägen 
man ska försöka reducera problem och i vilka lägen man ska försöka förbereda unga till 
att bidra till sin egen och andras utveckling. När ska olika insatser kombineras? Vilka 
förutsättningar behövs för att ta fram det bästa ur ungas engagemang? När i ungas 
utveckling är olika insatser lämpliga? För vilka ungdomar? Hur skiljer det sig för dem 
som bor i olika i bostadsområden och som har olika andra förutsättningar? Sådana frågor 
ser forskningen kring positiv ungdomsutveckling som centrala för finansiärer, påskyn-
dare och beslutsfattare att ta ställning till och för den fortsatta forskningen inom fältet att 
analysera vidare ( Jelicic et al 2007).

joseph mahoney, håkan Stattin med flera – Kritik mot de svenska fritids-
gårdarna
Samtidigt som tankarna kring ”Positive Youth Development” utvecklats i USA har de 
svenska fritidsgårdarna fått utstå hård kritik i ett antal artiklar från en grupp forskare med 
kopplingar till universitetet i Örebro (se till exempel Mahoney et al 2001, Mahoney et al 
2004). De svenska fritidsgårdarna beskrivs leva efter raka motsatsen till de ideal som lyfts 
fram inom den amerikanska forskningen. De saknar struktur och individuell kompetens-
utveckling, och den främsta kritiken gäller att de samlar ungdomsgrupper som befinner 
sig i olika skeden av en avvikande karriär under ett och samma tak utan kompetent ledar-
skap. Forskarna menar att det visserligen finns variationer, men i det stora hela har de 
svenska kommunala fritidsgårdarna fungerat på detta vis sedan slutet av 1960-talet:

The Swedish youth recreation centres, which are available to adolescents at the age of 
13 and older, are commonly low in structure and are not explicitly directed at individual 
skill building. Moreover, previous research shows that adolescents who attend regurlary 
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are, as a group, more antisocial, have more antisocial peers, have more conflicted parent 
relations, and have parents who are less effective monitors of their behaviour … (Mahoney 
et al 2001, s 517)

Mahoney et al har följt alla de ungdomar i Örebro (n=498) som 1968, då de var 13 år, 
i enkäter själva uppgav hur ofta de besökte någon av stadens fritidsgårdar. Dessutom 
svarade föräldrar och lärare på frågor om ungdomarnas uppträdande, familjens socio-
ekonomiska status och liknande. Ungdomarna uppgav även vilka de helst umgicks med, 
och de fick göra test för att mäta akademiska prestationer. Materialet kompletterades med 
uppgifter om registrerad, mer allvarlig brottslighet. Forskarna har haft möjlighet att följa 
ungdomarna under 20 års tid. Resultaten måste betecknas som mycket nedslående för 
fritidsgårdarna och dess besökare. Huvudresultaten visar att fritidsgårdarna ofta lockar 
till sig besökare med mångfasetterade problem och att de som besöker fritidsgårdarna har 
betydligt högre brottslighet än jämförbara grupper som inte besökt gårdarna. Resultaten 
pekar på att fritidsgårdarna faktiskt lyckas nå en mer utsatt grupp, vilket också är syftet, 
men att de inte lyckas bidra till en positiv utvecklingsprocess. Tvärtom förvärras proble-
men för besökarna:

youth centre participation was the single best indicator of criminal offending in a model 
that included child aggression, hyperactivity, school achievement, peer preference, SES, 
marital status, and parental concerns for child behaviour. (Mahoney et al 2001, s 518)

I en senare artikel har forskarna följt ett annat urval i samma stad under en annan tid. 
I den undersökningen följdes 1 163 åttondeklassare i Örebro län under två år, 1999 och 
2000. Undersökning bygger helt och hållet på självrapporterade uppgifter om fritidssys-
selsättning, attityder till skolan, avvikande beteende, brottslighet, relationer till skola och 
föräldrar (Mahoney et al 2004). Syftet med undersökningen var att undersöka de svenska 
fritidsgårdarnas roll i en negativ utvecklingsprocess som beskrivs på följande vis:

1. Fritidgårdarna lockar till sig besökare som har tidigare beteendeproblem   
  och negativa erfarenheter från andra vuxen-ledda strukturerade verksamheter  
  och omständigheter (till exempel familj och skola).

2. Denna selektionsprocess leder till en anhopning av ungdomar med avvikande  
  beteende vid fritidsgårdarna.

3. Ansamlingen av ungdomar med avvikande beteende leder till en ökning av   
  avvikande beteende bland fritidsgårdarnas besökare.

Resultaten från undersökningen ger stöd för att en sådan process existerar. Det är heller 
ingen större skillnad mellan dessa resultat och de tidigare resultaten som gällde situatio-
nen 30 år tidigare:

stable participation was linked to stable and high antisocial behaviour while no participa-
tion was linked to stable and low antisocial behaviour. Adolescents who joined the YRCs176 

176  YRC=Youth Recreation Centre (fritidsgård på svenska).
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during the course of the study showed a marked increase in antisocial behaviour that 
coincided with their involvement. However, those who stopped participating in the YRCs 
did not show a corresponding decrease in antisocial behaviour, then this latter result means 
that centre-related problem behaviours persist beyond the period of direct involvement in 
the centres. In other words, unstructured YRCs may facilitate av deviance-prone lifestyle. 
(Mahoney et al 2004, s 559)

Fritidsgårdarnas verksamhet är enligt forskarna överlag fortfarande lika ostrukturerad 
och lockar till sig unga med problem:

Individual skill building is not part of the activity goal. One or more adults are present 
at the centres, but often do not direct or place demands on activities. The educational 
background of the adult supervisors is variable, but rarely includes a university educa-
tion or degree. Wages for staff members are low and turnover rates among staff are high.
(Mahoney et al 2004, s 554).

Forskarna är alltså även i denna studie överlag kritiska till de svenska fritidsgårdarnas 
verksamhet, men samtidigt nyanserar de i undersökningen kritiken genom att specificera 
synpunkterna till att särkilt gälla det mindre antal fritidsgårdar med särskilt hög andel 
besökare med avvikande beteende. Där är problemen värre. Resultaten tydliggör behovet 
att motverka tendenser till att vissa fritidsgårdar blir särskilt överhopade med ungdomar 
med problembeteenden (Mahoney et al 2004, s 559).

Leon Feinstein, john Bynner och Kathryn duckworth – Fritidsmiljöer och 
deras effekter på framtida exkludering
En engelsk forskargrupp ledd av pedagogen Leon Feinstein var inriktad på att finna 
exkluderande effekter som en följd av deltagande i fritidsaktiviteter i 16 års ålder. De 
använde sig av ett longitudinellt datamaterial för att följa 16-åringar tills de nått 30 års 
ålder. De hade även tillgång till en lång rad bakgrundsinformation som gjorde det möjligt 
att kontrollera skillnader i olika gruppers intresse att delta i utbildning, deras föräldrars 
och lärares bedömning av deras beteende, uppgifter om kamratkrets och umgänge, 
studieframgångar, familjefunktioner, inkomster och social klass (Feinstein et al 2005). 
Forskargruppen påpekade att även om de hade tillgång till en mängd kontrollvariabler 
så finns det anledning att vara försiktig i tolkningen av resultaten. De resultat som de 
särskilt lyfter fram liknar dock de som den utvecklingspsykologiska forskningen kring de 
svenska ungdomsgårdarna kom fram till:

Those who attend youth clubs177 have worse adult outcomes for many of the measures 
of adult social exclusion, even conditioning on the full set of controls. Thus, for similar 
levels of age 16 behaviour, success and aspiration and age 10 cognitive skill, amongst other 
factors, those who attended youth clubs were less likely to achieve educationally and more 
likely to be criminal offenders than those who did not. The reverse was true for the other 
types of age 16 participation. (Feinstein et al 2005 ii).

177  Ungefär fritidsgårdar
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Forskargruppen kom alltså fram till negativa resultat för dem som deltog i de engelska 
fritidsgårdarna. De är samtidigt försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser från 
dessa resultat, eftersom de kan utgöra effekter av en långvarig och komplicerad selek-
tionsprocess, men menar att även om forskningen inte förmår att fånga hela denna selek-
tionsprocess så kvarstår resultaten att de engelska fritidsgårdarna inte förmådde att bryta 
den negativa utvecklingsprocess som var dess huvudsakliga målsättning att rå på.

Utöver detta huvudresultat studerade forskarna även effekterna av deltagande i andra 
typer av fritidsaktiviteter. Flera av dessa uppvisade mer positiva resultat bland 30-åring-
arna. Som väntat, med utgångspunkt i deltagarnas sociala bakgrund, skolprestationer och 
familj, så lyckades till exempel scouterna, kyrkan och mer skolbaserade fritidsaktiviteter 
att bidra till en positiv utvecklingsprocess. Ett resultat som forskarna särskilt lyfter fram 
är att deltagande i idrott och ”community centers”178 verkar ha förutsättningar att bryta 
effekterna av en negativ uppväxtmiljö. Dessa aktiviteter kunde attrahera ungdomar från 
skilda socioekonomiska bakgrunder, och detta ser forskarna som en viktig delförklaring 
till den efterfrågade förutsättningarna att bryta den negativa utvecklingsprocessen. Både 
idrott och ”community centers” attraherade deltagare från alla socioekonomiska grupper 
och bidrog därmed till en plattform för möten över klassgränserna. Detta kan var en 
bidragande faktor till de goda resultaten.

Forskargruppen menar att valet av fritidsaktiviteter har stor betydelse för hur unga 
kommer att utvecklas som vuxna. De påpekar att den politiska utmaningen är att försöka 
finna fritidsaktiviteter som attraherar de unga som är i störst behov av dem men som 
samtidigt inte förvärrar deras situation. Det finns en påtaglig risk att de, som redan är på 
god väg in i en exkluderingsprocess, väljer fritidsaktiviteter med lägre grad av vuxeninsyn 
och struktur, vilket påskyndar deras negativa utveckling, medan de från mer gynnsamma 
förhållanden väljer andra mer strukturerade fritidsaktiviteter, som till exempel scouterna 
och kyrkan ordnar, vilket påskyndar deras positiva utveckling. Utmaningen är att finna 
aktiviteter eller kontexter som både attraherar unga i riskzon och bidrar till positiv utveck-
ling (Feinstein et al 2005).

Samhällsarbete och empowerment – att främja utsattas röst
Samhällsarbete är väl i huvudsak ett passerat kapitel inom det sociala arbetet, men bland 
fritidsledare tycks denna typ av arbete alltjämt vara en viktig inspirationskälla. Empower-
ment och samhällsarbete har det gemensamt att båda perspektiven uppmanar till efter-
tanke om maktrelationer och aktivt eftersträvar att lyfta fram utsatta gruppers röst. För 
dem som jobbar inom kommunal verksamhet kan detta uppfattas som motsägelsefullt, 
eftersom de lätt hamnar i diskussioner om på vems sida de egentligen står. Vad händer 
om ungdomarnas intressen kolliderar med statens? Även om man kan diskutera fören-
ingslivets beroende av staten så är inte denna intressekonflikt lika uttalad när det gäller 

178  Community centers har ingen direkt svensk motsvarighet. De fungerar som samlingsplats för föreningsaktiviteter och förser 
allmänheten med samhällsinformation.
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samhällsarbete som utförs inom civilsamhället.

Kenneth Sundh och Päivi Turunen med flera – Social mobilisering
Det sociala samhällsarbetet i Sverige kopplas ofta samman med vänstervågen under 
1970-talet och ses som en följd av 1960-talets vänsterradikala uppvaknande med student-
revolterna, kvinnorörelsen och miljörörelsen. Titeln på en av de böcker, som publice-
rades under denna period, säger en hel del om hur socialarbetarna uppfattade sin roll 
”… revolution på tjänstetid … – Om ett samhällsarbete i Aspudden” (Ahlberg et al 1976). 
Det var socialarbetarens uppgift att fungera som utsatta gruppers advokat, uppmuntra 
och stödja deras motstånd mot de rådande strukturella förhållanden, som höll dem nere, 
och det var även socialarbetarnas uppgift att framföra förändringskrav i debatten och till 
makthavare (Olsson 1995). Detta är uppgifter som annars brukar förknippas med civil-
samhällets organisationer. Den tidiga entusiasmen stötte emellertid på problem. Projek-
ten höll inte vad de lovade. Makthavarna backade när alltför besvärliga krav ställdes, och 
samhällsarbetarna fick rykte om sig att vara bråkmakare. Socialtjänsten svängde från att 
ha prioriterat strukturella åtgärder till att fokusera mer individuella insatser och behand-
lingsmetoder (Lindholm 1995). Såväl Olsson som Lindholm menar dock att även om 
samhällsarbetet inte längre kan beskrivas som socialtjänstens ”stora och omdiskuterade 
metod” så har det inte helt försvunnit. Bland annat har fritids- och föreningslivet tagit 
större ansvar med utgångspunkt i fritids- och ungdomsgårdar (Olsson 1995).

Forskaren i socialt arbete Matts Mattsson beskriver även ”Ej till salu-projektet” som 
ett viktigt samhällarbete under 1980-talet. Ungdomsstyrelsens föregångare Statens 
ungdomsråd var en av de drivande parterna bakom detta, och nyckelordet var ”delaktig-
het”. I rapporteringen kring projektet tilldelades framför allt fritidssektorn och ungdoms-
organisationerna en avgörande betydelse för utvecklingen av den lokala demokratin. 
Mattsson följde den del av projektet som genomfördes i Råslätt, ett miljonprogramsom-
råde i utkanten av Jönköping. Enligt den utvärdering som genomfördes var projektet rätt 
misslyckat, eftersom det bland annat inte medverkade till ökad delaktighet bland barn 
och unga (Mattson 1995). Andra problem uppstod på grund av motsättningar mellan 
myndighetsrollen och folkrörelseförankringen bland den engagerade personalen, vilket 
ledde till svårigheter att avgränsa projektet och till olika uppfattningar om vilken typ av 
initiativ som en samhällarbetare kan och bör ta. Hur pass engagerad bör projektledaren 
vara? Ska man se samhällsarbetet som ett livsprojekt bedrivet av eldsjälar eller som ett 
rationellt planeringsarbete inom givna ramar? Denna typ av frågor är återkommande 
i beskrivningen av ”Ej till salu-projektet” liksom i flertalet beskrivningar av liknande 
projekt.

Sociologen Sören Olsson sätter i antologins slutkapitel fingret på ett viktigt problem för 
samhällsarbetet när han skriver: ”Det är viktigt för ett fortsatt samhällsarbete att göra upp med idén 
om den lokala gemenskapen.” (Olsson 1995, s 312, kursivering i original)

Grannskapsarbetet kom bara att engagera begränsade grupper i förorten eller stadsdelen. 
Det fanns visserligen en del som var beredda att satsa på gemenskapen – men de var inte 
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många. Och kraven stötte bort. Det kändes för folk när de tillfälligtvis besökte projektets 
lokaler: man borde bidra med något själv. Här låg också de stora besvikelser som många 
grannskapsarbetare upplevde. Varför kommer inte folk, varför ställer inte fler upp?

Gemenskapsideologin gjorde ibland också att man inte kunde eller ville se motsättningar 
bland de boende. /…/ Också litteraturen om samhällsarbete, och i synnerhet grannskaps-
arbete, tyngs ned av dessa föreställningar om lokal gemenskap som utgångspunkt och 
mål i arbetet.” (Olsson 1995, s 312)

Olsson pekar även på ett socialpolitiskt dilemma som blir centralt för olika typer av 
mobiliseringsinsatser. Den som försöker mobilisera människor gör anspråk på att veta 
vad andra människor vill och behöver. Den som väljer att inte agera tycks å andra sidan 
stillatigande se på när folk far illa (Olsson 1995, s 323–24).

Boken innehåller också en definition av samhällsarbete skrivet av Alf Ronnby, en av dem 
som varit med sedan 1970-talet:

De vidare målen, som ofta föresvävar samhällsarbetare, gäller vanligen strävan att skapa 
ett demokratiskt samhälle, där medborgarna på bred front deltar i samhällets olika styrel-
seformer och verksamheter, för att få ett aktivt inflytande över sina livsvillkor. Under 
detta aktiva deltagande i samhällslivet antas människorna utvecklas till aktiva, kunniga, 
medvetna, kompetenta och kreativa samhällsmedborgare. Detta i sin tur förväntas lägga 
grunden för en fortsatt demokratisk utveckling av samhället och åstadkomma välfärd och 
social rättvisa. (Ronnby 1995, s 80).

verner denvall – För samhällets bästa
Forskaren i socialt arbete Verner Denvall skriver i sin avhandling ”För samhällets bästa” 
(1994) om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Samhällsarbetets rötter 
finns bland annat i så kallade settlements som bildades i London i slutet av 1800-talet. I 
Stockholm startades ”Birkagården” 1912, en hemgård som uppfattas som föregångare till 
dagens fritids- och ungdomsgårdar. I mitten av 1960-talet växte grupper och organisatio-
ner fram som strävade efter att demokratisera och effektivisera det politiska systemet. ”Det 
gällde att i solidaritet med förtryckta grupper bistå med expertkunskaper …”(Denvall 
1994, s 57). Saul Alinsky och Paolo Freire blev viktiga inspirationskällor. Undervisning 
i samhällsarbete startades på socialhögskolorna mot slutet av 1960-talet. Socialarbetarna 
såg som sin uppgift att företräda svaga grupper, men det visade sig inte så lätt eftersom ett 
lokalsamhälle lätt sönderfaller i ett antal mindre grupper med skilda intressen. Vem ska 
man företräda då? Det blir lätt så att de professionella företrädarna trots sina föresatser 
ser sig själva som experter och att de är de som har insikt i de ”verkliga” problemen. En 
viktig drivkraft bakom samhällsarbetet var motstånd mot det traditionella sociala arbetets 
individualiserande drag. Syftet var att arbeta proaktivt eller förebyggande på strukturell 
nivå så att behovet av individuella tjänster riktade till enskilda klienter kunde minskas 
(Denvall 1994, s 69).
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Ole Petter Askheim, Bengt Starrin med flera – Empowerment i teori  
och praktik
Grundläggande för allt empowerment-tänkande är att man har en positiv grundupp-
fattning om människan:   Om man ”bara skapar rätt förhållanden” så är alla människor 
kapabla att veta sitt eget bästa och handla efter det (Askheim 2007, s 19).

Enligt Ole Petter Askheim, hälso- och socialforskare vid högskolan i Lillehammer, finns 
det framför allt fyra sätt att se på empowerment. Man kan uppfatta empowerment som 
ett sätt att försöka etablera motmakt mot befintliga maktsstrukturer, som en kritik av 
välfärdsstaten utifrån en marknadsorienterad synvinkel, som en terapeutisk position eller 
som ett försök till dold liberal styrning av autonoma individer.

Som försök att etablera motmakt är det viktigt för dem som leder verksamheten att hos 
individen eller gruppen skapa medvetenhet om förhållandet mellan deras egen situation 
och de samhälleliga förhållanden, som påverkar denna, och att visa att den enskilda 
individen inte är ensam om sina problem:

Utgångspunkten är … att stärka individerna och grupperna på ett sådant sätt att de får 
kraft att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en svag och maktlös position. Det 
handlar om att få igång processer, aktiviteter o.s.v. som kan förstärka deras självkontroll, 
vilket i praktiken handlar om att människor får större självförtroende, bättre självbild, 
större kunskaper och färdigheter. (Askheim 2007, s 20)

Inom den tradition, som fokuserar på kritik av välfärdsstaten från marknadsorienterat 
håll, finns inte denna starka fokusering på att medvetandegöra individer eller grupper 
utan här gäller det mer att undanröja hinder för mångfald och konkurrens. Välfärdsstaten 
uppfattas som en alltför byråkratisk institution som tenderar att omyndigförklara indivi-
den och frånta henne både initiativ och ansvar. Målet blir därför att inskränka statens 
handlingsutrymme och i stället införa marknadsmodeller:

Genom marknadsreglering av förhållandet mellan utbud och efterfrågan kan det utvecklas 
tjänster som är brukarorienterade och av hög kvalitet. De tjänster som kan tillfredsställa 
brukarnas behov kommer då att överleva; de som inte gör det kommer inte att förtjäna att 
leva kvar. (Askheim 2007, s 23)

Askheim hänvisar till Aron Antonovskys teorier kring begreppet KASAM när han disku-
terar empowerment som terapeutisk hållning (se nästa avsnitt för en utförligare diskussion 
om KASAM). Inom denna position uppfattas det som viktigt att klienten/brukaren ska 
bistås och hjälpas till insikt om sin situation. Terapeutens uppgift är att hjälpa brukaren/
klienten så hon eller han kan utveckla en tro på sin förmåga att bemästra sin situation och 
finna lösningar som passar utifrån individuell synvinkel:
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En huvudpoäng är att ändra expertens roll från att vara styrande till att vara en samtals-
partner på jämställd fot med den hjälpbehövande. Brukarkunskap och fackkunskap ska 
jämställas. Och fackmannen ska vara orienterad mot den enskilda hjälpbehövandes resur-
ser, inte mot problem och brister. Den bemästringsorienterade terapin ska präglas av ett 
’samarbets- och lösningsinriktat samtal. (Askheim 2007, s 27)

Den fjärde hållningen, empowerment som liberal styrningsstrategi, utgör främst en kritik 
mot särskilt de andra och tredje sätten att se på empowerment, men även mot den första, 
mer radikala varianten. Med inspiration från Foucault uppfattas olika empowerment-
strategier som en förtäckt form av liberal styrning av mänskligt beteende och inte alls 
som någon hjälp till frigörande och motkraft:

Klienten framställs som en person utan vetskap om sina faktiska möjligheter, och det 
sociala arbetets uppgift blir att lägga fram för klienten det vetande som är nödvändigt för 
att han ska kunna träffa självständiga och realistiska val. Önskemål som pekar i riktning 
mot t.ex. stärkta sociala nätverk, utbildning, arbete o.s.v. tas gärna som uttryck för den 
utstöttes vilja, medan detta i mindre grad gäller för utsagor som pekar i andra riktningar. 
(Askheim 2007, s 30)

Forskaren i socialt arbete Rolf Rönning är inne på samma tankebana i sitt antologikapitel 
när han skriver:

… svaga grupper som önskar mer makt (kan) svårligen … få det utan att någons makt 
försvagas. Bilden är emellertid inte helt entydig; inte minst på individnivå kan en person 
öka sin makt över den egna situationen utan att andra förlorar något. (Rönning 2007, 
s 35)

Det undantag Rönning syftar på i citatet är att en individ kan öka sin ”känsla av makt” 
utan att andra förlorar i makthänseende. Det kan också vara så, vilket antagligen är en 
vanlig synpunkt, att enskilda individer i högre utsträckning kan bemyndigas att fatta egna 
beslut om sin egen situation som visserligen innebär att någon måste lämna ifrån sig 
makten men att detta gäller ett område som egentligen inte berör dem som behöver släppa 
ifrån sig makten och som troligen även leder till bättre resultat för alla. Ett exempel är att 
klienter själva får välja behandlingsinriktning och liknande.

Rönning hänvisar även till amerikansk forskning som visar att det finns en obalans i 
empowerment-arbetet bland socialarbetare på så sätt att de oftare prioriterar mikronivån 
på bekostnad av makronivån (Rönning 2007, s 43). För ett framgångsrikt empowerment-
arbete måste man vara noggrann med att det individuella och strukturella arbetet går 
hand i hand. Han menar att socialarbetarna borde erkänna sina dubbla roller som innebär 
att de samtidigt ska kontrollera och hjälpa sina klienter eller klientgrupper. De kan inte 
bortse från någon av dessa yrkesroller utan borde i stället reflektera över dem och tydlig-
göra både för sig själva, klienter och andra att de båda rollerna samexisterar och att det är 
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viktigt att samarbeta med klienterna inom vissa givna ramar men att de inte kan samar-
beta fullt ut i samtliga frågor.

Sociologen Bjarne Övrelid diskuterar i sitt antologikapitel problemen med att empower-
ment-begreppet tenderar att skapa skenbart förenklade motsättningar mellan olika 
begreppspar som självständighet–paternalism och tvång–frihet. I själva verket finns det 
inget fullständigt tillstånd av tvång eller frihet utan de intressanta frågeställningarna 
uppstår i gränsmarkerna mellan de olika extremerna. Dikotomierna är skapade för att 
rättfärdiga interventioner från välvilliga hjälpare som tror sig genomskåda sakernas 
verkliga tillstånd och uppfatta sig stå på de utsattas sida. Det finns många exempel på 
liknande dikotomier men en av dem återfinns i tabellen nedan:
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Figur 3. Empowerment-modellen i jämförelse med en paternalistisk modell (Källa: Starrin 1997, s 17 
och 21)

Empowerment Paternalism

Relationstyp människan som medborgare
medborgarrätten okränkbar
jag–du-relation

människan som herre och undersåte
över- och underordning
Centrum periferi

Aktörer Nya folkrörelser
Byalag
Kooperativ
Självhjälpsgrupper
Aktionsgrupper

Stat
Kommun
Landsting
Företag
Byråkratier

handlingar mobilisering
Participation
hjälp till självhjälp
Informella lösningar
Civil olydnad

direktiv
Inspektion
Omhändertagande
Kontroll
Service
Ordningsskapande

Idealtyp Eldsjäl
Folkbildare
Fixare
Påtryckare

Patriarken
den stränge och allsmäktige fadern
den goda modern
Experten

Kunskapskälla Lokala studier
Personliga erfarenheter
Studiecirkeln
dialog
Learning by doing

Storskaliga utredningar
Konferenser
Sammanträden

Språklig kod Både känslomässig och känslomäs-
sigt neutral
Sammanbindande
delaktighetsskapande
Självtillitsskapande

Känslomässigt neutral
Teknisk
Expertinriktad
Formell
Ordningsskapande

Övrelid hänvisar till Foucault och menar att empowerment-ambitionerna närmast kan 
liknas vid den moderna statens styrning av medborgarna. ”Staten styr inte genom direkt 
intervention utan genom att lägga till rätta för självstyre: den enskilda får ansvaret att 
forma sig själv och förverkliga sig själv, men inom ramarna av ideal, program, kunskaps-
former och teknik som definieras av experter.” (Övrelid 2007, s 52)

Forskaren i psykosocial medicin Hugo Westerlund skriver i boken utifrån sina erfarenhe-
ter i föreningen ”Det finns bruk för alla” som startades i syfte att stödja alla som saknar 
arbete eller som inte klarar ett ordinarie arbete. Föreningen lyckades fylla detta syfte bra 
men lyckades mindre bra i sina försök till kollektiv mobilisering:
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Individuell empowerment är inte detsamma som kollektiv mobilisering, men de två 
typerna av empowerment är relaterade till varandra. Maktlösa, svaga och marginaliserade 
människor blir ofta isolerade och vill ogärna torgföra sin upplevda förnedring. Genom att 
de blir del i ett kollektiv, inte minst i en social rörelse där människor kämpar för sina rättig-
heter, kan de bryta denna isolering och handlingsförlamning. Tillsammans med andra kan 
individen känna sig starkare och uppleva stolthet i själva kampen, som utgör en motkraft 
mot skamkänslor, vanmakt och därmed också klientifiering. (Westerlund 2007, s 95, med 
hänvisning till Starrin 1997).

Slutsatserna efter Westerlunds mångåriga engagemang är dock mindre hoppingivande på 
strukturell nivå. Han menar att empowerment-strategier har större utsikter att lyckas på 
individuell nivå och bland grupper som befinner sig i utsatt position – de märker av även 
en liten förbättring – medan han saknar svar på hur man ska lyckas med empowerment 
på ett kollektivt plan. 

I bokens slutkapitlet försöker Ole Petter Askheim och Bengt Starrin summera den tjocka 
antologins slutsatser. Bland annat skriver de att socialarbetarna befinner sig i en konflikt 
mellan lojalitet gentemot brukarna och gentemot den förvaltning och myndighetsstruktur 
de arbetar inom. ”Många gånger vill kanske socialarbetaren hjälpa men kan inte på grund 
av regler, förordningar, besparingskrav och informella normer” (Askheim och Starrin 
2007, s 209). Även de är inne på att socialarbetarna bör bli mer medvetna om sina egna 
begränsningar och sin roll inom de myndigheter där de är verksamma. De pekar bland 
annat på dilemman som det sociala arbetet står inför och som tycks mer eller mindre 
olösliga. Hur gör man med en klient som är på väg att supa ihjäl sig men som tror sig 
kunna sluta själv? Hur gör man med en pensionär som inte vill ha någon vård men som 
inte kan klara sig själv? När och hur ska man ingripa?

De uppmärksammar även att det i bokens bidrag ofta talas om gemenskapens betydelse 
för individens empowerment-process. Individens maktlöshet kan brytas med hjälp av 
kollektiva ansträngningar. Detta betraktelsesätt står i stark kontrast mot dagens mer 
individbaserade sociala arbete där fokus ligger på samspelet mellan klienten och den 
enskilda behandlaren. Den enskilda klienten anses behöva fast struktur, kontroll och 
övervakning för att kunna realisera sin individuella frihet på rätt sätt. Om hon inte gör 
det, kan tvångsåtgärder bli aktuella.

En viktig utmaning för professionella som vill arbeta enligt empowermentperspektiv är 
därför också att förstärka band och allianser med intressegrupperingar och organisationer 
bland brukarna. (Askheim och Starrin 2007, s 210)

De vill inte helt överge empowerment-tanken men tycks förespråka en mer begränsad 
ansats där empowerment-idén mer kan liknas vid ett personligt förhållningssätt hos 
myndighetspersoner, vilket kan användas för att reflektera över förhållanden som annars 
tas för givna.
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… (Det) finns likväl ett handlingsutrymme för ett empowermentbaserat socialt arbete. 
Detta utrymme förutsätter tillämpandet av en slags strategisk olydnad som innebär att man 
så långt som det är möjligt aktivt vågar argumentera för sin och klientens och/eller bruka-
rens sak. Ett empowermentbaserat arbetssätt söker de handlingsalternativ, beprövade 
och oprövade, som kan ge utrymme för ett välfärdsarbete som förmår mobilisera både 
människor och materiella resurser i kampen om människovärde och respekt. (Askheim 
och Starrin 2007, s 212)

Salutogenes, resiliens och nätverk – att arbeta med det 
friska hos utsatta grupper
Sociologen Aaron Antonovsky uppfattade det som ett paradigmskifte när han började 
ställa den salutogenetiska frågan: Vad främjar hälsa? I stället för att leta efter orsakarna 
till sjukdom, ohälsa och annat elände borde vi oftare fråga oss vad som ligger bakom 
hälsans mysterium. Vad orsakar ett gott liv? var Antonovskys huvudfråga. Och även om 
frågan utgör ett brott mot tidigare forskning så är det samtidigt tydligt att han befinner 
sig inom ett traditionellt sätt att tänka när det gäller att leta efter samband mellan orsak 
och verkan. På samma sätt befinner sig resiliensforskarna inom ett traditionellt forsk-
ningssammanhang när de letar efter faktorer som bidragit till en god uppväxt trots svåra 
omständigheter. De har vänt på frågan men använder samma tillvägagångssätt för att 
svara på den.

Aaron Antonovsky – hälsans mysterium
Aron Antonovsky var medicinsk sociolog och en av de teoretiker som ofta nämns i 
samband med ett främjande perspektiv, framför allt inom folkhälsoområdet. Redan 
1979 formulerade han sina tankar kring begreppet ”Känsla av sammanhang” förkortat 
KASAM (Antonovsky 1979). Men främst har hans bok ”Hälsans mysterium” (1991) gett 
begreppet spridning. Boken används som kurslitteratur, och begreppet KASAM har nått 
stor uppmärksamhet genom bland andra folkhälsoinstitutet (se till exempel Hagström et 
al 1998).

Antonovsky menade själv att det viktigaste han kunde bidra med var att ställa nya tanke-
väckande frågor, och hans budskap var att vi oftare borde ställa oss den salutogenetiska 
frågan i motsats till den patogenetiska. Vi borde komplettera den befintliga forskningen 
genom att också undersöka hälsans ursprung:

Utifrån ett patologiskt synsätt försöker man förklara varför människor blir sjuka, vad det är 
som gör att de hamnar i en viss sjukdomskategori. Utifrån ett salutogenetiskt synsätt (som 
fokuserar på hälsans usprung) ställer man en helt annan fråga: varför hamnar människor 
vid den positiva polen i dimensionen hälsa–ohälsa …(Antonovsky 1991, s 12)

Antonovsky menade att varje person vid varje tillfälle befinner sig någonstans på en skala 
mellan två ytterligheter. Vi är aldrig rakt igenom sjuka eller friska, alltid är det nåt: ”Vi 
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kommer alla att dö. Och vi är alla, så länge det finns minsta liv i oss, i någon bemärkelse 
friska.” (Antonovsky 1991, s 24)

Antonovsky efterfrågade också ett vidare sätt att uppfatta sjukvårdens patienter och deras 
problem. Klinikern bör inte enbart se till patientens diagnosticerade sjukdom utan bör 
försöka analysera patientens sammansatta livssituation för att kunna hjälpa denne till ett 
friskare liv. Det är inte ”bara” fråga om att operera en knäskada, bota en astmasjuk eller 
liknande utan man bör även fråga sig hur patientens livssituation ser ut i sin helhet. Det 
salutogenetiska tänkandet riktar uppmärksamheten mot dem som det går bra för trots 
svåra omständigheter, och de är oftast i majoritet även i riskpopulationer. Ett exempel 
som Antonovsky själv nämner är att forskningen visat att deprimerade löper dubbelt så 
stor risk att dö i cancer som icke deprimerade, vilket i och för sig är alarmerande och 
påkallar vidare forskning. Men samtidigt poängterar Antonovsky att det är en stor majori-
tet av de deprimerade som inte avlider. Det salutogenetiska synsättet kan komplettera det 
traditionellt patologiska genom att fråga vad det var som gjorde att det gick bra för dem 
som klarade sig. Det är ändå det som är det vanligaste utfallet.

Det salutogenetiska synsättet kan även bidra med att flytta fokus från sökandet efter 
enkla lösningar på sammansatta problem genom att bekämpa enskilda stressorer som 
antas ligga bakom vart och ett av problemen. Antonovsky menade att detta sökande är 
ett förenklat och dåligt underbyggt tankesätt. Det salutogenetiska tänkandet öppnar för 
möjligheten att vissa stressorer till och med kan vara hälsobefrämjande för vissa individer 
i vissa situationer.

Figur 4. Salutogen modell i förhållande till patogen (Källa: hansson 2004, s 65).

Salutogenes Patogenes

Kontinuumsynsätt dikotomt synsätt (frisk eller sjuk)

Kunskap om hälsan/friskfaktorerna Kunskap om sjukdomen, dess orsaker och behandling

Ser människan och hennes samman-
hang

Ser symtomet och den sjuka delen av människan

Befrämjande synsätt Botande och förebyggande arbetssätt

Men det är kanske det svar som Antonovsky ger på den salutogenetiska frågan som 
framför allt har fått stor spridning. Individer eller grupper av individer med en högre 
”Känsla av sammanhang” (KASAM) klarar sig enligt Antonovskys teori bättre än andra, 
allt annat lika. Antonovsky utarbetade även ett frågeformulär med 29 frågor som skulle 
användas för att mäta graden av KASAM (Antonovsky 1991, bilaga, s 227).

KASAM är i stor utsträckning ett kognitivt begrepp. Det handlar om hur en person 
bedömer, hanterar och agerar utifrån stimuli, så kallade stressorer. En persons KASAM 
byggs upp av tre relaterade komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
– och det definieras på följande vis:
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Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genom-
trängande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 
att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky 1991, s 41, kursivering i original).

En persons KASAM utvecklas i samspelet med föräldrar och andra närstående framfö-
rallt under barndomen och fram till ung vuxen ålder. Därefter krävs omvälvande föränd-
ringar för att förändra den:

Det är min bestämda uppfattning att KASAM bör betraktas som en stabil, varaktig och 
generell hållning till världen som utmärker en person genom hela vuxenlivet, såvida 
det inte sker genomgripande, bestående förändringar i hans eller hennes livssituation. 
(Antonovsky 1991, s 220)

Antonovsky gav tyvärr inte mycket hopp till människor som arbetar med stöd och rehabi-
litering: ”utan mycket betydande, ganska radikala förändringar i de institutionella, sociala 
och kulturella miljöer som formar människors livserfarenheter, är det en utopi att förvänta 
sig att ett möte, eller till och med en serie av möten, mellan en klient och en behandlare 
kan förändra KASAM i någon nämnvärd omfattning. Ens hållning till världen, formad 
under årtiondens lopp, är ett alldeles för djupt rotat fenomen för att kunna förändras i 
sådana möten.” (Antonovsky 1991, s 155)

Antonovsky skrev att rehabiliterande personal kan hjälpa personer som drabbats av en 
plötslig kris att snabbare återhämta sin KASAM, och detta är inte att ringakta, men förut-
sättningarna för att mer permanent höja en individs eller grupps KASAM är betydligt 
mer begränsade. Detta skulle kräva alltför stora förändringar och med osäkert resultat. 
Han menade dock att det finns lovande exempel, där behandlaren under långa tider 
har omfattande kontroll över klientens livssituation, men att detta ännu inte, när boken 
publicerades, var ett tillräckligt utforskat område. Samtidigt varnade Antonovsky också 
för en övertro på hälso- och sjukvårdsystemens förmåga att främja hälsa och förebygga 
sjukdomar. Det salutogenetiska perspektivet riskerar att leda till en ohejdad expansion av 
insatser för att främja hälsa, eftersom det inte finns någon gräns för vad som bör beaktas 
i analysen av patientens situation:

Jag är fullt medveten om att en konsekvens av det salutogenetiska synsättet för den institu-
tionella organisationen av ett samhälles hälso- och sjukvårdssystem är risken av en oändlig 
expansion av social kontroll i händerna på dem som dominerar detta system … (Antonov-
sky 1991, s 32)

Antonovsky hade själv inget svar på hur man skulle komma runt detta problem.
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Emily Werner och Ruth Smith – Att växa mot alla odds
En ofta citerad longitudinell undersökning genomfördes bland den understundom hårt 
prövade befolkningen på den Hawaiianska ön Kauai, där 489 barn följdes från födseln 
till 40 års ålder. Undersökningen påbörjades 1955, då deltagarna föddes, och resultaten 
har rapporterats allt efter som (se till exempel Werner et al 1971, Werner och Smith 1977, 
Werner och Smith 2001). De två psykologerna Emily Werner och Ruth Smith följde hur 
biologiska och psykosociala riskfaktorer, negativa livshändelser och skyddande fakto-
rer påverkar utvecklingen till vuxen ålder. Efterhand som undersökningen fortskred 
koncentrerades undersökningen mer och mer på den grupp som trots olika biologiska 
och psykosociala risker klarade sig bra (Werner och Smith 2001).

Analyserna kretsar kring dem som trots en dålig start i livet lyckades ta sig ur sina problem, 
men det finns även en hel del resultat om dem som det gått sämre för. Sådana resultat 
kontrasteras genomgående mot dem med liknande förutsättningar som det gått bättre för. 
På ett ställe i boken beskriver Werner och Smith till exempel att det finns en liten grupp 
i materialet som står för majoriteten av brottsligheten som vuxna, att dessa påbörjade sin 
kriminella karriär tidigt, hade problem redan i skolan, bedömdes som bråkiga av föräldrar 
och lärare, växte upp i hem utan mor eller far, hade brustna äktenskap och att denna 
grupp även rymmer dem som i vuxen ålder misshandlade sina fruar och barn. Motsatsen 
till dessa beskrivs på följande vis:

delinquent youths who did not go on to commit any adult crimes tended to score within 
the average range of intelligence in early and middle childhood and were not described as 
troublesom by their teachers or parents when they were in grade school. During their teens, 
they lived in intact family units in which at least one of their elders provided structure 
and stability in their lives. Military service, marriage to a stable partner, and parenthood 
proved to be positive turning points in the adult lives of these crime-resistant juvenile 
offenders – especially for the men. (Werner och Smith 2001, s 131)

Sammantaget lyckades Werner och Smith med hjälp av diskriminant-analyser att korrekt 
klassificera 83 procent av männen med problem i 40-årsåldern och 94 procent av männen 
med god anpassning i samma ålder. De använde i dessa analyser olika riskfaktorer för att 
klassificera problemgruppen och skyddsfaktorer för att klassificera dem som klarade sig 
bra trots risker (Werner och Smith 2001, s 149 och 158).

Ett viktigt budskap från Werners och Smiths forskning är att det finns öppningar senare 
i livet för dem som växt upp med problem. Även om Werner och Smith, liksom många 
andra, lägger stor vikt vid de tidiga, formativa åren och relationer inom familjen, så visar 
de att det förekommer brott mot en destruktiv livsstil så sent som i 40-årsåldern. Deras 
analyser visar även att de flesta högriskungdomar som utvecklade svåra anpassnings-
problem i tonåren hade återhämtat sig i vuxen ålder. Detta gällde i synnerhet kvinnor 
(Werner och Smith 2001, s 167).
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Among the most potent forces for positive changes for these high-risk youths in adult-
hood were continuing education at community colleges; educational and vocational skills 
acquired during service in the armed forces; marriage to a stable partner; conversion into 
religion that demanded active participation in a ‘community of faith’; recovery from a 
life-threatening illness or accident; and – to a much lesser extent- psychotherapy. (Werner 
och Smith 2001, s 168).

Forskarna menar att psykoterapi enbart fungerade för cirka fem procent av dem med 
psykiska problem och dessa personer tenderade att ha högre utbildning och vara mer 
lagda åt introspektion än gruppen som helhet. Majoriteten litade mer till medicinering än 
till samtalsterapi. Generellt rankades professionella hjälpares stöd och råd mycket lägre än 
hjälp från släktingar, vänner, mentorer och andra mer informella stödgivare (Werner och 
Smith 2001, s 169).

Werner och Smith delar upp olika skyddsfaktorer efter om de härrör från individuella 
egenskaper, från familjen eller från det övriga samhället. En individuell skyddsfaktor som 
författarna särkilt betonar är att personen i fråga uppfattar livet som meningsfullt och att 
det går att ta sig vidare. De som lyckades etablera sig som vuxna hade en påtagligt starkare 
känsla av att de själva kunde påverka sina omständigheter när de var i 18-årsåldern (locus 
of control) (Werner och Smith 2001, s 151).

Skyddsfaktorer inom familjen rymmer sådant som att komma från en familj med färre än 
fyra barn, att mamman var äldre, hade högre utbildning och säkrare arbetsförhållanden, 
men även att bedömare uppfattat relationen mellan mor och barn som mer omhänder-
tagande och att barnet kände sig säkrare som en familjemedlem ända upp i 18-årsåldern. 
(Werner och Smith 2001, s 152).

I det övriga samhället nämns framför allt tillgången till ”surrogatföräldrar” som en viktig 
skyddsfaktor, till exempel mor- och farföräldrar, släktingar, grannar ungdomsledare och 
medlemmar i kyrkliga grupper. Dessa stödpersoner kan bytas ut under livscykeln, och 
bland de äldre återfinnas exempelvis arbetskamrater och vänner (Werner och Smith 2001, 
s 153).

Werner och Smith påpekar sammanfattningsvis att forskningen kring resiliens och 
skyddsfaktorer visar att skyddsfaktorer som främjar resiliens och återhämtning har en 
mer generell betydelse för en positiv utveckling än vad riskfaktorer och traumatiska 
livshändelser har för att förklara en negativ utveckling:

The buffering processess that shape resilience have now been demonstrated in children 
of all races and in a variety of contexts in the United states and in Europe. They are 
the hallmark of ‘successful’ children whether they grow up in favorable or unfavorable 
environments … but they do have a stronger predictive power in the lives of those who 
are especially challenged by adversersity. (Werner och Smith 2001, s 173, kursivering i 
original)



103

Anne Inger helmen Borge – Resiliens
Anne Inger Helmen Borge är en norsk utvecklingspsykolog som intresserat sig för 
resiliens. Hon hänvisar till den brittiska barnpsykiatrikern Michael Rutters definition:

Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots att 
barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla 
problem eller avvikelse (Rutter 2000, i Borge 2003, s 12).

Det är viktigt att notera att resiliens inte utgörs av något tillstånd utan att begreppet 
hänvisar till en resilient process. Resiliensforskningen är en utvecklingspsykologisk 
forskningsinriktning som till stor del bygger på longitudinella studier av barn som följts 
från mycket unga år och som valts ut på grund av att de tillhörde en grupp människor 
som levde under svåra sociala förhållanden (i en riskmiljö). Resiliensforskarna har inriktat 
sig på att se vad som utmärker den lilla grupp som trots risker vuxit upp till relativt väl 
fungerande män och kvinnor.

Resiliens är inte en särskild egenskap som vissa barn besitter och som skyddar dem från 
deras skadliga miljö. Resiliens ska förstås som någonting som uppstår i samspel mellan 
individuella egenskaper och den omgivande miljön och som sakta utvecklas i en dynamisk 
process. Resiliensprocessen är alltid positiv och kan inte på något enkelt sätt läras ut 
till barn och ungdomar, eftersom processen alltid är individuell. I jämförelse med det 
salutogena angreppssättet är resiliensforskningen mer individuellt inriktad. Det saluto-
gena perspektivet kan till exempel användas för att analysera sambandet mellan sociala 
skillnader och hälsa, medan resiliensforskningen alltid inriktas på att analysera skillna-
der mellan enskilda barn som lever under liknande förhållanden. Helmen Borge menar 
dessutom att resiliensforskningen (till skillnad mot Antonovskys KASAM-begrepp) har 
utvecklats särskilt för att förstå förhållandena bland barn och ungdomar vars kognitiva 
förmåga inte är direkt jämförbar med vuxnas. Även om Helmen Borge poängterar att 
resiliensprocessen ska uppfattas som ett samspel mellan individ och miljö så finns det en 
tydlig inriktning på att lyfta fram personliga egenskaper som grundläggande för proces-
sen. Till exempel finns inom forskningstraditionen en viss framtidsförhoppning om 
möjligheten att finna genetiska betingelser för resiliens. Det finns bland annat av denna 
anledning farhågor för att samhället ska ta alltför lätt på bekämpandet av risker, men så 
ska resiliensforskningen alls inte förstås enligt Helmen Borge. Budskapet är att samhället 
parallellt bör sträva efter att bekämpa risker och sträva efter att försöka stärka barns och 
ungas resiliens. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Fyra mekanismer är enligt Helmen Borge verksamma för att skydda barn mot att utveckla 
psykiska problem (Borge 2003, s 40):

1. Reducera riskens genomslagskraft
2. Bryta negativa kedjereaktioner
3. Trygga och harmoniska familjeförhållanden och goda skolprestationer
4. Fortsatt utbildning, militärtjänst partner och flyttning
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Helmen Borge pekar på tre teoretiska modeller för att förstå resiliensprocessen (Borge 
2003, s 45). Kompensationsmodellen innebär att brister inom ett område kan kompenseras 
av andra förhållanden. Missförhållanden i hemmet kan under vissa förhållanden och till 
viss del kompenseras av goda förebilder och sociala kontakter på annat håll, till exempel 
på fritidsgården eller i föreningslivet. Skyddsmodellen innebär att olika skyddsfaktorer kan 
bidra till resiliensprocessen, trots risker. Goda sociala nätverk kan till exempel bidra till 
utvecklingen av social kompetens och ett ökat självförtroende, vilket i sin tur kan utgöra 
ett skydd mot negativa spiraler. Den sista modellen, utmaningsmodellen, är kanske den mest 
kontroversiella, tillsammans med idén om genetiska skillnader. Tanken är att utmaningar 
och nederlag som övervinns kan bidra positivt till resiliens. Har man till exempel varit 
utsatt för någon typ av motgång i skolan och lärt sig att hantera detta på ett bra sätt så 
kan man kanske använda dessa erfarenheter när man står inför en liknande svårighet och 
övervinna även denna. På så sätt kan övervunna svårigheter bidra till att utveckla stress-
tålighet och därmed till positiv utveckling. Risken är naturligtvis att resonemanget kan 
tolkas som att det är kontraproduktivt att bekämpa risker, eftersom de bidrar till att stärka 
individens möjligheter att klara svårare utmaningar. Svaret är att utmaningarna måste 
hållas på rätt nivå, i rätt situation och för rätt person. Det som poängteras är övervunna 
stressituationer och inte sådana som inte övervunnits.

Ragnhild Andresen med flera – Sociala nätverk, grupper och  
organisationer
Ragnhild Andresen är en norsk lärare och forskare i socialpedagogik som intresserat sig 
för nätverksarbete bland barn och unga. Tillsammans med ett antal norska kolleger har 
hon skrivit boken ”Sociala nätverk grupper och organisationer” (2002). En stor del av 
boken upptas av exempel på praktiska verksamheter som författarna tagit del av via utvär-
deringar eller eget engagemang. Syftet är att utmana ”den traditionella diagnosticerande 
och problemorienterade praktiken”. Andresen menar att problem inte är det enda som 
människor har ens i mycket svåra situationer. De professionella hjälparbetarna, ”yrkes-
hjälparna” som hon är noga med att benämna dem, har till uppgift att vara så lyhörda 
som möjligt för klienternas livsberättelser och stödja dem utifrån de behov de ger utryck 
för. Yrkeshjälparna måste se upp så att de inte uppträder som experter som vet bättre än 
de hjälpsökande och på så sätt övertar klienternas egna drivkrafter till bemästring och 
hantering av konflikter och sociala problem:

Vår uppgift är att ge hjälp, men för att vi verkligen ska kunna ge det stöd som behövs är 
vi beroende av insatser från de hjälpsökande. Samspelet med klienterna är avgörande för 
i vilken grad vi kan bidra med något nytt så att en förändringsprocess ska komma igång. 
(Andresen 2002, s 33)

Men även om Andresen betonar att det är klientens historia och initiativ som måste 
ligga bakom hjälpinsatsen så är det yrkeshjälparens uppgift att tolka klientens berättelse 
i termer av relationer, nätverk, helheter och sammanhang. Avsikten är att motverka den 
upplevelse av att inte bli tagna på allvar som många klienter redovisar. En viktig kompe-
tens hos yrkeshjälparna är utvecklad förmåga att lyssna på klienten och utforma åtgärder 
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i dialog med den hjälpsökande.

Det finns ett tydligt drag hos Andresen, liksom hos fler inom denna tradition, att påpeka 
vikten av att inte stirra sig blind på resultat, diagnoser och målrationella kalkyler utan att 
i stället betona andra, mer direkta, men ofta mer svårmätbara värden som anses ”genuint 
mänskliga”, till exempel ”upplevelser av samtidig gemenskap och frihet” som skapar en 
”känsla av mening och sammanhang” (Andresen 2002, s 38–39).

Det krävs ”… en nedgradering av yrkeshjälparnas myndighet och en uppgradering av klienternas egna 
erfarenheter och förståelse av vad som är bra hjälp” (Andresen 2002, s 38).

Budskapet är att ”yrkeshjälparna” måste göras mer medvetna om att klienten hela tiden 
befinner sig i underläge, eftersom själva utgångspunkten för mötet är att de söker hjälp 
och att ”yrkeshjälparna” i högre utsträckning också måste agera utifrån denna vetskap.

När klienter kommer till oss med sina problem måste konsekvensen bli att vi inte ensidigt 
söker efter riskfaktorer och svårigheterna i klienternas situation, utan att vi tillsammans 
med dem försöker hitta det som är begripligt, hanterbart och meningsfullt i deras liv. Det 
första steget i en bra hjälpprocess är alltså att bidra till att skapa en förståelse hos klienterna 
för den situation de befinner sig i. Och den förståelsen är det bara klienterna som har 
nyckeln till. (Andresen 2002, s 42)

Andresen menar alltså att yrkeshjälparna i behandlingssituationer ska arbeta lösningsfoku-
serat i stället för problemorienterat. I stället för att försöka inringa och åtgärda problemen 
ska de enligt detta sätt att tänka fokusera på undantagen från problemen, det vill säga de 
tillfällen då saker och ting fungerar. Dessa undantag lyfts fram och ses som själva nyckeln 
till förändringsprocesser. Det gäller att fokusera på resurser i stället för problem och 
utveckla resurserna snarare än att undanröja problem. Problemen får annars en tendens 
att upprepas när gruppen eller personen hamnar i svårigheter och får en sammanbin-
dande funktion. Om man i stället riktar uppmärksamheten på situationer, där gruppen 
lyckats övervinna sådana upprepningar och funnit konstruktiva lösningar, så kan det öka 
det kollektiva självförtroendet och därmed stärka både individ och kollektiv:

Ju mer vi talar om – och därmed uppmärksammar och ger betydelse åt – de handlingar 
och förändringar som vi önskar uppnå, desto verkligare blir detta önsketillstånd och desto 
större är chansen för att deltagarna upprepar sådana sätt att vara och handla. Ju mer vi talar 
om de problem som fortfarande är problematiska, desto mer befäster vi uppfattningen att 
förhållandena inte går att förändra. Därmed cementerar vi de vanor som bidrar till att 
bevara problemen. Våra föreställningar skapar det som kallas självuppfyllande profetior. 
(Andresen 2002, s 254)
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Socialt kapital – en tillgång att eftersträva
Kapitalbegreppet härstammar från Karl Marx, och enligt honom ackumulerades kapital 
i utbytet mellan varor och pengar på marknaden. Överskottet kunde kapitalisterna samla 
på sig tack vare att de kontrollerade produktionsmedlen (Lin et al 2001, s 4). Kapital är 
enligt denna ursprungliga, klassiska teori alltså överskottet från en utbytesprocess men 
även resultatet av en medveten investeringsprocess som de dominerande klasserna kan 
genomföra på bekostnad av arbetarklassen. Marx klassiska teori syftar till att förklara 
hur samhällets elit kan dominera arbetarklassen. Efterhand som teorin utvecklats och 
nya former av kapital börjat diskuteras så har nya sätt för arbetarklassen att själv investera 
i dessa nya former av kapital uppmärksammats inom forskningen. I och med detta har 
också den ledande klassens dominerande ställning kommit att ifrågasättas och nedto-
nas. Folket kan enligt dessa nyare teoribildningar själva eller med stöd av föreningar och 
myndigheter investera i olika former av kapital såsom humankapital (genom framförallt 
utbildning) och socialt kapital (genom till exempel deltagande i föreningslivet). Klasskill-
naderna blir därmed, enligt de neokapitalistiska teorierna, otydligare och relationerna 
mindre präglade av dominans och maktförhållanden (Lin et al 2001, s 6).

Det speciella med tänkandet kring socialt kapital är just att man betraktar olika sociala 
fenomen, som i och för sig uppmärksammats sedan länge, som en form av kapital. Kapital 
utgörs av ackumulerade resurser som kan sparas och användas för olika ändamål och 
som tillhör enskilda personer, grupper eller organisationer. Det sociala kapitalet brukar 
framför allt sägas bestå av nätverk, attityder (som tillit) och normer som uppstår och 
bibehålls genom sociala relationer (Halpern 2005, s 10–14). Det nya med forskningen 
kring det sociala kapitalet är inte påpekandet om dess funktioner utan det är försöken att 
se dessa funktioner som resurser som kan tillskrivas enskilda aktörer eller hela samhällen 
och att sätta ett gemensamt namn på dessa företeelser. Att betrakta något som ett kapital 
medger användandet av ändamålsförklaringar i stället för orsaksförklaringar och utgör på 
så sätt ett tydligt brott mot mycket annat vetenskapligt tänkande. Man försöker förklara 
interaktionen människor emellan genom att ange dess mål och syften och vilka ratio-
nella överväganden som ligger bakom olika handlingsbeslut. Detta är det dominerande 
förklaringssättet inom det ekonomiska tänkandet, medan orsaksförklaringar är det helt 
dominerande inom naturvetenskaperna som mycket av det positivistiska tänkandet inom 
samhällsvetenskaperna har hämtat inspiration från. Att betrakta något som ett kapital ger 
uttryck för att det bör ses som något eftersträvansvärt och att rationella aktörer, individer, 
organisationer och samhällen bör investera i det. Det är detta som det helt centrala med 
att betrakta vissa nätverk, attityder och normer som socialt kapital.

david halpern – Socialt kapital
Det sociala kapitalet består enligt den engelske statsvetaren David Halpern av tre kompo-
nenter:
•	 nätverk
•	 normer
•	 sanktioner



107

I alla beskrivningar av det sociala kapitalets beståndsdelar utgör sociala nätverk kärnan. 
Nätverken kan se mycket olika ut – de kan ha olika räckvidd och densitet, de kan vara 
öppna eller slutna, överbryggande (bridging) eller sammanbindande (bonding). Nätver-
ken kan till och med vara till nackdel i vissa situationer, men de är alltid helt centrala i 
alla definitioner av socialt kapital. Den andra komponenten är de normer, attityder och 
värderingar som karaktäriserar nätverkens medlemmar och som styr interaktionen inom 
nätverken. Normerna och värderingarna understöds av sanktioner, både positiva, som 
belönar handlande som ligger i linje med normerna, och negativa som bestraffar oönskat 
beteende (Halpern 2005, s 10–14).

Det sociala kapitalet kan studeras och analyseras på mikro-, meso- som makronivå, och 
ofta analyseras det på samtliga nivåer. Forskningen intresserar sig då för kopplingarna 
mellan till exempel tillit mellan mor och barn, tillit mellan interagerande individer i 
ideella föreningar och tillit mellan främlingar inom ett helt samhälle. Just den generella 
tilliten har ofta kommit att användas som en indikator på socialt kapital i stora jämförande 
undersökningar mellan olika länder. Den enkla frågan – ”Generally speaking, would 
you say that most people can be trusted or that you can’t be too careful in dealing with 
people?” – har i undersökningar visat sig utgöra en förvånansvärt tillförlitlig indikator på 
aggregerat socialt kapital (Halpern 2005, s 35).

Det sociala kapitalet kopplas ofta samman med allehanda framgångar, till exempel ökad 
produktivitet, hälsa och välbefinnande, demokrati och allmän ordning och reda. Det 
sociala kapitalet ses helt enkelt som ett smörjmedel i ett välfungerande samhälle eller som 
kittet som håller samhället samman. Då och då påminner forskarna om att det sociala 
kapitalet även kan fungera som smörjmedel i ett destruktivt samhälle, men samtidigt är ju 
det inget speciellt för just det sociala kapitalet utan gäller även kapital av andra former.

Forskningen kring det sociala kapitalet fick ett betydande lyft i och med Robert Putnams 
bok ”Bowling Alone” (2000). Putnam visade i boken att det sociala kapitalet i USA var i 
snabbt avtagande. Putnam gjorde även en stark koppling mellan föreningsdeltagande och 
socialt kapital. Föreningsdeltagande nådde i USA sin kulmen 1960 och har sedan dess 
minskat så kraftigt att det kring sekelskiftet 2000 var nere på samma låga nivå som under 
1930-talets depression. Men även andra indikatorer pekar på ett minskande socialt kapital 
i USA. Politiskt deltagande, informella kontakter och tillit visar alla liknande trender. 
Även om det finns motsatta trender inom de flesta områden, självhjälpsgrupper har till 
exempel attraherat fler deltagare liksom gymmen har flera besökare, men den generella 
trenden är att det sociala kapitalet minskar kraftigt. Tendensen är inte lika dyster i alla 
länder, och framför allt brukar de nordiska länderna framhållas som exempel på länder 
där det sociala kapitalet fortfarande är högt och enligt flera indikatorer till och med tillta-
gande på den aggregerade nivån.

Putnam hade lite olika förklaringar till minskningen av det sociala kapitalet i USA. 
Framförallt menade han att generationsförändringar förklarade det mesta av nedgången. 
Ungefär hälften av nedgången kunde förklaras av att varje generation född efter andra 
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världskriget har blivit mindre socialt engagerad. Samtidigt menade Putnam att det sociala 
engagemanget inte avtar med åldern, vilket innebär att när äldre generationer av naturliga 
skäl minskar i storlek, avtar även det sociala engagemanget på den aggregerade nivån. 
Ytterligare viktiga förklaringar såg Putnam i det ökande TV-tittandet och den elektro-
niska nöjesindustrin, liksom i urbaniseringen och arbetslivets ökande intensitet (Halpern 
2005).

Begreppet ”socialt kapital” fick betydligt större spridning i och med Putnams forskning, 
och sedan dess har dess funktion som sammanhållande kitt för olika grupper och samhäl-
len betonats. Forskningen intresserar sig ofta för det sociala kapitalets ”goda sidor” – till 
exempel hur det skapas, vad det betyder för olika gruppers möjligheter inom det politiska 
systemet eller på arbetsmarknaden, kopplingen mellan det sociala kapitalet och andra 
former av kapital på aggregerad nivå osv. Den amerikanske sociologen James Colemans 
definition lyder:

Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different 
entities, with two elements in common: they all consist of som aspect of social structures, 
and they facilitate certain actions of actors – whether persons or corporate actors – within 
that structure. Like other forms of capital, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends that in its abscence would not be possible. (Coleman 1988 i 
Halpern 2005, s 7)

Tydligt i Colemans definition är att det sociala kapitalet ska ses som en tillgång, jämställd 
med alla andra typer av kapital som kan användas för att generera mer kapital.

Den franske sociologen Pierre Bourdieu var även han intresserad av olika former av 
kapital, däribland socialt, men han arbetade i en mer marxistisk tradition och intresserade 
sig främst för kapitalet som struktureringsmekanism:

Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual 
or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalised 
realtionships of mutual acquaintance and recognition. Acknowledging that capital can 
take a variety of forms is indispensable to explain the structure and dynamics of differenti-
ated societies. (Bourdieu och Wacquant 1992 i Halpern 2005, s 7).

David Halpern befinner sig i samma tradition som Putnam och enligt honom finns det 
fem huvudargument för samhället att investera i socialt kapital (Halpern 2005):

1. Socialt kapital har visat sig relaterat till nästan alla prioriterade frågor i det   
  moderna samhället.

2. Socialt kapital är en kollektiv resurs vilket gör det utsatt för ”free-rider”-
 problem och andra systematiska underinvesteringsproblem bland rationella   
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  individuella aktörer.
3. Socialt kapital är dock inte en jämlikt fördelad kollektiv resurs utan det finns   

  tydliga stratifieringstendenser i fördelningen mellan olika grupper.
4. Ibland annat USA och Storbritannien är det sociala kapitalet i starkt avtagande.
5. Det går att påverka tillgången till socialt kapital. Det är mycket svårt att få 
 beslutsfattares gehör för en policy-fråga utan mycket tydliga förslag om vad som  

  kan göras åt saken. Och sådana förslag finns när det gäller socialt kapital.

Halpern menar att det är mycket viktigt att kunna mäta resultaten för att kunna utveckla 
bra interventioner: ”Effective intervention rests on a clear analysis of the problem, and 
having good information about what matters a lot and what matters only a little.” (Halpern 
2005, s 286–287).

Halpern påpekar även att världsbanken, OECD och andra internationella och nationella 
organisationer och myndigheter lägger ner stora resurser på att utveckla de befintliga 
mätmetoderna. På en övergripande nivå menar Halpern att det först och främst är en 
fråga om att ta det sociala kapitalet i beaktande vid politiska beslut. Om exempelvis ett 
bostadsområde ska saneras, är det viktigt att ta med i beräkningarna risken för att krossa 
ett uppbyggt socialt kapital vid evakueringar. Det är också viktigt att utjämna de allmänna 
socioekonomiska skillnaderna i samhället, eftersom dessa starkt motarbetar den ömsesi-
diga tilliten. Samhället kan även behöva investera mer direkt i socialt kapital genom att till 
exempel stödja den ideella sektorn och bedriva medborgarutbildning i skolan. Även i mer 
akuta situationer som när ett barn som far illa i sin familj ska omhändertas, bör man se till 
att bortfallet av socialt kapital återupprättas/kompenseras.

Hela det sista kapitlet i Halperns bok går ut på att beskriva konkreta åtgärder som kan 
genomföras på olika nivåer för att stimulera framväxten av socialt kapital. Utgångspunk-
ten är situationen i USA, med kraftigt minskande socialt kapital och helt andra förhål-
landen mellan privat, offentligt och civilsamhälle än i Sverige. Några områden som lyfts 
fram tycks dock vara giltiga även i Sverige. Följande urval speglar främst förslag som 
gäller unga och relationer mellan stat och civilsamhälle (Halpern 2005):

1. Satsa på mentorer. Mentorskap har en stor potential att stimulera det värde-  
  fulla överbryggande (bridging) sociala kapitalet och är dessutom användbart   
  inom många områden, till exempel när det gäller att hjälpa utsatta ungdomar att  
  återgå till studier eller arbete efter en period utan känd sysselsättning. Det är

 dock viktigt att utforma denna typ av program så att de inte stigmatiserar ungdo 
  mar, eftersom utvärderingar visat på sådana risker.

2. Stöd positiva nätverkskontakter och motarbeta negativa. Till exempel bör man  
  undvika att sända unga människor till fängelse, eftersom detta gör att de positiva  
  relationer de ändå ofta har i sin hemmiljö försvåras medan negativa sociala   
  nätverk riskerar att utvecklas i fängelsemiljön. Stödfamiljer och medling nämns  
  som försök att främja positiva nätverkskontakter.

3. Ge unga människor möjligheter till tidiga erfarenheter av frivilligt socialt arbete.  
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  Det har visat sig att sådana erfarenheter tenderar att leda till ökat civilt engage  
  mang senare i livet. Viktigt är att skapa tillfällen till möten mellan människor   
  från olika samhällsklasser och etnisk bakgrund.

4. Stimulera den lokala sammanhållningen genom att decentralisera så mycket som  
  möjligt av de beslut som rör vardagslivet. Uppmuntra lokala arrangemang som 

 festivaler och samarbeten mellan lokala företagare och civilsamhället.
5. Försök att utveckla IT-tekniken och internet som en ”avancerad telefon” snarare  

  än som en ”avancerad TV”. Försök att motverka tendenser till att människor   
          isolerar sig med hjälp av tekniken och uppmuntra kommunikation och 

 interaktivitet.
6. Utforma bostadsområden så att de uppmuntrar möten i både större och mindre  

  grupper. Minska behovet av pendlande, särskilt i bil.
7. Uppmuntra och ge stöd till studiecirklar och folkbildning.
8. Utveckla skolornas demokratiundervisning och inför mer av praktiskt oriente  

  rade övningar i medborgarskap. Ge eleverna större inflytande i skolan genom att  
  till exempel utveckla elevrådsarbetet.

9. Sänk rösträttsåldern till åtminstone 16 år i syfte att stimulera valdeltagandet   
  men också för att uppmuntra till mer seriösa politiska diskussioner bland   
  unga människor. Det har visat sig att de som avstår från att rösta den    
  första gången även med större sannolikhet avstår senare i livet.

marc hooghe, dietlind Stolle med flera – Att skapa socialt kapital
Statsvetarna Marc Hooghe och Dietlind Stolle var redaktörer för en bok som kom ut under 
2003 och som särskilt inriktades på att analysera betydelsen av civilsamhället respektive 
staten för formerande av socialt kapital. De intresserade sig särskilt för de attityder som 
förknippas med socialt kapital såsom generell tillit och normer om ömsesidighet (Hooghe 
och Stolle 2003, s 2). De menade att inte alla typer av nätverk utgör lösningen på kollek-
tiva handlingsproblem och att de inte heller alltid leder till stärkande av demokratin. 
Nätverk kan därför inte betraktas som mål i sig och diskuteras därför inte heller i boken. 
De kan tvärtom i vissa fall vara kontraproduktiva och stärka icke demokratiska grupper 
och organisationer (Hooghe och Stolle 2003).179

Författarna identifierade två huvudsakliga angreppssätt i forskningen kring hur det sociala 
kapitalet bildas. De attityder som förknippas med det sociala kapitalet kan å ena sidan 
uppstå i sociala interaktioner i till exempel föreningslivet. Enligt denna mer samhällsori-
enterade inriktning bör åtgärder för att stimulera framväxten av socialt kapital koncen-
treras kring försök att uppmuntra såväl formella som informella sociala kontakter mellan 
människor och grupper av människor. Å andra sidan finns ett mer institutionsbaserat 
angreppssätt som betonar styrelseskick, myndigheter och andra politiska institutioners 
betydelse för det sociala kapitalet. Enligt detta angreppssätt är det avgörande att studera 
hur staten organiserat välfärden, hur olika kommuner agerar och liknande (Hooghe och 
Stolle 2003).

179  Att även normer om ömsesidighet och tillit inom mindre grupper kan vara lika kontraproduktivt nämns över huvud taget 
inte.
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Hooghe och Stolle menar att det sociala kapitalet skiljer sig starkt från andra former av 
kapital i och med att det nästan per definition är kopplat till ett kollektiv och därmed är 
mer utsatt för problem i samband med detta såsom free-riding, svårigheter att avgöra 
ansvarsfördelning och liknande (Hooghe och Stolle 2003).

Enligt en forskningsinriktning kan ett visst samhälles sociala kapital till stor del förklaras 
av historiska traditioner som förts vidare över generationerna. Men enligt redaktörerna 
motsäges denna tes av det faktum att det sociala kapitalet har minskat så kraftigt under 
senare tid i USA och Storbritannien, samtidigt som det under samma period till och med 
ökat i andra länder, till exempel Sverige. Även det faktum att den generella tilliten kraftigt 
varierar mellan olika sociala klasser i alla länder, där detta studerats, talar emot en sådan 
tolkning av nationellt nedärvda tillitstraditioner. Om tillit enbart var en enkel, nedärvd 
bakgrundsfaktor så saknas en bra förklaring till sådana systematiska skillnader (Hooghe 
och Stolle 2003).

Social trust is most strongly expressed … by the winners in society, in so far as it corre-
lates most strongly with education, satisfaction with life, income, class, and race. For that 
matter social trust is the prerogative of the winners in the world. (Newton 199, s 185, från 
Hooghe och Stolle 2003, s 7)

Kopplingen mellan de ideella organisationerna och socialt kapital härrör enligt författarna 
från Tocqueville men aktualiserades av Robert Putnam under senare år. Den viktigaste 
mekanismen för bildandet av normer om ömsesidighet och tillit är regelbunden social 
interaktion. Det är de ideella organisationernas socialiserande effekter som uppmärk-
sammas inom denna tradition. Föreningar fungerar enligt detta sätt att tänka som de 
mest effektiva demokratiskolorna. Dessa samband har dock hittills enbart undersökts på 
mikronivå. Hur pass effektiva föreningarna är på gruppnivå har inte undersökts empiriskt 
(Stolle 2003).

Sociologen Nonna Mayer har, tillsammans med flera kolleger, genomfört en enkätun-
dersökning bland 2 148 fransmän, vilken redovisas i ett av bokens kapitel. Mayer drar 
slutsatsen att medlemmar i Frankrikes ideella föreningar inte har större tillit till vare sig 
det politiska systemet eller andra personer. Socioekonomisk status och ålder förklarar en 
betydligt större del av skillnaden i tillit och normer om ömsesidighet (Mayer 2003).

Statsvetarna Dag Wollebaek och Per Selle redovisar i ett annat kapitel en enkät riktad till 
ett slumpmässigt urval av 1 695 norrmän (55 procent bortfall från 4 000) och undersöker 
skillnader i deltagande i olika typer av föreningar. De drar slutsatsen att deltagande i icke 
politiska föreningar enbart bidrar till det sociala kapitalet i form av tillit och medbor-
gerligt engagemang, om det kombineras med deltagande i föreningar med mer uttalat 
politiskt syfte. Inte heller ger ett aktivt deltagande större utslag än ett mer passivt delta-
gande, vilket det borde om Putnams tes stämmer att det är i den regelrätta interaktionen 
människor emellan som det sociala kapitalet skapas (Wollebaek och Selle 2003):
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If active participation does not have an impact on trust and civic engagement over passive 
support, this sufficiently proves that Putnam is mistaken in placing voluntary associations 
at the center of his social capital thesis. (Wollebaek och Selle 2003, s 83–84)

While activists are strongly oriented toward living conditions in their immediate surround-
ings, passive members regard national and international issues as equally important. This 
indicates that the associations in many cases function as intermediary institutions between 
the citizen and the larger political system even more for passive members than for actives. 
(Wollebaek och Selle 2003, s 86)

Marc Hooghe baserar även han sina analyser på en enkät till 1 341 personer i Belgien. 
Hans resultat pekar på att inte alla föreningar bidrar till skapandet av socialt kapital. Han 
menar dock att det i de västerländska liberala demokratierna finns en kultur som leder 
till att människor som är mer ”civic-minded” har större benägenhet att organisera sig 
och att de därmed har lättare att sprida sina attityder och värderingar än andra. Det civila 
samhället producerar med andra ord ett överskott av socialt kapital tack vare en selek-
tionsprocess som gör att de som från början hyser mer pro-sociala normer, värderingar 
och attityder har lättare att organisera sig i vår kultur och därmed ges möjlighet att sprida 
dessa attityder vidare till andra (Hooghe 2003).

Statsvetaren Nadia Molenaers har undersökt omgivningens betydelse för föreningslivets 
förmåga att skapa socialt kapital med hjälp av kvalitativa undersökningar i två Nicaragu-
anska byar (Molenaers 2003). Hon kommer fram till att omgivningen är av stor betydelse 
för föreningars möjligheter att bidra till det sociala kapitalet. Hon menar att resultaten 
visar att det är naivt att tro att stöd till civilsamhället per automatik är ett stöd till det 
sociala kapitalet. Det finns stora risker att lokala ledare utnyttjar föreningslivet för sina 
syften så att de utsatta grupper bidragsgivarna vill nå kommer att bli än mer exkluderade 
(Molenaers 2003).

Statsvetaren Job van der Meer har använt World Values Survey från 1990 för att under-
söka om ett livaktigare föreningsliv leder till en högre generell tillit på en aggregerad 
nivå. Hypotesen är att ett större civilt engagemang leder till större politisk effektivitet, 
eftersom föreningslivet bidrar till att beslut blir bättre förankrade och att civilsamhäl-
lets organisationer sätter större press på politikerna att leva upp till vad de lovar. Civil-
samhället kan även bidra till ökad välfärd genom att ge service och på så sätt bidra till 
ett bättre fungerande samhälle, vilket skulle gynna tilliten. Analyserna genomfördes på 
nationell (n=19) och regional nivå (n=64) i ett antal Europeiska länder. På regional nivå 
fanns empiriskt stöd för att ju högre andel av befolkningen som var engagerad i ideella 
föreningar, desto högre generell tillit uppvisade även den del av befolkningen som inte 
var medlemmar i någon förening. Resultaten talar alltså för att förekomsten av en omfat-
tande civil sektor leder till ett effektivare styre och att denna effektivitet är en kollektiv 
resurs som alla medborgare tjänar på (van der Meer 2003):
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The big pay-off from generalized trust, most contemporary observers say, is that it leads 
to ‘better’ government and to a public that is happier with government performance. Or 
maybe good government makes people more likely to trust each other. Or perhaps both. 
(Uslaner 2003, s 171)

Statsvetaren Eric Uslaner menar i ett annat kapitel i likhet med detta att det finns en god 
cirkel, i vilken ekonomisk jämlikhet är starkt bidragande till hög tillit och att tillit i sin tur 
leder till en politik som föder rikedom och utjämnar sociala skillnader (Uslaner 2003).

Statsvetarna Bo Rothstein och Dietlind Stolle visar i sin tur att bemötandet från olika 
myndigheter är viktigt för den generella tilliten. Medborgare kopplar samman myndighe-
ters agerande med tillit. De ser hur andra medborgare blir bemötta, och de som möts av 
diskriminering uppvisar lägre grad av tillit (Rothstein och Stolle 2003).

Sedan Putnams uppmärksammade böcker utkom, har det sociala kapitalets samman-
bindande och positiva effekter på samhället som helhet intresserat fler och fler. Den 
starka kopplingen mellan föreningsdeltagande och socialt kapital kan även den spåras till 
Putnam. Men när redaktörerna för boken sammanfattar resultaten i slutkapitlet, tonar de 
ned föreningsdeltagandets betydelse och poängterar statens roll som bakgrund till forme-
randet av det sociala kapitalet. Föreningsdeltagandet har stor betydelse men enbart under 
vissa gynnsamma omständigheter. Det är inte alla föreningar som bidrar till formerandet 
av socialt kapital. Formerandet av socialt kapital måste ses som en process där förenings-
deltagandet har betydelse men inte utan undantag och inte under vilka förutsättningar 
som helst. Vissa föreningar lockar till sig människor med de rätta attityderna, och därmed 
tenderar sådana föreningar att samla till sig ett överskott av personer med liknande attity-
der som sedan lyckas överföra värderingarna till övriga. På så sätt bidrar föreningsdelta-
gandet i en positiv process mot ett tilltagande socialt kapital. Det finns dock inga enkla 
medel att utnyttja denna process för att skynda på bildandet av socialt kapital:

If we are interested in civic attitudes and behaviours, we will have to look for associations 
in which civicminded people come together. In what might be called a cycle of ‘selection 
and adaptation’, members self-select into these kinds of organizations, but subsequently 
they are being influenced by the values upheld by their fellow-members. This practically 
implies that socialization effect are more prevalent in homogeneous settings where value 
patterns converge more easily and that they are less pronounced than we sometimes think 
they are. (Stolle och Hooghe 2003, s 235)

Det är inte föreningar som skapar socialt kapital utan dess medlemmar, och det finns 
därför heller inga enkla metoder för staten att stimulera bildande av socialt kapital genom 
att försöka bidra till att skapa föreningar inom fält där det tycks saknas initiativ:

More associations do not automatically translate into more social capital … Moreover, 
the creation of associations by outsiders is highly problematic … because they might just 
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secure benefits for selected members while excluding others traditional and informal 
neighborhood networks … tends to operate in a more open and fair manner, and thus can 
be seen more effective instruments to create bridging forms of social capital. (Stolle och 
Hooghe 2003, s 245)

Men samtidigt ger författarna en annan roll till staten, nämligen att utjämna ekonomiska 
skillnader och därmed olika gruppers möjligheter att delta, men detta är en långsam 
process. Staten bör enligt Stolle och Hooghe även se till att minska korruption och trygga 
ett universalistiskt trygghetssystem utan individuella prövningar av enskilda personers 
stödbehov (Stolle och Hooghe 2003).

Evidensbaserade metoder, beprövade och utvärderade 
erfarenheter
Att en arbetsmetod är evidensbaserad säger både något om dess resultat, om dess möjlig-
heter att återupprepas och att någon funnit det möjligt och önskvärt att satsa tid, möda 
och resurser på att utvärdera projektet enligt konstens alla regler. Många av de framgångs-
rika preventionsprogram som återfinns nedan har genomförts inom civilsamhällets 
ramar i USA. Ansvarsfördelningen mellan stat och civilsamhälle skiljer sig mellan USA 
och Sverige när det gäller åtgärder för unga. Men detta är inget som analyserats närmre 
av forskarna utan avsikten med kunskapsöversikten i detta avsnitt är att presentera de 
program som utvärderats och rapporterats i vetenskapliga tidskrifter. Dessa forskare 
ansluter sig till ett positivistiskt professionaliseringsperspektiv. De menar att forskningen 
kan lämna ett tydligt bidrag till praktikerna och brukarna genom att visa vilka program 
som leder till bättre resultat än andra. På sitt sätt utgör detta en tydlig vändning mot en 
tidigare utbredd behandlingspessimism och har beskrivits som ett paradigmskifte från 
”nothing works” till ”what works” (Cullen och Gendraeau 2001). Det finns i ”evidensba-
seringsprojektet” en potentiell möjlighet att förena forskare och praktiker i sökandet efter 
metoder som ”gör skillnad” för brukarnas bästa, vilket kanske inte poängterats tillräckligt 
(Hydén 2008).

Laura Ferrer-Wreder, håkan Stattin med flera –  
Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) gav tillsammans med Statens 
Institutionsstyrelse psykologen Håkan Stattin i uppdrag att genomföra en forskningsö-
versikt över framgångsrika preventionsprogram för barn och unga. Det blev en omfångs-
rik bok som rymmer alla möjliga typer av insatser gentemot barn och unga i vitt skilda 
åldrar. Både promotivt och preventivt arbete finns representerat men bara om det finns 
genomförda utvärderingar med före och efter-mätning och/eller kontrollgrupper. Boken 
täcker europeiska och nordamerikanska interventioner, och den finns även utgiven på 
engelska. 
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I bokens inledningskapitel behandlas olika klassificeringar av förebyggande arbete. 
Begreppen universell, selektiv och indikerad prevention är enligt författarna bättre 
lämpade än de tidigare begreppen primär, sekundär och tertiär prevention för att benämna 
insatser riktade till olika populationer. Universell prevention riktar sig till alla, oavsett om 
en person befinner sig i någon typ av riskgrupp eller inte. Selektiv prevention riktas till 
en grupp personer som anses befinna sig i riskzonen för det problem som ska förebyggas. 
Indikerad prevention är åtgärder som riktas till enskilda individer som identifierats med 
problembeteenden, till exempel att de själva sökt stöd och hjälp.

I boken görs ingen skillnad mellan förebyggande och främjande insatser. Enligt förfat-
tarna har det visat sig svårt att upprätthålla en sådan distinktion. Program som inriktas på 
ungas utveckling behandlas därför genomgående som universell prevention oavsett om 
de har främjande eller förebyggande syften.

En annan viktig observation som påpekas inledningsvis är att problembeteenden har en 
tendens att anhopas hos enskilda individer och att sådana individer har en sämre anpass-
ningsprognos i vuxen ålder:

Dagens sätt att tänka inom preventions- och promotionsfälten är att icke-kategoriska 
interventioner har en starkare vetenskaplig grund och innebär potentiellt en mer effektiv 
användning av samhällets resurser (Catalano, Hawkins, Berglund, Pollard och Arthur 
2002). (Ferrer-Wreder et al 2005, s 24)

Författarna poängterar också vikten av att uppmärksamma att olika insatser är olika 
lämpade för olika populationer i olika situationer. Det finns exempel på utvärderade 
insatser som kan var väl lämpade för en specifik målgrupp i en viss ålder eller i viss situa-
tion men som under andra omständigheter kan vara rent kontraproduktiva. Därför finns 
det ett stort behov av att hela tiden utveckla och förfina kunskapen om vilka insatser som 
uppnår resultat under vilka förutsättningar och att utröna vilka delar, eller komponenter, 
som är verksamma.

Författarna menar att det finns starka vetenskapliga belägg för ”vad som fungerar” men 
att kunskaperna om hur man implementerar dessa program inte är lika utvecklad. En 
överhängande risk är att försöken att sprida evidensbaserade program blir alltför exper-
torienterade. Om man i stället överlämnar de viktiga besluten om när, var och hur olika 
insatser ska genomföras till de närmast berörda, finns tvärtom risken att den befintliga 
kunskapen inte tas till vara vilket leder till onödigt merarbete och slöseri med offentliga 
medel.

Trots alla begränsningar finns det en övertygelse om att dagens vetenskap kan ge kunskap 
och redskap som kan hjälpa oss att förstå preventionens ’hur’ och ’varför’ när vi vill 
förebygga problem och främja en positiv utveckling hos unga människor … Vi befinner 
oss i en händelserik period i det preventiva och promotiva arbetets historia. Forskningsak-
tiviteten kring förebyggande arbete med ungdomar har aldrig varit intensivare … Vi befin-
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ner oss också i en löftesrik period där forskare börjar kunna hantera problemområden som 
man tidigare ansett vara i stort sett opåverkbara … Lönsamhets- och kostnadskalkyler 
visar också att välimplementerade interventioner är vettiga även ur ekonomisk synvin-
kel … den dominerande uppfattningen inom preventions- och promotionsfälten (är) att 
när interventioner utförs på rätt sätt kan de spara pengar, öka människors livskvalitet och 
minska onödigt lidande. (Ferrer-Wreder et al 2005, s 37–38)

Forskningsöversikten är indelad i tre huvudområden – familjen, skolan och närsamhället. 
Kapitlet om familjen är indelat i en del som tar upp tidig familjeintervention (1–5-åringar) 
och en del som behandlar skolåren. Kapitlet om skolan är uppdelat på individfokuserad 
skolintervention och miljöfokuserad intervention inkluderande samarbeten med familjen. 
Utöver forskningsöversikten innehåller boken även en ”resurshandbok” med kortfattade 
beskrivningar av insatser som uppvisat goda resultat i utvärderingar. Resurshandboken 
innehåller beskrivningar av nio familjeprogram, tretton skolprogram och tolv närsamhäl-
lesbaserade program. Framför allt när det gäller de närsamhällesbaserade programmen 
framkommer tydligt den problemfokuseringen som finns i boken. Av de tolv program 
som redovisas har elva som främsta syfte att minska alkoholanvändning och/eller 
rökning. Det tolfte programmet hade som huvudsyfte att ”främja ungdomars sociala 
utveckling för att därigenom förebygga problembeteenden, i synnerhet misslyckanden 
och beteendeproblem i skolan, samt tonårsgraviditeter.” (Ferrer-Wreder et al 2005, s 369). 
Till stor del handlar även familje- och skolinsatserna om alkoholprevention, även om det 
där också finns en hel del andra utfallsmått representerade. Till exempel används i flera 
skolprogram Antonovskys KASAM-skattningar som mått på framgång. Denna omfat-
tande forskningsöversikt visar alltså en tydlig avsaknad av kvalificerade, experimentellt 
upplagda utvärderingar av framgångsrika program som riktar sig till något äldre barn 
och ungdomar och som tar sikte på annat än alkoholanvändning och rökning. Avsak-
naden kan naturligtvis bero på att den typen av program är mindre framgångsrika, men 
troligare är att denna typ av program inte utvärderas på samma sätt som antirök- och 
alkoholprogrammen.

Handledare180 lyfts i forskningsöversikten fram som en bra metod att ge barn i riskzo-
nen individanpassad stimulans att lära sig. Det finns exempel på framgångsrika program 
med kamrathandledning, men då verkar det oftast handla om barn i åldrarna 7–10 år i 
Nordamerika (Ferrer-Wreder et al 2005). Resultaten är goda både för handledare och för 
andra deltagare. Utbildning om sambandet mellan riskbeteenden och negativa utfall som 
rökning och alkoholanvändning tycks ha mindre stöd. Program, som arbetar bredare 
med både specifika och mer allmänna frågor om skyddsfaktorer och så vidare och där 
kamrater deltar som förmedlare, är bättre än traditionella åtgärder. Särskilt i kapitlen om 
insatser i skolan framhålls vikten av samarbete med närmiljön, familjen, grannskapet och 
kamratnätverken. Sådant samarbete är av särskild vikt för att ge deltagarna möjlighet att 
öva på socialt kompetenta och lämpliga beteenden och för att beteendeförändringar ska 
kunna upprätthållas över tid. Samtidigt påpekas vikten av att insatserna blir så ”origi-
naltrogna” som möjligt. ”Standardisering av förmedlingstekniker och kontroller av dem 

180  Handledare=tutors, tutoring
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som implementerar programmet i olika miljöer är väsentligt för att man ska kunna göra 
en noggrann utvärdering” (Ferrer-Wreder et al 2005). Här finns ett till synes olösligt 
dilemma. Å ena sidan måste programmen vara så lika originalen som möjligt och genom-
föras enligt olika manualer. Å andra sidan ska de vara öppna för deltagarnas synpunkter 
och idéer och genomföras i samarbete med en mängd parter som bör få inflytande på 
programutformningen.

Närsamhället är viktigt för ungdomars sociala utveckling men också för utvecklingen 
av problembeteenden. Det finns ett samband mellan ungas beteendeproblem och en låg 
grad av engagemang i närsamhället, tillgång och tillåtande attityder till droger, instabilitet 
och utflyttning, upprepad viktimisering, fattigdom och brist på samhälleliga resurser av 
olika slag (Ferrer-Wreder et al 2005). I boken beskrivs flera närsamhällesbaserade insat-
ser som uppfattas som lovande, däribland Social Development Model (SDM) som syftar 
till att främja en ung persons anknytning till personer och livsstilar med mer prosociala 
normer (Ferrer-Wreder et al 2005). Genom interaktion med andra kan barn och unga 
lära sig att forma varaktiga relationer till andra och på så sätt förmås att ta avstånd från 
antisocialt beteende. SDM har influerat verksamheter som samhällstjänst, mentorskap 
och andra aktiviteter inom fritidsområden, där man försöker ta till vara och utveckla de 
positiva beståndsdelarna i en person olika sociala relationer.

Empiriska undersökningar visar att unga blir kamrater med personer som liknar dem 
själva avseende demografiska förhållanden, attityder och beteenden. Efterhand som 
kamratskapen djupnar kommer socialisationsprocessen att knyta medlemmarna i kamrat-
gruppen än mer samman (Ferrer-Wreder et al 2005). Detta gör det riskabelt att samman-
föra  fler belastade individer i samma grupp. Undersökningar har visat att de då börjar 
jämföra ”riskfyllda aktiviteter” (Ferrer-Wreder et al 2005, s 97) och förstärker varandras 
berättelser på ett sätt som fått forskarna att benämna fenomenet ”avvikelseträning”. Med 
tiden kommer deltagarna att allt oftare prata om avvikelser och uppfatta historierna som 
vanligt förekommande och lockande inslag i vardagen. Det finns därför en risk att ostruk-
turerade fritidssysselsättningar med låg grad av vuxeninsyn förvärrar många problem:

De mekanismer, genom vilka vissa fritidsaktiviteter tycks skydda eller utsätta ungdomar 
för risk, är dock mer komplicerade än att bara sysselsätta den sysslolöse … Framgångsrika 
närsamhällesbaserade program måste därför vara uppmärksamma på risken för antisoci-
ala kamratinfluenser. En möjlig orsak till att deltagande i vissa typer av fritidsaktiviteter 
antingen är främjande eller skadliga kan vara om aktiviteten skapar länkar till kompetenta 
eller till antisociala vuxna och jämnåriga. (Ferrer-Wreder et al 2005, s 202)

Forskargruppen påpekar att det finns få utvärderingar av fritidsgårdar som uppfyller 
kvalitetskraven för denna översikt. De har enbart funnit en i Europa. De program som 
uppfyller kraven gäller utbildnings- och färdighetsträningsprogram som genomförts via 
fritidsgårdar i USA. Här saknas det med andra ord forskning enligt denna omfattande 
forskningsöversikt.
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diskussion

Gränserna är oklara mellan civilsamhällets och statens åtaganden när det gäller främjande 
ungdomsverksamhet. De har utvecklats i samspel med varandra, och ansvaret för olika 
verksamheter har växlat över tid. Sverige skiljer sig från många andra länder genom vår 
stora statliga sektor och lägre professionaliseringsgrad inom civilsamhället. En viktig 
skillnad mellan staten och civilsamhället är att staten hela tiden måste ha ett mål för att 
legitimera verksamheten. Civilsamhällets organisationer är inte lika målstyrda. De kan 
välja att ägna sig åt någon särskild verksamhet för dess egen skull eller för att medlem-
marna tycker så.

Uppfattningarna om vad som betraktas som främjande respektive förebyggande tycks 
vara på väg att luckras upp inom forskningen men bestå bland fritidsledarna. Kritiker 
menar att det ofta finns en dold kontrollerande agenda i flera verksamheter riktade mot 
unga. Det är lätt att fastna i stereotypa beskrivningar av ungas liv och leverne. Översikten 
inger ändå viss tillförsikt inför framtiden. Det tycks inom den utvecklingspsykologiska 
forskningen finnas hopp om bättre möjligheter att främja ungas utveckling. Forskningen 
om resiliens visar även att det finns störst utrymme att stödja dem som har det allra 
svårast så att de får möjligheter att utvecklas väl.

Översikten har berört forskning inom många ämnesområden, inriktningar och traditio-
ner. Forskningen om empowerment och samhällsarbete bedrivs ofta inom socialt arbete 
och näraliggande ämnen. Den visar att socialarbetare och andra, som arbetar inom stat 
eller kommun, kan ta på sig en stöttande roll och försöka mobilisera klienter/brukare/
besökare och tala för deras sak men att detta inte alltid är så lätt. Den statsvetenskapligt 
inriktade forskningen om socialt kapital har ett mer distanserat förhållningssätt till sitt 
studieobjekt. Och även om dessa forskare gärna lyfter fram positiva effekter av förenings-
deltagande så betraktar de snarare staten som beroende av föreningslivet än tvärtom.

Inom flera av de forskningsinriktningar som lyfts fram i denna översikt uppmärksammas 
behovet av ”surrogatföräldrar”, mentorer och andra mer informella stödpersoner som 
kan ge långsiktigt och ofta djupgående stöd till utsatta ungdomar. Detta tycks vara en 
konkret och handfast roll för det civila samhället och dess organisationer. Dessutom är 
det en roll som ofta har svårt att rymmas inom ramen för ett icke ideellt arbete. Här är 
det inte främst en fråga om att bidra med professionellt yrkeskunnande, även om detta 
naturligtvis också är möjligt och önskvärt, utan framför allt handlar det om mer allmän-
mänskliga värden som förtroende, jämlikhet, tillit och så vidare, värden som har svårt 
att anpassas till schemalagd arbetstid. Det är också en fråga om långsiktighet. Det tar 
lång tid att bygga upp den typ av relationer som tycks vara av vikt både för att mobilisera 
unga människor och för att bygga upp självförtroende, känsla av sammanhang och tro 
på sin förmåga att påverka sin situation. På liknande sätt tycks det svårt att inom sin 



119

yrkesverksamhet bidra till att bygga upp den typ av överbryggande nätverk som också 
tycks vara av stor betydelse enligt forskningen om socialt kapital. De yrkesverksamma 
ungdomsarbetarna bör dock vara medvetna om vikten av dessa typer av relationer och 
främja och underlätta ungas möjligheter att bygga sådana kontakter, nätverk och känslor 
av sammanhang och kontroll.

Främjande ungdomsverksamhet kan bland annat utmärkas av ett särskilt förhållningssätt 
gentemot ungdomar, av att verksamheten riktas mot en mer allmän målgrupp, av att den 
stödjer en positiv utvecklingsprocess eller av att verksamheten har ett visst innehåll. Framför allt 
verkar det vara så att många förknippar främjande med fritidsaktiviteter i allmänhet och 
de kommunala fritidsgårdarna i synnerhet. Den främjande verksamheten ska bland annat 
vara öppen för alla och bygga på frivilligt deltagande. Men som bland annat Torsten 
Laxvik påpekar handlar främjandeperspektivet också om ett visst förhållningssätt gente-
mot ungdomar. Det gäller att se lösningar i stället för problem, att lyssna på de unga och 
ta deras uttryck och vilja på djupaste allvar. Staten har enligt forskningen anledning att 
ge generellt stöd till det civila samhället av bland annat dessa skäl. Men de ideella organi-
sationerna har fler funktioner än att sysselsätta ungdomar och förhålla sig på ett speciellt 
sätt till dem. De ska spela rollen som avantgarde, utveckla nya verksamhetsformer och ge 
röst åt sina medlemmar. De kan även fungera som demokratiskola och generera socialt 
kapital. Dessutom menar kritiker att de ger staten goda möjligheter att kontrollera ungas 
fritid. Även av dessa anledningar kan staten finna anledning att stödja den ideella sektorn. 
Ett problem för staten är dock att inte alla ungdomar deltar i föreningar eller idrott hur 
mycket stöd dessa verksamheter än får. Dessutom tycks det vara så att de ungdomar, som 
bäst kunde behöva det, inte deltar.

Fritidsgårdarna startade och byggdes ut för att skapa meningsfull sysselsättning åt unga 
som inte deltar i föreningar och idrott och som annars tenderar att hänga på gator och 
torg och störa den allmänna ordningen. Gårdarna har även strävat efter liknande funktio-
ner som den ideella sektorn – att ge röst åt utsatta grupper, att generera socialt kapital – 
och de har även de kritiserats för att kontrollera ungdomar i onödan. Den forskning om 
främjande ungdomsverksamhet, som lyfts fram i denna översikt, belyser olika komponen-
ter i främjandebegreppet när det gäller målsättningar, förhållningssätt och målgrupper, 
men den säger däremot inte så mycket om själva verksamhetens innehåll.

Främja en process
Det mest angelägna budskapet från denna forskningsöversikt är den starkt förenklade 
slutsatsen att det finns två skilda utvecklingsprocesser när det gäller ungas uppväxt. 
Översikten visar att det finns en positiv utvecklingsprocess som bör främjas och 
uppmuntras och en negativ som bör förebyggas och förhindras. Det är dock viktigt att 
hålla i minnet att det rör sig om öppna och dynamiska processer. Det vill säga det finns 
inga förutbestämda öden som innebär att om en ung person har den eller den bakgrunden 
så kommer hon också att följa den negativa processens alla steg mot en alltmer margina-
liserad tillvaro. Forskningen visar visserligen att olika personer löper olika stora risker att 
utvecklas positivt eller negativt beroende på bakgrund och att unga, som uppvisar flera 
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riskbeteenden och som har sämre nätverk och förutsättningar från sin familjebakgrund, 
löper större risker än andra. Men samtidigt visar forskningen också att även bland grupper 
med betydande risker är det relativt vanligt att lämna den negativa processen mot en mer 
positiv sådan.

Forskningen kring positiv ungdomsutveckling (PYD) tycks ha kommit en god bit på 
väg när det gäller att formulera den positiva utvecklingsprocessen och även i försöken att 
operationalisera och mäta vad som eftersträvas inom de fem komponenterna: kompetens, 
förtroende, kontakt, karaktär och medkänsla. Samtidigt blir det i dessa försök tydligt 
att det finns problem som tål att diskuteras. Vad menas egentligen med de fem kompo-
nenterna som lyfts fram? Förutsätter de inte en bred konsensus om hur till exempel en 
människas ”karaktär” bör se ut? Blir inte detta väldigt konservativt? Finns det en dold 
kontrollerande agenda? Det här är exempel på frågor som kommer i dagen, när man 
formulerar sig kring vad det egentligen innebär att främja en positiv utvecklingsprocess.

Att man upplever en känsla av sammanhang (KASAM) och en känsla av att kunna 
påverka sina omständigheter (locus of control) är andra komponenter som lyfts fram som 
främjande faktorer inom forskningen. Båda dessa begrepp handlar om hur en enskild 
människa uppfattar sin omgivning och är således beroende både av individen och hennes 
omvärlds beskaffenhet, även om forskarna betonar individens betydelse. Det är viktigt 
att komma ihåg att båda dessa forskningsinriktningar handlar om människor som växt 
upp eller länge befunnit sig i utsatta situationer och riskmiljöer. Frågan som ställts gäller 
hur man ändå, trots utsattheten, kan klara sig. Ett viktigt budskap från dessa forsknings-
områden till dem som arbetar med främjande ungdomsverksamhet är att dessa utsatta 
individer ofta har funnit stöd hos personer i sin närhet, vilka fungerat som mentorer eller 
stödpersoner och kunnat hjälpa dem när familj och släkt inte funnits till hands.

Främjande förhållningssätt
Främjande arbete kan också innebära ett särskilt förhållningssätt gentemot ungdomar. 
Det handlar närmast om ett lösningsfokuserat synsätt i motsats till det vanligt förekom-
mande problemfokuserade. Denna forskning visar att ju mer vi talar om och uppmärk-
sammar de handlingar och förändringar som vi önskar uppnå, desto verkligare blir detta 
önsketillstånd och desto större är chansen att ungdomarna upprepar sådana sätt att vara 
och handla. Det gäller att inte befästa problemen utan att stödja och främja lösningar. 
Ett främjande förhållningssätt behöver dock inte enbart handla om bemötande och 
relationer mellan ledare och ungdomar utan forskningen lyfter även fram vikten av att 
stödja positiva nätverkskontakter, till exempel genom att uppmuntra idrottsverksamhet 
och genom att ge möjligheter till tidiga erfarenheter av frivilligt socialt arbete. Enligt 
forskningen om socialt kapital bör åtgärder sättas in för att stimulera såväl formella 
som informella sociala kontakter mellan människor och grupper av människor. Detta 
kan naturligtvis ske inom ramen för fritidsgårdsverksamhet likväl som inom den ideella 
sektorn. Inom denna forskning påpekas även att den viktigaste mekanismen för bildandet 
av normer om ömsesidighet och tillit är regelbunden social interaktion, vilket vanligtvis 
ses som en positiv effekt av deltagande i ideella organisationer. Inom forskningen lyfts 
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även ungas delaktighet fram som en viktig komponent i främjande förhållningssätt. Det 
gäller att decentralisera så mycket som möjligt och se unga som en utvecklingsresurs. 
Avsikten är bland annat att motverka den upplevelse, som unga redovisar, att de inte 
blir tagna på allvar. En viktig kompetens hos ledarna är därför att utveckla förmågan att 
lyssna på ungdomarna och utforma aktiviteter i dialog med ungdomarna själva och att 
vara öppna för att reflektera över förhållanden som annars lätt tas för givna. En risk är 
dock att ledarna skrämmer iväg vissa ungdomar som kanske inte är vana att vara med och 
bestämma och att ledarna själva tar på sig alltför stora anspråk att veta vad ungdomarna 
vill och agerar språkrör och talesmän i deras ställe. Det är inte alls säkert att de som deltar 
i aktiviteter eller kommer till fritidsgården har mer gemensamt än just deltagandet.

Främjande bland olika målgrupper
Mycket av den forskning som behandlats i denna översikt handlar om främjande arbete 
bland utsatta grupper. Såväl den salutogenetiska forskningen som forskningen kring 
empowerment och resiliens handlar om främjande verksamhet bland utsatta grupper eller 
personer som har större risker än andra att hamna i en negativ utvecklingsprocess. Det 
finns även resultat som tyder på att insatser ger tydligast resultat bland grupper som har 
de största problemen. Eftersom forskningen om socialt kapital också visar att den ideella 
sektorn är bra på att attrahera deltagare som så att säga främjar sig själva, betyder detta att 
staten har mest att vinna på att främja ungdomsverksamhet bland utsatta grupper. Det är 
de som lättast märker av även mindre förändringar.

Efter att detta är sagt vill jag peka på riskerna med verksamhet som vänder sig till särskilt 
utsatta grupper, om den inte är mycket målmedveten. De risker som omtalas inom forsk-
ningen om fritidsgårdarna bör tolkas så att den öppna verksamheten inte bör riktas alltför 
snävt mot ungdomar med särskilda problem. Risken är att gårdarna inte lyckas bryta en 
negativ process utan snarare förstärker den. Det som lyfts fram som en möjlighet inom 
forskningen är verksamheter som riktar sig till en bred målgrupp, till exempel idrot-
ten, eftersom det inom dessa finns möjligheter att knyta kontakter med unga från olika 
samhällsklasser och uppväxtförhållanden. Forskningen om socialt kapital säger att det är 
denna typ av nätverk som behövs för att främja en positiv process.

Främjande innehåll i verksamheten
Att just fritidssektorn tagit till sig begreppet främjande kan ha många anledningar. Man 
skulle ju annars kunna tänka sig att vi till exempel benämnde skolans verksamhet som 
främjande, men det är inte särskilt vanligt. Jag uppfattar det heller inte som särskilt vanligt 
inom idrottsverksamheten. Antagligen har detta sina historiska förklaringar. Fritidsledare 
är en relativt ny yrkeskategori som uppstått som svar på ett uppfattat behov av att syssel-
sätta ungdomar som annars hänger på gator och torg och stör allmänheten. Forskningen 
har visat att unga, som deltar i föreningar, ideellt arbete och idrott, tenderar att vara mer 
skötsamma och utvecklas i en positiv process, så varför inte försöka finna en sysselsätt-
ning som attraherar ”gatans barn” men som annars liknar andra verksamheter så mycket 
som möjligt? Svaret blir en verksamhet som är öppen för alla utan höga deltagarkost-
nader och utan schemalagda aktiviteter. Man skall kunna ”bara vara” på fritidsgården. 
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Dilemmat är att det finns en risk att denna typ av verksamhet enbart flyttar ungdomarna 
från gatan och in på fritidsgården. Problemen syns inte för tillfället, men de försvinner 
inte utan riskerar tvärtom att utvecklas vidare, bland annat tack vare att verksamheten 
inte lyckas attrahera en tillräckligt bred målgrupp. Ansvaret kommer då att föras över 
till verksamhetens ledare och deras förmåga att bemöta ungdomarna och skapa den typ 
av relationer som behövs därför att ungdomarna saknar andra nätverk som stöd i svåra 
situationer.

Främjande i förhållandet mellan staten och civilsamhället
Ungas föreningsdeltagande har länge uppfattats främja ungas utveckling. Unga som 
deltar i ideellt arbete, idrott eller föreningsliv tycks enligt forskningen ha större chanser 
att utvecklas positivt. Staten har därför anledning att uppmuntra och stödja föreningsdel-
tagande och idrottande bland ungdomar. Samtidigt påtalar forskningen att det finns en 
risk att statens vilja att rikta stöd till mer effektiva verksamheter, sådana som bevisligen 
leder till förebyggande och främjande effekter, kan leda till en oönskad professionali-
sering av den ideella sektorn. Risken är att de värden som man från statens hoppas att 
civilsamhället kan bidra med effektiviseras bort eftersom de hänger samman med dess 
självständighet och förmåga att samla individer kring kollektiva beslut. Samtidigt finns 
det uppenbara vinster med ökad professionalisering, framför allt för verksamheternas 
målrationalitet.

Forskningen om fritidsgårdarna kan tolkas så att det finns stor risk att staten har alltför 
hög ambition att nå unga i riskzon och att detta, tvärtemot avsikten, riskerar att förvärra 
problemen för redan utsatta grupper. Forskningen tycks visa att föreningslivet självmant 
attraherar unga som redan inledningsvis besitter större resurser i form av gynnsammare 
social bakgrund, humankapital och socialt kapital och att föreningsdeltagandet bidrar till 
att addera ytterligare till detta. Staten vill främja en liknande process hos utsatta grupper 
men dessa är inte lika intresserade av strukturerade fritidsaktiviteter med hög grad av 
vuxeninsyn. Om svaret då blir sänkta nivåer av långsiktighet, struktur och vuxeninsyn, 
riskerar de unga som attraheras av denna typ av verksamhet att genom interaktionen 
sinsemellan bidra till en omvänd process som snarare stimulerar utvecklingen mot krimi-
nalitet och annat avvikande beteende. Det tycks behövas en balansgång som kräver stor 
försiktighet och yrkesskicklighet.

Forskningen varnar också för en övertro på civilsamhällets förmåga att generera socialt 
kapital. En rad andra omständigheter är viktiga att beakta i försöken att utjämna fördel-
ningen av det sociala kapitalet, och de bör räknas in i underlaget för politiska beslut. De 
allmänna socioekonomiska skillnaderna i samhället motarbetar till exempel den ömsesi-
diga tilliten som är en viktig del av det sociala kapitalet. Det är inte heller så att alla 
föreningar, oavsett verksamhet, bidrar till skapande av socialt kapital. Det civila samhäl-
let producerar inom de västerländska kulturerna ett överskott av socialt kapital tack vare 
en selektionsprocess som gör att de som från början befinner sig närmre mainstream-
kulturen har större incitament att organisera sig och därmed ges möjlighet att sprida sina 
värderingar och attityder vidare. Det är inte så att stöd till civilsamhället per automatik 
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utgör stöd till det sociala kapitalet. Det är inte föreningar som skapar socialt kapital utan 
dess medlemmar, och det finns därför heller inga enkla metoder för staten att stimulera 
bildandet av socialt kapital genom att försöka bidra till att skapa föreningar inom fält 
där det tycks saknas initiativ. Det finns dessutom risker att grupper och ledarpersoner 
utnyttjar föreningslivet för sina syften, vilket i förlängningen riskerar att bidra till att de 
grupper staten vill nå kommer att bli än mer exkluderade.

Främjande och forskningen
Främjande insatser kan i olika grad vara inriktade mot olika riskgrupper. Ju mer ingri-
pande och mindre frivillig en insats är, desto säkrare bör man vara på att de som blir 
föremål för insatsen verkligen tillhör en riskgrupp. Främjande insatser är mindre 
beroende av förmågan att utpeka riskgrupper än förebyggande åtgärder, eftersom de i 
högre grad innebär att man tillför något som det står individen fritt att välja att ta del av. 
Men eftersom resurserna är begränsade så finns även här behov att definiera riskgrupper. 
Som översikten visat används ofta en longitudinell ansats för denna forskningsuppgift. 
Longitudinell forskning, som följer samma individer över en relativt lång tid, är också 
lämplig för att sätta främjande verksamheter under prövning och för att se hur unga med 
olika erfarenheter och skilda förutsättningar utvecklas över tid.

Forskningen kan även bidra genom att visa både verksamhetsföreträdare, politiker och 
beslutsfattare vad som fungerar, under vilka förutsättningar och vad som inte fungerar. 
Utvärderingsforskningen kan ge legitimitet åt åtgärder som visat sig mer framgångsrika än 
andra när de prövas enligt strikta kvalitetskriterier. Evidensbaserade metoder är exempel 
på sådana verksamheter. Det finns dock problem med att förlita sig på enbart evidens-
baserade metoder. De eftersträvade förändringarna ligger ofta långt fram i tiden och är 
därför svåra att avläsa, det är svårt att finna kontrollgrupper vars enda skillnad mot dem 
som deltar i verksamheten är just att de inte deltar och det är ofta svårare att bestämma 
vad ett positivt utfall ska vara än ett negativt. Dessa faktorer färgar urvalet av verksam-
heter som kan betraktas som evidensbaserade. Ett annat problem med evidensbaserade 
metoder är att de ska kunna återupprepas på samma sätt som när de utvärderades. Det 
gör att de ibland kan uppfattas väl toppstyrda och lämna alltför lite utrymme åt samspelet 
mellan ledare och deltagare.

Slutord
Denna forskningsöversikt har behandlat olika teorier om främjande verksamhet och 
mötet mellan civilsamhället och staten. Jag har särskilt velat lyfta fram den forskning som 
visar att det finns ett utrymme för främjande insatser bland utsatta ungdomar. Vad som 
ska betraktas som utsatta ungdomar kan naturligtvis diskuteras, men det viktiga är ändå 
att intresset riktas mot att bidra till en positiv utveckling för dem som befaras riskerar att 
hamna i problem som kriminalitet och missbruk. Forskningen visar att fritiden visserli-
gen kan ha betydelse men de strukturella skillnaderna vad gäller social klassbakgrund, 
kön och invandring är av så avgörande betydelse att insatser inom fritidsområdet har 
svårt att bidra annat än på marginalen. Man bör vara medveten om dessa förhållanden 
och inte ha alltför höga ambitioner inom fritidsområdet. Staten och kommunerna har 
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naturligtvis särskilt ansvar när det gäller att utjämna sådana strukturella skillnader, och 
civilsamhällets föreningar att påtala dem, men åtgärder genomförs främst inom andra 
politikområden som utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadspolitik. Förhoppningarna 
att socialt kapital ska kunna bidra till att bryta snedfördelning av andra former av kapital 
tycks till stor del förfelade. Det sociala kapitalet fördelar sig i huvudsak på liknande sätt 
som annat kapital. Det hopas hos redan privilegierade grupper.
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