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Förord

Under 1950-, 1960- och 1970- talen startades pionjärverksamheter kring utsatta ungdo-
mar i det offentligas regi. I takt med att det offentliga med alla sina verksamheter under 
de senaste decennierna fått allt svårare att formulera nya visioner och att omsätta dem 
i faktisk handling, har engagemanget för och av utsatta ungdomar funnit nya uttryck. 
En hel del av denna förnyelse sker inom civilsamhället. Fryshuset är det kanske tydli-
gaste uttrycket för hur civilsamhällets organisationer på ett anmärkningsvärt snabbt och 
radikalt sätt har fått en helt annan symbolisk och reell ställning än tidigare inom svenskt 
välfärdsarbete. Fryshuset befinner sig dessutom i ett expansivt skede där ambitionen är 
att de synsätt, förhållningssätt och metoder som organisationen utvecklat under 25 år 
skall spridas till andra ideella, offentliga och privata aktörer över hela landet, från norr till 
söder. 

Den här studien presenterar förväntningar hos lokala aktörer på tre orter inför en riktade 
satsning Fryshuset genomför på dessa orter för att sprida organisationens erfarenheter 
vidare. Som rapportens titel vittnar om, visar sig förväntningarna på Fryshuset vara höga. 
Mot bakgrund av dessa höga förväntningar idag, blir det synnerligen spännande att i en 
kommande studie följa om, och i sådana fall hur dessa förväntningar infrias – i morgon.

Studien har finansierats av KFUM Söder/Fryshuset. En uppföljande studie kommer att 
genomföras 2010 inom ramen för det KK-finansierade projektet Fryshuset från norr till 
söder - samhällsentreprenörskap inom och bortom det civila samhället. 
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Inledning: När Fryshuset kommer till stan

Fryshuset har en enkel övertygelse: uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger 
självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft. Fryshuset lyssnar in vad som 
händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi 
mobiliserar krafter där andra bara ser problem. Vi prövar oss fram, korrigerar och förbätt-
rar ständigt våra metoder. Fryshuset genomsyras av ett socialt ansvarstagande som utgår 
från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera sig och 
utvecklas, oavsett bakgrund, religion eller politisk tillhörighet. Vi tror på respektfulla 
möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla 
motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.1 

Texten ovan är den värdegrund som Fryshuset, en av de mest välbekanta svenska organi-
sationerna som arbetar med socialt marginaliserade ungdomar, bygger sin verksamhet 
på. Det som idag kallas Fryshuset började växa fram hösten 1984, när alla ungdomsak-
tiviteter som bedrevs inom KFUM Söder i Stockholm samlades i en gemensam lokal. 
Denna lokal kom att bli ett hus som tidigare varit ett fryslager för köttvaror. Där bildades 
stiftelsen Fryshuset med KFUM2 som huvudman. I lokalen byggdes såväl idrottshall som 
repetitionslokaler för band, och den första fasen i Fryshusets historia sägs ha dominerats 
av basket och rockmusik. När verksamheten flyttade till Södra Hammarbyhamnen 1997 
byggde man följdriktigt en ny idrottshall och en musikscen. Efter hand har ett tydligare 
socialt engagemang, men också olika utbildningar, växt fram. Idag bedriver Fryshuset 
verksamhet på 24 000 kvadratmeter; ett trettiotal verksamheter och projekt samsas med 
en fristående gymnasieskola, Fryshusets Gymnasium, och två högstadieskolor, Kultur-
skolan och Fryshusets Resursskola. Fryshuset uppger att de har närmare 40 000 besökare 
i sina olika verksamheter per månad. Under 2006 var Fryshusets omsättning 180,6 miljo-
ner kronor; 16,6 miljoner kronor utgjordes av bidrag från Stockholm stad och landsting 
medan 82,6 miljoner kronor var skolpeng. Under samma år fanns 357 heltidsanställda på 
Fryshuset, varav cirka 130 arbetade inom Fryshusets Gymnasium och cirka 150 på Lugna 
gatan. Övriga tjänster fanns inom sociala projekt, stab och stödfunktioner. 

Fryshusets vision är att Fryshuset som idé ska genomsyra hela samhället, och under den 
senaste femårsperioden har organisationen expanderat och driver verksamheter inte bara 
i Stockholm utan även i Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping. Idag står Fryshuset 

1  www.fryshuset.se
2  KFUK-KFUM (Kristerliga Föreningen av unga män/av unga kvinnor) har över 77 000 medlemmar i 
Sverige och har verksamheter inom bland annat idrott, scouter och körsång. Svenska KFUK-KFUM är 
medlem i världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCA. Rörelserna finns i 130 länder 
och har tillsammans 55 miljoner medlemmar inom många olika verksamhetsområden. KFUK-KFUM i 
Sverige arbetar mycket med internationella frågor och samarbetar med KFUK och KFUM i många andra 
delar av världen.
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inför ett nytt steg i organisationens utveckling. Under hösten 2008 initierades ett treår-
igt spridningsprojekt, den så kallade Fryshusandan.3 Detta projekt innebär att Fryshuset 
expanderar, för det första genom att komplettera ett entreprenörskap där Fryshuset initie-
rar och driver sina egna verksamheter i samarbete med andra aktörer, med ett entrepre-
nörskap där Fryshuset säljer sin idé och det ”know how” som de egna verksamheterna 
genererat vidare till andra aktörer. Expansionen innebär för det andra att Fryshuset riktar 
detta erbjudande till 30 nya regioner i landet. Under de kommande tre åren ska samtliga 
cirka 150 kommuner inom dessa regioner nås av erbjudandet att ta del av Fryshusets 
verksamhetsidéer, utbildning och handledning. I den enskilda kommunen innebär detta 
erbjudande i praktiken att Fryshuset 

etablerar kontakter inom offentlig, ideell och privat sektor1. 

inventerar den lokala situationen för, men också behoven hos, utsatta grupper 2. 
av ungdomar

efter inventeringen föreslår den mest adekvata insatsen ur Fryshusets repertoar 3. 
av verksamheter (Lugna gatan, United Sisters, Exit, Support med flera)

samlar företrädare för samliga sektorer till en gemensam konferens, där både 4. 
resultaten från inventeringen av den lokala situationen och den föreslagna åtgärden 
presenteras och diskuteras i workshops

utbildar för den eller de verksamhetsmodeller som är aktuella5. 

handleder anställda och eventuella volontärer i de verksamheter som implemen-6. 
teras.

Fryshusets satsning på en nationell expansion har framför allt tre utgångspunkter. För 
det första att många ungdomar, inte bara i storstädernas förortsområden, står inför stora 
problem, till exempel arbetslöshet, läktarvåld och mobbning via Internet. För det andra 
uppger Fryshuset att de ”vet hur ungdomar tänker och hur vi ska möta dem” och att 
Fryshuset därför har strävat efter att utforma ”en stor uppsättning verktyg som visat sig 
fungera” för att lösa ungdomars problem.4 Den tredje utgångspunkten är att den offent-
liga sektorns insatser för utsatta ungdomar ofta utformas och administreras utifrån ett 
annat sätt att uppfatta och tolka ungdomars situation än vad som sägs ske inom Fryshu-
set. Huvudsyftet med Fryshusandan är alltså att Fryshuset ska sprida sina erfarenheter 
och kunskaper vidare både genom att bidra till en ökad medvetenhet hos bland annat 
kommuner och föreningar om ungdomars situation och genom att initiera nya verksam-
heter runt om i landet.

3  Benämningen på Fryshusets projektplan är Fryshusandan i Sverige – med fokus på ungdomar. Ett inspirations- och utbild-
ningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i hela Sverige.
4  Projektplan. Fryshusandan i Sverige – med fokus på ungdomsfrågor. Arbetsmaterial 2008-06-16, s.1.
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den här studien
Det tidsmässigt begränsade projektet Fryshusandan erbjuder en unik möjlighet att på nära 
håll följa en process där en sedan 25 år väl etablerad verksamhet inleder en ny fas i sin 
utveckling genom ett konsekvent och medvetet försök att sprida sina idéer, metoder och 
modeller till ett trettiotal regioner över hela landet. Under slutet av år 2008 skedde den 
första lanseringen av Fryshusandan i tre kommuner spridda över landet: Falköping, Öster-
sund och Helsingborg. Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal 
högskola har på uppdrag av Fryshuset genomfört en studie av de förväntningar som lokala 
aktörer i dessa kommuner hade inför att Fryshuset, genom projektet Fryshusandan, skulle 
lanseras i den egna kommunen. Det huvudsakliga syftet med studien har därför varit att 
undersöka vilka eventuella förväntningar som fanns hos lokala aktörer inför denna lanse-
ring. Syftet har dessutom varit att skapa ett underlag för kommande studier som ska följa 
utvecklingen och de eventuella effekterna av Fryshusandan i de tre kommunerna. Frågor 
som studien besvarar är framför allt vilka förväntningar som finns, på vilka grunder de 
har uppstått och vilka tankar som finns om hur förväntningarna ska realiseras. Vad är 
det i den egna kommunens arbete, insatser eller strategier som skapar en förväntan på 
Fryshuset? Vilken roll eller vilka roller tänker sig lokala aktörer att Fryshuset kan spela 
mot bakgrund av detta? Vilka förhoppningar eller farhågor har de lokala aktörerna inför 
den kommande processen och vad ser de som realistiska lokala mål för Fryshusandan? 
Syftet med en uppföljande studie kommer bland annat vara att undersöka 1) om och i 
sådana fall i vilken omfattning och på vilket sätt dessa förväntningar har infriats eller 2) 
om de önskvärda effekterna av Fryshusandan har uteblivit och hur lokala företrädare i 
sådana fall förklarar detta.

Metod och material

Det första steget i spridningen av Fryshusandan innebar att ansvariga inom Fryshuset 
dels genomförde en kartläggning av de tre kommunerna med fokus på verksamheter 
för ungdomar, dels identifierade ett antal strategiska personer, framför allt offentliga 
men även ideella aktörer verksamma på ”ungdomsarenan” i dessa kommuner samt i ett 
antal kranskommuner. Dessa personer skulle fungera som kontaktpersoner som tillsam-
mans med Fryshuset skulle arrangera en tvådagarskonferens samt ansvara för att få ut 
information om och väcka intresse kring konferensen i den egna kommunen – inte bara 
bland tjänstemän utan även bland politiker och bland ungdomarna själva. Studien bygger 
på intervjuer med ett urval av sådana strategiska kontaktpersoner på var och en av de 
tre orterna strax innan konferenserna skulle genomföras i respektive kommun. Antalet 
intervjupersoner är 27 (två intervjupersoner fick förhinder samma dag intervjuerna 
skulle genomföras). Fem av intervjupersonerna representerar ideella organisationer, tre är 
kommunpolitiker och de övriga 19 är kommunala tjänstemän. Intervjuerna genomfördes 
på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna bandades för att därefter transkriberas. 
Studien genomfördes på heltid under tre månader runt årsskiftet 2008/2009.
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Disposition

Rapporten Ett halleluja-moment? En empirisk studie av förväntningar inför Fryshusandans sprid-
ning på tre orter består av fyra kapitel. De tre första kapitlen presenterar i tur och ordning 
studiens resultat från Falköping, Helsingborg och Östersund. Varje kapitel inleds med 
en kort presentation av hur lokala företrädare med fokus på ungdomar beskriver situa-
tionen i den egna kommunen. Därefter följer en presentation av de förväntningar som 
riktas mot Fryshuset och de roller som organisationen tänks kunna spela, av tankar inför 
den kommande processen som initieras genom Fryshusandan, realistiska mål men också 
eventuella farhågor. Varje kapitel ger dessutom en kort presentation av tankar som lokala 
företrädare har om möjligheter och svårigheter med att dels överföra idéer, metoder och 
modeller som utvecklats inom den ideella organisationen till offentliga aktörer och ett 
kommunalt huvudmannaskap, dels föra över dessa idéer eller metoder som har utvecklats 
i Stockholms förortsområden till andra geografiska kontexter. Det fjärde kapitlet presen-
terar en avslutande sammanfattning av den genomförda studien.

Ett viktigt påpekande är att rapporten redovisar en sammanfattning av förväntningar, 
åsikter och tankar som de lokala företrädarna har gett uttryck för. Det är alltså deras 
röster, och inte författarens, som hörs i de tre inledande kapitlen.
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När Fryshuset kommer till Falköping

I det här kapitlet presenteras en kort sammanfattning av hur åtta lokala företrädare från 
Falköping – sex anställda inom olika kommunala förvaltningar, en kommunpolitiker 
samt en anställd av Pingstkyrkan och den ekumeniska organisationen Hela Människan – 
uppfattar situationen i Falköping ur ett ungdomsperspektiv. Hur menar dessa företrädare 
att det är att bo och leva som ung i Falköping? Vilka särskilda problemområden lyfter de 
fram, vad är det i ungdomarnas situation som dessa företrädare menar måste förändras 
– och inte minst, vad uppfattar de att de själva inom ramen för sina verksamheter går 
bet på? Det tonar fram en bild av en kommun där mycket sker och har skett bland annat 
genom Brottsförebyggande rådet, grannsamverkan, punktinsatser på skolor och integra-
tionsarbete som på en skola beskrivs som ett ”spännande arbete i framkant”, som en 
idéskola för integration. Det finns ett pågående folkhälsoarbete i regionen och i kommu-
nen, och en uppfattning är att det finns ett rikt föreningsliv där det även skett mycket 
samarbete med fokus på ungdomar bland annat inom idrotten. Inom kulturområdet är 
det välbesörjt i Falköping kommun – i alla fall för dem som är aktiva inom till exempel 
musik. Genom föreningar och studieförbund finns det uppåt 70 band. Kommunen bidrar 
till verksamheterna genom bidrag men arbetar inte proaktivt på detta område, och frågan 
kvarstår – hur skulle man lyckas fånga upp de ungdomar som inte är med eller vill ta del 
av eventuella nya aktiviteter? En annan faktor är att förutsättningarna för att ta del av 
idrottsutbudet har förändrats. Deltagande kan vara kostsamt inom ishockey, ridning och 
golf medan lagsporter fortfarande är hyfsat billiga och når andra ungdomar – som brott-
ning, jujutsu och dans. Men föreningarnas ekonomi påverkas av att ledare ska ha betalt 
och att kommunen idag tar ut avgifter på lokaler där det tidigare var nolltaxa.

Bristen på aktiviteter
Det som samtliga tillfrågade lyfter fram som ett problem eller som en brist i ungdo-
marnas situation i Falköping är det otillräckliga och allt för smala utbudet av aktiviteter. 
Det finns en uttalad oro dels för ungdomar som saknar intressen, dels för de ungdomar 
som har intressen som faller utanför den organiserade fritidsverksamheten – ungdomar 
som antingen ägnar sig åt andra aktiviteter som skateboard eller att trickcykla eller som 
bara ”vill vara”. Det finns ett antagande om att ungdomar som saknar intressen och 
fritidssysselsättning får svårt att fördriva tiden och att en effekt av detta är brottsligheten, 
gatuvåldet, skadegörelsen och hoten via msn som ökar i Falköping. Bristen på aktiviteter 
uppfattas dessutom leda till olika grupperingar där det kan bli konfrontationer mellan 
ungdomar med olika etnisk bakgrund  men också mellan ungdomarna som bor i stan och 
de som kommer in från landsbygden. Oron för unga icke-aktiva är inte direkt relaterad till 
frånvaron av aktiviteter i sig, menar en chef inom kommunen, utan det är ofta fråga om 
barn och ungdomar som saknar stöd hemifrån och som har sociala nätverk som kanske 
inte är så sunda. Det är lätt hänt att ungdomar som har talang och intresse faller bort 
till följd av att de saknar föräldrar som skjutsar, hämtar osv. Även om det finns eldsjälar 
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till exempel inom idrotten som försöker kompensera detta brukar det falla i slutändan, 
menar chefen.

Tristessen på de små orterna – grogrund för problem
Falköpings kommun är den till ytan största kommunen i västra Götaland och inom 
kommunen finns det många orter med 1 000–1 500 invånare. En åsikt är att det framför 
allt är på dessa små orter som ungdomsrelaterade problem uppstår. Utbudet av aktiviteter 
är mindre och dåliga kommunikationer försvårar för ungdomarna att ta del av det som 
sker inne i stan. Tristessen på landsbygden sägs utgöra en grogrund för gängbildning, 
drogmissbruk och skadegörelse. Det stora problemet uppfattas alltså vara bristen på 
aktiviteter på de små orterna, men också när utbudet i stan blir för begränsat till exempel-
vis idrott eller musik, saker som inte intresserar alla.

den stora tillgången till droger
Falköpings roll som knutpunkt för järnvägen sägs spela roll för ungdomarna, positivt 
genom att underlätta resor i samband med arbete och studier på annan ort men även 
negativt. En återkommande föreställning är att det finns mycket droger i omlopp bland 
ungdomarna i staden, och en förklaring till detta sägs järnvägen vara – att Falköpings 
position som järnvägspunkt skulle påverka tillgängligheten av droger. Kanske kan 
man ana att det är ett gängse sätt att beskriva situationen i Falköping, att det ”alltid har 
funnits mycket droger”. Inte bara järnvägen utan även behandlingshemmet, det stora 
mentalsjukhus som tidigare fanns och den lokala psykiatriska kliniken som bland annat 
erbjuder avgiftning sägs bidra till att många med olika problem blivit kvar och bidrar 
till att drogmissbruket är stort. Alla är inte överens om en sådan beskrivning, utan vissa 
menar att det i Falköping ser ut som det gör i de flesta kommuner; flertalet ungdomar är 
bra och skötsamma samtidigt som det finns en liten grupp – som dessvärre tenderar att 
öka – ungdomar som är destruktiva och som tidigt börjar med droger och kriminalitet 
och detta sägs vara såväl ungdomar från ”schysta” svenska familjer som ungdomar med 
invandrarbakgrund. Det finns dessutom en osäkerhet om det är konstaterat i statistiken 
att ungdomars drogmissbruk är högre i Falköping än genomsnittet. Och om det vore 
så kvarstår ändå frågan om detta är en effekt av ett mer utbrett missbruk eller av ett 
aktivt arbete mot narkotika och därmed fler upptäckter? Kommunens drogförebyggande 
samordnare anser inte att Falköping idag skiljer sig från andra jämförbara kommuner. 
Under 2007 fanns däremot flera ungdomsgäng som slogs mot varandra. En annan 
uppfattning är att det för närvarande finns en stor ungdomsgrupp, en effekt av det höga 
födslotalet under tidigt 90-tal, vilket i sig gör att olika problem med till exempel droger 
och kriminalitet blir tydligare än annars, men också att bristen på utbud av aktiviteter, 
mötesplatser och av träffpunkter där unga och vuxna kan mötas accentueras. Inte bara de 
stora ungdomskullarna utan även ett avtagande engagemang från de vuxnas sida gör att 
utbudet för ungdomar har smalnat av. Även om musik- och idrottsutbudet i Falköping är 
rikt sträcker sig det ideella engagemanget inte utanför dessa sfärer, vilket gör att bredden 
saknas och att allt för få av ungdomarnas intresseområden täcks in.
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Från en trygg stad till en mindre trygg stad?
På samma sätt som det finns olika uppfattningar om hur utbrett och vanligt missbruket 
är i Falköping finns det olika uppfattningar om huruvida tryggheten i staden har minskat. 
Det finns röster som säger att Falköping inte längre uppfattas som tryggt av sina äldre 
invånare, och några fall av väskryckning har inträffat. ”De äldre känner sig inte trygga, 
och ungdomarna hittar inte sin plats”, som en politiker uttrycker det. Redan 1991 certifie-
rades Falköping, som den femte kommunen i världen, som en Safe Community av WHO, 
och det har sedan dess varit kommunens logga. Idag finns uppfattningar om att kommu-
nen inte längre kan leva upp till detta. Staden upplevs inte längre som trygg. Otryggheten, 
uppfattar en kommunföreträdare, hänger samman med invandrarungdomarnas bristande 
integration och brist på fritidssysselsättning. Bristen på fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar är stor, menar han, och för den vanlige Svensson syns effekterna av detta 
främst när invandrarungdomarna hamnar i fokus. Dessutom menar vissa att förekomsten 
av relationsvåld är högre i Falköping än i andra kommuner i västra Götaland, och detta 
innefattar bland annat hedersrelaterat våld. Falköping tog tidigt emot invandrare och 
till följd av detta fick kommunen även anhöriginvandrare – många av dem lågutbildade 
kurder. En förklaring till relationsvåldet sägs alltså vara den grupp av invandrare som 
Falköping tagit emot. En annan sägs vara att ett bra arbete på socialförvaltningen och på 
kommunens integrationsenhet bidrar till att fler situationer upptäcks där hedersrelaterat 
våld eller hot om våld ingår. 

Fortfarande en trygg stad

Det finns även företrädare som har motsatta åsikter: dels att staden är att betrakta som 
trygg, dels att koncentrationen av invånare med utländsk härkomst till en del av kommu-
nen inte utgör någon svårighet – även om man måste vara uppmärksam så att det inte 
leder till segregation. Inte heller uppfattas koncentrationen av ungdomar med invandrar-
bakgrund till en skola som något problem i sig – det kräver bara ett medvetet arbetssätt. 
Dessutom uppfattas föräldrarna ha en mycket god kontroll över sina ungdomar. Det som 
blir problematiskt på det sociala området är enligt en företrädare ofta relaterat till vissa 
familjer och ganska få personer. Från ett par tre familjer kan ett gäng uppstå som i sin 
tur drar med sig andra, men efter ett antal år försvinner ofta gänget när några hamnar i 
fängelse eller försvinner från orten. Ett antagande är att händelser uppmärksammas och 
får större proportioner på en mindre ort, och att inte minst mediernas jakt på nyheter kan 
bidra till en i vissa fall obefogad rädsla hos de äldre – det ”är ganska ovanligt att något 
händer” som en chef inom kommunen uttrycker det. Ytterligare en företrädare menar 
att det saknas fog för en ökad otrygghet. Däremot kan tristessen för ungdomarna ute i 
byarna bidra till mer av klotter och slagsmål, ”att ungdomarna sätter igång sådant bara för 
att något ska hända”. En annan aspekt som lyfts fram är att få incidenter ger stora utfall i 
den lokala statistiken på den lilla orten.

Lokala insatser och resurser i ungdomsarbetet
En åsikt är att det finns och har funnits bra ungdomsinsatser i Falköping, genom bland 
annat fältassistenter, socialtjänstens barn- och ungdomsenhet och Farsor och morsor på 
stan. Det finns ganska goda resurser att ta hand om dem som far illa, men alla som skulle 
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behöva hjälp utnyttjar inte dessa möjligheter. Även om det finns resurser är en uppfatt-
ning att det framför allt är människors rädsla för och misstroende mot socialtjänsten som 
hindrar många från att få tillgång till det stöd de behöver. Men det är inte bara allmän-
heten som själva kan utgöra hindret, utan även skolan och vården som uppmärksam-
mar förhållanden som de sedan inte anmäler eller går vidare med. Även ur denna aspekt 
betonas betydelsen av att samarbeta tidigt och förebyggande, och detta sägs ske i något 
högre utsträckning mellan skola, socialtjänst och polis idag än tidigare. Flera företrädare 
uppfattar att det finns en segregation i Falköping när nästan alla med invandrarbakgrund 
bor på en och samma gata, vilket i sin tur innebär att andelen med invandrarbakgrund 
blir hög i vissa skolor och på vissa dagis. För att motverka segregation kommer en fritids-
gård som tidigare funnits i detta område att läggas ner, och kommunen satsar istället på 
Ungdomens hus som finns i ett neutralt område.

Önskvärda insatser

I Falköping finns en hel del förhoppningar knutna till Ungdomens hus, men naturligtvis 
även en del farhågor kring om denna satsning kommer att kunna leva upp till de behov 
som finns. Hur Ungdomens hus utvecklas beror till stor del på vilka som kommer att 
jobba med verksamheten. Det måste vara rätt personer så att de ungdomar man vill nå 
faktiskt kommer. Uppfattningen är att det kan vara ganska svårt att hitta dessa personer, 
och det kanske snarare är frågan om att få in äldre ungdomar som deltar i verksamheten 
så som de gör inom Fryshusets verksamhet än att det är kommunens folk. Det finns 
ett antal äldre killar ”som varit struliga men som är på väg att mogna till – som skulle 
vara guld värt att få in” som en företrädare uttrycker det. En sådan tanke kan möta en 
viss skepsis inledningsvis, men med en arbetsledare som tror ”stenhårt” på idén kan den 
förankras i den kommunala byråkratin. Oron är alltså dels förbunden med ungdomar 
som saknar intressen men även med de ungdomar som har intressen – men utanför det 
organiserade föreningslivet. 
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Fryshusets förväntade roll i Falköping

Det finns en genomgående positiv syn på att Fryshuset genom projektet Fryshusandan vill 
göra sina erfarenheter tillgängliga över hela landet. Fryshuset uppfattas ha gjort mycket 
bra för ungdomar, och det uppfattas bara som positivt att organisationen sprider sig över 
landet – om politiker, allmänhet och ungdomsarbetare kommer och lyssnar på dem antas 
alla bli smittade av Fryshusets entusiasm. ”Fryshuset har jobbat i 25 år” säger en företrä-
dare, ”och det kommer forskning som visar att de har tagit ungdomar till sig”. Vad det är 
för forskning kan han inte redovisa, men han utgår från att Fryshuset kan ”rädda ungdo-
mar” och att organisationen har de nödvändiga resurserna för detta.5 Det uppfattas också 
som positivt om Fryshusets initiativ leder till ett bättre samarbete med andra kommuner 
som är med i Fryshusandan, kommuner som Falköping har mer gemensamt med än de 
orter där Fryshuset är etablerat idag – Stockholm, Malmö och Göteborg. Falköping är den 
första ort där Fryshusandan lanseras, något som en företrädare uppfattar som hedrade 
och en annan uttrycker som ett privilegium – och för att använda Fryshusets eget språk-
bruk är det i denna positiva anda företrädarna ser fram emot Fryshusets ankomst till den 
egna kommunen.

I följande avsnitt presenteras företrädarnas tankar och förväntningar inför att Fryshuset 
erbjudit kommunen sina tjänster, bland annat genom en tvådagarskonferens som skulle 
äga rum strax efter att intervjuerna genomfördes. Inledningsvis kan det sägas att samtliga 
företrädare som intervjuats är mycket positivt inställda till möjligheten att ta del av 
Fryshusets idéer, metoder och modeller, även om det vid tiden för studien var oklart hur 
ett eventuellt samarbete med Fryshuset skulle ta form. En intressant fråga som inleder 
avsnittet är vilken roll, eller snarare vilka olika roller, företrädarna tänker att Fryshuset 
kan spela i ungdomsarbetet i den egna kommunen. En följdfråga blir naturligtvis om de 
förväntningar som riktas mot Fryshuset är den ena sidan av ett mynt, där ett tillkorta-
kommande hos kommunens egna offentliga, privata och ideella aktörer är den andra.

Rollen som opinionsbildare och väckarklocka
Rollen som opinionsbildare innebär en förväntan på att Fryshuset ska väcka debatt och 
föra upp angelägna frågor på den lokala agendan. I denna roll ligger en förväntan på att 
Fryshuset ska medvetandegöra såväl politiker som tjänstemän och allmänhet om vikten 
av att ta ungdomsfrågorna på allvar, att öppna deras ögon för den situation som råder 
såväl generellt som inom särskilt utsatta grupper av ungdomar. Om inte beslutsfattarna 
får hjälp att se andra ungdomar än de välfungerande, kommer de heller inte att avsätta 
några resurser för de andra ungdomarna, ”de” som en företrädare säger ”ingen talar 
om, ens som ett problem.” Om Fryshuset talar om gatuvåld, destruktivt beteende eller 
om dåligt integrerade ungdomar som saknar aktiviteter så kanske politikerna, enligt en 

5  Det bör påpekas att tillgången till systematiska studier av Fryshuset och de verksamheter som organisationen bedriver är få, 
men se Sara Högdin (2008), Charlotte Engel (2008), Thomas Öhlund (kommande studie våren 2009).
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företrädare, ger lite mer pengar till idéer som redan finns eller som kan komma från 
Fryshuset. Rollen som opinionsbildare och väckarklocka omfattar även att rikta besvär-
liga frågor till och initiera självkritik och kritisk granskning inom pågående verksamhe-
ter. Det finns en återkommande förhoppning om att Fryshuset kan bidra till att öppna 
medarbetares ögon för otraditionella metoder. Flera företrädare menar att ett arbete kan 
bedrivas på ett gott sätt men eftersom det sker inom de traditionella ramarna får det ändå 
inte önskvärda effekter i arbetet med ungdomar. Förhoppningen är att Fryshuset i sin 
roll som opinionsbildare ska öka intresset och viljan att initiera en lokal diskussion och 
dialog runt ungdomar, deras situation och behov i Falköping och hur man på bästa sätt 
kan möta detta. 

Fryshuset – ett starkt varumärke

En återkommande utsaga är att Fryshusets starka varumärke spelar en väsenlig roll för de 
förväntningar som kommunen riktar mot organisationen. Inte minst uppfattas det starka 
varumärket vara en förutsättning för att organisationen ska kunna fylla en funktion 
som opinionsbildare och väckarklocka, inte bara lokalt i Falköping utan i spridningen 
av Fryshusandan över hela landet. En företrädare menar att den pågående kampanjen 
med Fryshusandan hade varit lönlös om inte Anders Carlberg och Fryshuset varit så 
”otroligt duktiga” på att marknadsföra en positiv bild av sin verksamhet. Ett exempel 
på den betydelse varumärket Fryshuset förväntas ha, gäller ungdomarnas attityder till 
eventuella nya idéer som kommer att lanseras i Falköping. Nya verksamheter som lanseras 
av kommunen kan ungdomarna, enligt en företrädare, lätt avfärda som töntiga, medan 
Fryshuset sägs kunna ge en positiv touche till verksamheten och bidra till att den får ett 
starkare genomslag hos ungdomarna. Ett annat exempel är den tyngd varumärket uppfat-
tas ge åt olika idéer och metoder som kommunen eventuellt kommer att låna in. Även om 
det finns en vana att låna och plocka idéer från olika håll, så blir det något annat när de 
kommer från Fryshuset. En företrädare menar att Fryshuset är ”en institution [i samhäl-
let] nästan, som man vet jobbar bra och positivt och förmår locka ungdomarna”.

Rollen som avantgardist
Rollen som avantgardist innebär en förväntan på att Fryshuset ska tillföra kommunens 
medarbetare nya idéer. Flera av företrädarna menar att Falköping är en tämligen resurs-
stark kommun och att det finns resurser att tillgå – om tillräckligt bra och genomförbara 
idéer runt ungdomars fritid skulle föras fram. Fryshusets långa erfarenhet av ungdoms-
arbete uppfattas vara en förutsättning för att organisationen ska kunna fylla en sådan 
funktion, och genom den beprövade erfarenhet man upplever att Fryshuset har får 
organisationen även en funktion av ställföreträdande hopp – det är möjligt att hitta nya 
tillvägagångssätt även där kommunens medarbetare uppfattar att de gått bet. Det finns 
en rad utsagor som talar om att det finns företeelser eller områden där kommunens egna 
insatser eller erfarenheterna är otillräckliga. 

Att se och nå ungdomar ”utanför”

En annan förväntan handlar om att Fryshuset har en särskild förmåga att fånga upp 
ungdomarnas egna önskemål men också att nå de ungdomar som kommunens egna 
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anställda har svårt eller misslyckas med att nå idag. Det man framför allt uppfattar att 
man går bet på inom kommunen är att nå de ungdomar som man är eller borde vara mest 
angelägen om att nå. Även om företrädarna anser att kommunen lyckas ganska bra med 
en hel del ungdomar finns en del av ungdomarna som man inte lyckas med alls. Vilka är 
då dessa ungdomar som kommunens företrädare menar att de inte lyckas nå?

Ungdomarna på de mindre orterna runt om i kommunen 
Det gäller bland annat hur man ska handskas med ungdomarna i de mindre samhällena 
runt om i kommunen, något man idag inte anser sig klara av. På dessa små orter finns en 
kärna av svenska ungdomar i åldern 18 till 25 år som är involverade i destruktiva aktivi-
teter, och ambitionen är att minimera risken att yngre ungdomar dras med in i detta. En 
förhoppning är att Fryshuset genom Lugna gatan skulle kunna påverka situationen med 
kriminalitet och skadegörelse till det bättre. ”Vi måste nå dem på något sätt – om vi tar 
hjälp av Fryshuset eller någon annan ... Det måste göras!”

Ungdomar med drogproblem
Enligt en politiker har Falköping jätteproblem med droger och där, menar hon, ”kommer 
vi inte fram” och det finns en förhoppning om att Fryshuset ska kunna bistå kommunen 
med metoder för att nå ungdomar med drogproblem.

Ungdomar med invandrarbakgrund 
Flera företrädare påtalar den oförmåga som finns idag att nå ungdomar med invandrar-
bakgrund som hamnat snett. Invandringen till Falköping har skett under de senaste 20 
åren och sägs vara ett förhållandevis nytt fenomen. I början togs invandrarungdomarna 
väl omhand, men det uppfattas inte längre vara fallet. Falköpingsborna är trötta på att allt 
för mycket resurser går till den här gruppen, menar en företrädare, och de är även oroliga 
för att gå ut på kvällstid på grund av dessa ungdomar. En del är befogad oro, en del beror 
på fördomar inför ett relativt nytt fenomen i den lilla staden anser hon. 

Ungdomar som inte är aktiva inom idrott eller musiklivet
Det finns uppfattningar om att man inte har varit tillräckligt bra i Falköping på att fånga 
upp ungdomarnas egna önskemål. Fryshuset uppfattas däremot ha ett speciellt sätt att 
bemöta ungdomar, att driva igenom idéer och att locka ungdomar att delta – allt utifrån 
ungdomarnas egna önskemål. Det har gjorts några tidigare försök att bland annat starta 
öppna verksamheter för ungdomar men man lyckades inte få dessa verksamheter att 
fungera på sikt. Pingstkyrkan drev ett café i fem års tid men när personalen inte klarade av 
att hantera ungdomarna, som bland annat började röka i lokalen, stängdes verksamheten, 
och när kommunen ställde i ordning ett ungdomens hus i liten skala ville ingen ungdom 
vara där. Om inte kommunen hittar ”underifrånperspektivet” alltså ungdomarnas egen 
vilja, säger en företrädare, ”hjälper det inte om vi har 7 000 aktiviteter om det inte är det 
dom vill göra”.
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Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt

Fryshuset förväntas alltså spela en avantgardistisk roll där kommunens egna medarbetare 
går bet. Men Fryshuset förväntas även spela denna roll dels för att kommunens medar-
betare inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt, det vill säga ”hitta på” nya verksamhe-
ter när Fryshuset redan har en uppsättning metoder och modeller som fungerar, dels 
inte genomgå samma ”trial and error” som Fryshuset genomgick när organisationen 
utvecklade sina olika projekt. Fryshuset har egna erfarenheter av hur det är att starta nya 
verksamheter och kan visa på inledande motigheter och behovet av att hålla ut även om 
inte saker utvecklas precis som man hade tänkt. En annan synpunkt är att kommunen 
skulle kunna skapa en plattform för ungdomar, men när det nu finns någon, Fryshu-
set, som har kunskap om modeller för att jobba med de här problemen – ”varför ska 
kommunen lägga tio år på att lära sig detta istället för att bara hämta hem detta” frågar 
sig en företrädare. Intressant nog bygger utsagor som dessa på antagandet att Falköping 
befinner sig i början av en ny process, och att man i sitt arbete med att skapa en ungdoms-
verksamhet med en något annorlunda profil bedömer att man så att säga kan ta en genväg 
till beprövad erfarenhet genom Fryshuset. En förklaring till varför Falköping inte har 
lyckats är alltså tidsaspekten. Fryshusets har en annan tradition och har under en längre 
tid kunnat få ihop sina olika verksamheter till ett koncept. Även denna utsaga talar om 
det nya i att arbeta medvetet och strategiskt med ungdomsfrågor i kommunen.

En spark i ändan – och ny inspiration

I rollen som avantgardist ligger också förväntan på att dessa idéer inte bara ska ge förslag 
på nya metoder och modeller, utan även att Fryshuset ska bana väg för ny inspiration, 
entusiasm och ett nytt engagemang inom det lokala arbetet. En del utsagor talar om att 
det finns ett behov av att ge kommunens egna medarbetare en spark i ändan, att många 
medarbetare är trötta och oengagerade. En förhoppning är att Fryshuset dessutom ska bli 
en spark i baken på de lokala politikerna så att de avsätter mer resurser för ungdomsverk-
samhet. Andra utsagor talar om att det inom enskilda verksamheter alltid finns behov 
av ny inspiration från dem som står utanför de egna verksamheterna. Det är många som 
arbetat med ungdomsgrupper med särskilda behov på ett som man uppfattar bra sätt 
under många år, men som en företrädare säger: ”inspirationen tar slut, man måste få 
påfyllning och det är naturligt att det är kul när det kommer någon utifrån”. Det finns 
stort spelrum och utrymme från socialnämndens sida om någon kommer med nya 
goda idéer, men det är svårt, säger en annan företrädare, att ”hitta på allt själva här i vår 
ankdamm”. En rad olika områden lyfts fram där företrädare menar att det finns behov av 
de nya idéer Fryshuset kan förmedla.

Idéer för att få Ungdomens hus att fungera
Under 15 år har diskussionen om att ersätta fritidsgårdar med ett Ungdomens hus pågått. 
Nu är huset under uppförande, innehållet ska utformas och kommunen ska börja anställa 
personal. När Ungdomens hus öppnar kommer fritidsgårdarna att stänga. En farhåga är 
att de ungdomar som besökt fritidsgårdarna inte ska komma till Ungdomens hus, utan 
att det blir de redan aktiva ungdomarna som hittar dit, framför allt de som är idrottsin-
tresserade. En förhoppning är att Fryshuset har idéer och erfarenheter av hur man kan 
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skapa aktiviteter som lockar även andra ungdomar. En företrädare menar att det finns tre 
nivåer på ett aktivitetshus för alla: 

att få med ungdomar överhuvudtaget i aktiviteter med målet att utveckla dem   •	
 som människor

att få med dem som inte är föreningsanslutna utan att påtvinga dem ett  •	
 medlemskap

att nå ungdomar med problem – man måste jobba med alla för att även nå   •	
 dessa.

Idéer för att motverka ungdomsproblem på småorterna
En förhoppning är att polisen och kommunen kan få nya idéer från Fryshuset för att 
stävja de problem med bilstölder, kriminalitet, drog- och alkoholmissbruk och gängbild-
ningar som finns eller som periodvis uppstår i småsamhällena runt omkring i Falköpings 
kommun

Idéer om hur man kan skapa gränsöverskridande relationer – eller varför det bör undvikas
I Ungdomens hus kommer närheten till idrottsarenor och till en lokal fritidsgård att 
finnas. En förhoppning är att kompetent personal med Fryshusets hjälp skulle kunna 
hitta vägar att motivera och slussa ungdomar från fritidsgården in i andra aktiviteter. I 
Falköping finns ungdomar som är engagerade i musik och idrott. Det finns dessutom 
ungdomar som är engagerade i att skejta eller trickcykla utanför föreningslivet. Därutö-
ver finns ungdomar som uppfattas sakna såväl intressen som engagemang. Kanske kan 
Fryshuset ha idéer om hur man kan fläta samman dessa grupper, eller idéer om att det 
kanske inte är så att alla ska samlas på ett ställe? Ungdomar, precis som vuxna, kan ju vilja 
ha olika platser att gå till, som en företrädare uttrycker det.

Rollen som affirmator
En annan roll som tillskrivs Fryshuset är som affirmator. Detta innebär att det finns 
en förväntan på att Fryshuset ska bekräfta det arbete som redan utförs inom vissa av 
kommunens verksamheter – dels att det är en viktig målgrupp verksamheten riktar sig till, 
dels att verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar Fryshusets beprövade erfarenhet 
av att bedriva sådan verksamhet.

Det är svårt att bli profet i sin egen stad

Att det finns ett behov av att Fryshuset blir opinionsbildare och affirmator beror enligt 
flera företrädare på att det är svårt att blir profet i sin egen stad; det är en fördel när någon 
kommer utifrån, utan egenintresse, och såväl synliggör problem som betonar allvaret i 
situationen och vikten av ett eventuellt arbete som redan bedrivs. Ett exempel som kan 
nämnas är den verksamhet som finns för de så kallade glömda barnen, det vill säga barn 
och ungdomar till missbrukande föräldrar. Om Fryshuset på den kommande konferen-
sen lyfter fram och betonar allvaret i situationen för dessa barn innebär detta, enligt en 
företrädare, att den verksamhet som bedrivs i Falköping får ökad dignitet och förhopp-
ningsvis stabila förutsättningar och en möjlighet att utöka antalet gruppledare. Ett annat 
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exempel som nämns är förväntan på att Fryshuset som har en omfattande erfarenhet av 
att använda Aggression Replacement Training i olika verksamheter kan bidra till att det 
lokala arbetet med metoden kan utökas. Ytterligare ett exempel där förväntningar riktas 
mot Fryshuset i rollen som affirmator, är att organisationen kan bekräfta för förtroen-
devalda att det är bra att jobba med positiva förebilder och att se äldre ungdomar med 
egna tidigare erfarenheter som resurser. Det finns en referensgrupp med ungdomar runt 
Ungdomens hus-projektet, men ”det är inte mina ungdomar” säger polisen. ”Det köper vi 
inte, att de har en referensgrupp med ungdomar från elevrådet när det är andra ungdomar 
som också behövs.”

Entusiasmera och inkludera ungdomarna

Det finns förhoppningar om att Fryshuset också ska medverka till en förändrad syn på 
ungdomar, och att fler ska se dem som resurser och medverkade till att kommunen får in 
nya och yngre krafter. Detta skulle bland annat innebära att man tar till vara ungdomar 
med egna erfarenheter av utanförskap och tar hjälp av dem i egenskap av positiva förebil-
der för andra ungdomar. En åsikt är att det skulle vara av särskild vikt att Fryshuset hjälper 
kommunen att rekrytera framför alltunga vuxna i åldern 20 till 25 år. Kanske Fryshuset 
kan medverka till att få igång en process där ungdomar är varandra till hjälp, inte minst 
de ungdomar som är skeptiska eller hatiska mot myndigheter, och så kan kommunen 
finnas bakom och stötta dem. En viktig fråga för kommunen blir att hitta bra sätt att 
informera men också inkludera ungdomar inför den kommande konferensen men även i 
den process som är tänkt att följa på den.

Rollen som kraftsamlare
Ytterligare en förväntan som riktas mot Fryshuset kan sammanfattas i rollen som kraft-
samlare. Det finns en förhoppning att Fryshuset ska kunna bidra till att samla de lokala 
krafterna till en gemensam satsning för och tillsammans med kommunens ungdomar. 
En åsikt är att det finns krafter, utöver kommunens anställda, som inte tas tillvara idag 
inom föreningslivet, kyrkan och studieförbunden men också hos föräldrar och andra. 
Den lilla orten sägs ha tagit efter vissa negativa aspekter av storstadslivet, bland annat att 
invånarna inte längre känner till varandra. En åsikt är att det dels saknas en frontfigur i 
Falköping som kan utgöra en samlande kraft, dels att det på samma sätt som med rollerna 
ovan behövs en frontfigur utifrån för att man ska ta till sig det som sägs eller påvisas. En 
återkommande förhoppning är att Fryshuset ska kunna medverka till att lokala eldsjälar 
identifieras och tas till vara. 

Rollen som samordnare och koordinator
Avslutningsvis finns även en förväntan på att Fryshuset skulle kunna spela en roll som 
samordnare och koordinator av de lokala krafterna. Det förmedlas en bild av Falköping 
som en stad där det finns många engagerade personer och där det har bedrivits många 
framgångsrika verksamheter, men utan att man har lyckats sammanfoga sina verksam-
heter under ett paraply med en enhetlig och samlad strategi. ”Att få ihop en helhet, det 
har vi inte lyckats med”, säger en kommunchef. Tilltron till Fryshuset som samordnare 
hänger samman med antagandet om att organisationen har erfarenhet av att driva olika 
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parallella verksamheter, riktade mot lite olika ungdomsgrupper och av att få ihop och 
samla detta till en helhet med en grundläggande och förenande tanke bakom – just det 
som kommunen uppfattas sakna.

Processen efter konferensen
Intervjuerna genomfördes efter att Fryshusets företrädare haft ett första informations-
möte tillsammans med ett urval av kontaktpersoner i kommunen och strax före tvåda-
garskonferensen där Fryshusandan skulle lanseras i kommunen. Hur tänkte kommunens 
företrädare att processen efter den genomförda konferensen skulle se ut, och framför allt, 
var vill de olika företrädarna placera ansvaret för att få en process till stånd – var tänker 
de att motorn i det hela ska finnas?

kommunen den drivande kraften
Flertalet av de personer som Fryshuset angivit som kontaktpersoner i Falköping är 
anställda inom kommunen, och till följd av detta är alla intervjupersoner med ett undantag 
företrädare för Falköpings kommun. Detta kanske påverkar den övergripande uppfatt-
ningen att ansvaret att driva processen åtminstone initialt bör ligga inom kommunen. Ett 
skäl är att man i en landsortskommun ”kan tänka bort andra finansiärer än kommunen”, 
som en företrädare säger. ”Det är bara skattsedeln som gäller eftersom inga andra organi-
sationer kommer att lägga in pengar i en ungdomsverksamhet – så det blir kommunen 
som tar ansvaret”. Men det är viktigt att det finns en uttalad politisk vilja och ett politiskt 
ansvarstagande för att möjliggöra processen, eftersom det, enligt en företrädare, ytterst är 
en politisk fråga om man vill lyfta de svaga ungdomarna, men också om man vill skapa 
aktiviteter för ungdomar i allmänhet. En annan fråga är var inom kommunen motorn ska 
finnas – flera nämnder berörs av ungdomsfrågor och en kommande satsning, men vilken 
av dem ska ha det huvudsakliga ansvaret? En åsikt är att de nya idéer som konferensen 
genererar ska omsättas i de befintliga verksamheterna i kommunen, men att man ska 
samlas för att göra bättre verksamhet än idag – något som måste ske från alla nivåer. 
Det finns även en annan aspekt på kommunens presumtiva drivande roll, och den har 
att göra med betydelsen av att skapa nya kontaktnät för ungdomar. Det finns ett värde i 
att verksamheter drivs utanför det offentliga, menar en företrädare, men det finns alltid 
ett behov av tillgång till den lokala polisen och andra aktörer – så verksamheter får inte 
konservera ett utanförskap. Samtidigt finns det ett värde för de ungdomar som saknar 
kontaktnät och som kanske har en problematisk situation om verksamheter drivs av 
kommun eller näringsliv – det kan ge nya kontakter, öppna möjligheter för sommarjobb 
etc. På den lilla orten öppnar personliga kontakter nya vägar, och det gäller att skapa 
kontakter för dem som saknar sådana.

Ideella organisationer som motor – men med tveksamhet
Det finns även åsikter om att drivkraften bör finnas utanför den kommunalt organi-
serade verksamheten, och att eldsjälar inom till exempel den starka idrottsrörelsen, 
kulturlivet, kyrkorna och de aktiva studieförbunden är möjliga motorer i den kommande 
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processen. Men det är dessutom så att flera anser att föreningarnas möjligheter att själva 
vara drivande i processen är begränsade, och att detta i synnerhet gäller på små orter. 
Många av de tillfrågade ser positivt på ett samarbete mellan kommunen och de ideella 
organisationerna, även om de frågar sig hur man ska få till stånd en sådan samverkan. De 
ideella organisationerna sägs utgöra en otrolig resurs, men tidigare försök att samordna de 
ideella krafterna har inte lyckats. Det finns dessutom en tveksamhet inför organisationer-
nas beredskap och begränsade tradition att engagera sig i ungdomar utanför deras egen 
verksamhet, i synnerhet ungdomar som kan uppfattas som ”strulpellar”. Ett exempel som 
nämns är Ungdomens hus, som kommer att ligga i stadens största idrottshall. Tanken 
är att man på så vis kan skapa en naturlig koppling mellan idrottsföreningarna och den 
fritidsgård som ska finnas i huset och att man ska kunna rekrytera ungdomar från det ena 
till det andra. Det finns emellertid en risk för kulturkrockar, menar en företrädare, efter-
som det finns en farhåga hos idrottsföreningarna om att det ska bli stök och bråk med 
fritidsgården. En annan fråga som väcks är hur stor organisationernas vilja är att engagera 
sig i ett arbete de inte har full insyn i, till exempel ett samarbete med kommunen.

Andra viktiga drivkrafter
En mer övergripande vision kommer även till uttryck, där den process som inleds på sikt 
skulle kunna leda till att en positiv social kontroll anpassad till nutida lokala förhållan-
den återskapas. Vikten av att engagera ungdomar poängteras också. Dels att ungdomar 
är med och utformar eventuella framtida verksamheter – om än under någon vuxens 
ledning, dels att man lyckas hitta unga eldsjälar. En åsikt är att det är av vikt att hjälpa 
unga människor att förstå värdet av att samarbeta: att det händer något när man kommer 
samman och jobbar ihop. Ett annat förslag är att det privata näringslivet borde involveras 
i processen. Detta skulle enligt en företrädare ge mer ”driv” åt processen än vad som 
kanske kommer att ske när den tungarbetade kommunen blir ansvarig.

Realistiska mål om ett år
Det finns en rad förhoppningar om vad den process ska leda till som eventuellt kommer 
till stånd till följd av Fryshusets konferens. En förhoppning är att den ska leda till utveck-
lade nätverk och att det blir en bättre organisering av olika insatser för ungdomar. Idag 
fungerar dessa insatser, enligt en företrädare, snarare som parallella spår än som nät 
som kan fånga upp ungdomarna. En annan förhoppning är att Fryshusets konferens ska 
ge bra metoder och tips om aktiviteter för att nå ungdomar, men även att den ska öka 
medvetenheten och viljan inom kommunen att avsätta mer resurser för arbetet bland 
barn och unga. Men vilka mål anser företrädarna att det är realistiskt att man har uppnått 
ett år efter Fryshusets konferens i Falköping?

Den lokala dialogen ska inledas

Flera företrädare betonar betydelsen av att använda året till att få till stånd en lokal dialog 
med fokus på ungdomsfrågor. Enligt en sådan uppfattning är det viktigt att processen tar 
tid, att alla parter är överens om hur ungdomsarbetet ska fungera och att man dessutom 
hittar personer som brinner för detta. Ett gott resultat sägs vara om man pratar ihop sig 
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med Fryshuset och andra i kommunen om hur man kan ta tillvara organisationens idéer 
och vilka man kan genomföra i Falköping. ”Det är väldigt bra” säger en företrädare, ”om 
vi kommit så långt på ett år”. Det är viktigt att inte Fryshuset uppfattas för mycket som 
”storebror”, men gör man det rätt kan man få ut mycket av samtalet. En förhoppning är 
att diskussionen om Ungdomens hus och vilka verksamheter som ska finnas där pågår 
om ett år. 

Konkreta resultat ska uppnås

Om en del företrädare ser det som realistiskt att dialogen runt Ungdomens hus pågår 
under det kommande året, är det andra som menar att målet är att Ungdomens hus ska stå 
färdigt om ett år – med verksamheter, rätt personal och engagemang från ungdomarnas 
sida och ett gott samarbete med föreningar i anslutning till huset. Det finns även en 
förväntan på andra konkreta resultat, bland annat att verksamheter för ungdomarna i de 
små samhällena runt om i kommunen ska starta. En annan förväntan är att Fryshusverk-
samheter som Elektra och Lugna gatan är på god väg att starta och att verksamheten för 
glömda barn, Linus- och Lina grupper, får ökat stöd och helst permanentas. Om ett år 
förväntar sig en företrädare att Fryshuset finns med i utbildningar i kommunen för att ge 
idéer och förmedla kunskap om arbetssätt som organisationen vet fungerar.  

Föreningsengagemang för ett tryggare Falköping

Det finns även en förväntan på att de lokala föreningarna blir medvetna om kopplingen 
mellan den otrygghet en del företrädare uppfattar råder i Falköping och bristen på aktivi-
teter för ungdomar, och att föreningarna till följd av detta startar nya aktiviteter.

Fryshusets funktion i den fortsatta processen
Tankarna runt Fryshusets fortsatta roll i Falköping följer två huvudsakliga linjer. För 
det första att Falköping behöver en hjälpmotor från Fryshuset på plats, som en företrä-
dare säger, ”ett bra tag för att komma igång med en process”. Ett förslag är att det finns 
en person från Fryshuset som under minst två år arbetar med att medvetandegöra och 
engagera både anställda inom kommunen och övriga aktörer som föreningar, föräldrar 
och andra vuxna. En sådan fortsatt roll för Fryshuset sägs emellertid vara beroende av 
kommunens vilja att avsätta de nödvändiga resurserna under ett eller ett par år. För det 
andra ska Fryshusets funktion i den fortsatta processen vara att utbilda dem som är tänkta 
att arbeta på plats med den kommande processen, och att därutöver finnas med som 
bollplank när och om det uppstår problem. Som en företrädare uttrycker det är det ”en 
hjälp till självhjälp” man vill ha från Fryshuset, så att kommunen kan skapa en organisa-
tion och en struktur runt ungdomsfrågorna, och inte något längre konsultuppdrag. Detta 
synsätt innefattar emellertid en fortsatt dialog med Fryshuset, bland annat som ett sätt att 
undvika att processen stannar av, men också som en återkoppling och uppföljning av hur 
de påbörjade relationerna med Fryshuset och nysatsningen på ungdomsfrågor utvecklas 
över tid. Enligt en företrädare fortsätter arbetet inom kommunen som tidigare – man 
knycker idéer från andra och jobbar utifrån det; ”Fryshuset kan ju inte komma till Falkö-
ping och göra vårt jobb …”
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Frågor och farhågor
Den genomgående uppfattningen är att det bara är spännande med Fryshusandan, att det 
ger nya möjligheter och att kommunen därutöver känner sig privilegierad och utvald att 
vara en – och till och med den första – av de orter som Fryshuset besöker på sin turné 
över landet. Företrädarna uttrycker dessutom ett stort och grundmurat förtroende för 
Fryshuset som man menar har hållit på så länge och med så goda resultat. Men finns där 
då inga farhågor eller frågor inför Fryshusets spridning över landet eller till Falköping? 

Den process man hoppas på kan misslyckas

En farhåga är att inget sker efter konferensen, att man i kommunen inte förmår leva 
upp till det man borde göra, eller att ett påbörjat arbete misslyckas – antingen genom att 
Fryshusets insatser inte får några effekter alls, och då bryts samarbetet per automatik, 
eller att man bygger upp något och samarbetet sedan bryts, vilket skulle drabba ungdo-
marna i verksamheten. 

Risken med halleluja-känslor

En företrädare för fram faran med att vissa kommunföreträdare kommer att bli allt för 
lyriska över Fryshuset och tror att allt det bra som Fryshuset gör också ska gå att genom-
föra i Falköping. ”Det blir lätt en halleluja-känsla” säger han ” men det gäller att bromsa 
och tänka efter, se vad som kan genomföras”. 

Ett erbjudande som går förlorat

En annan farhåga är att kommunen inte fullt ut tar vara på den möjlighet och den tillgång 
det innebär att Fryshuset erbjuder sina tjänster – att man, som en företrädare säger, inte 
”mjölkar ur dem allt man kan ha nytta av när de nu kommer till Falköping”.

Svårigheten att hitta eldsjälar

En farhåga är att det kan bli svårt att hitta rätt eldsjälar, vilket en företrädare menar är den 
lilla stadens dilemma. I Falköping är det viktigt att processen leds av personer med gott 
rykte, som står för sina åsikter och fungerar som plogbillar som underlättar för andra att 
vara med. En farhåga att det inte är fint nog för vissa ideellt engagerade att vara med. Fel 
eldsjälar sägs dessutom kunna påverka processen negativt.

En negativ inställning till 08:or

Det finns en farhåga att jantelagen ska inverka menligt på den kommande processen 
– att man, som en företrädare säger ”inte är så mycket för 08:or i Falköping”. Det är 
en utmaning för Fryshuset, att organisationens företrädare ”beter sig rätt” och inte blir 
för mycket Stockholm … En annan tanke är att det kan finnas inslag inom Fryshuset 
som kyrkan på landet kan ha svårt att anamma, kanske sådant som hänger samman med 
till exempel rap-musiken och det språk som anammas där. Det krävs dessutom en viss 
försiktighet när Fryshuset kommer till den lilla staden, att man tänker sig för och inte 
rusar in så att det skapas en upplevelse av att något dramatiskt hänt med tanke på bilden 
av Fryshuset som verksam i tuffa förorter bland annat med tuffa gäng. 
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Farhågor inför den kommande konferensen

Det finns en del farhågor inför den kommande konferensen, där en del menar att förbere-
delsearbetet har skötts dåligt från Fryshusets sida. Den största oron är att de man önskar 
ska komma till konferensen uteblir och framför allt att de förtroendevalda väljer att inte 
komma.

Från ideella till offentliga aktörer
De idéer, metoder och modeller som Fryshuset genom sitt treårsprojekt Fryshusandan 
har för avsikt att sprida i ett trettiotal regioner över hela landet har utvecklats inom ramen 
för den ideella organisation som stiftelsen KFUM Söder Fryshuset utgör. Ett resultat 
av Fryshusandan kan bli att idéer, metoder eller modeller som utvecklats av den ideella 
aktören Fryshuset helt eller delvis överförs till Falköping, och att det blir företrädare 
för olika kommunala förvaltningar som får det övergripande ansvaret för att driva såväl 
processen som eventuella verksamheter vidare. Tror de lokala företrädarna att detta på 
något vis kan komma att påverka verksamheterna, och i sådana fall hur? Påverkar det 
till exempel ungdomarnas inställning till och förtroende för verksamheten om det är 
kommunens företrädare som driver en verksamhet istället för medarbetare inom den 
”ideella fristaden”?

Enskilda ledargestalter avgörande

Den övergripande uppfattningen är att en sådan förskjutning av idéer eller metoder 
inte kommer att få någon negativ påverkan på ungdomarnas relation till eventuella nya 
verksamheter. Det finns enligt en företrädare en ”jättetro” på att man kan översätta 
Fryshusets idéer till Falköpings kommun, där kärnan av politiker och tjänstemän kommer 
att ”fatta hela grejen” och dessutom drivas av sin starka vilja att göra väl. Det som de 
flesta ser som avgörande för ungdomarnas relation till exempelvis Ungdomens hus, är 
de personer som arbetar där. ”Ledarfrågan är det viktigaste över tid” menar en företrä-
dare. Även om Fryshuset har ett starkt varumärke som gör att ungdomar går dit, kan ett 
bra Ungdomens hus fungera på samma sätt. Betydelsen av att hitta rätt personer till rätt 
positioner betonas för att även kommunen ska kunna göra annorlunda saker på ett bra 
sätt. ”Man kan inte”, som en företrädare säger, ”ha en gammal socialtant som ska rätta 
till problemen ute i samhället”. Det handlar mycket om att rekrytera folk till tjänster, och 
att få med dem man vill på tåget – och lämna de andra, för ”personerna är jätteviktiga”. 
Trovärdigheten inför ungdomarna handlar inte så mycket om huvudman som om viljan 
att ta chanser, våga mer i processen än man brukar och om enskilda personer. ”Gillar 
jag de här människorna? Vill jag det här? Gör jag det för att de ska bli uppskattade eller 
för att jag ska bli det?” är frågor som en företrädare menar att man bör ställa sig. För den 
enskilda ungdomen uppfattas huvudmannen inte spela någon roll – ungdomarna sägs 
varken uppfatta eller tycka något om det är kommunen eller ideella som driver. Kommu-
nen kan vara en möjliggörare och stötta ungdomarna i det de vill göra. Det spelar ingen 
roll vem som sponsrar dem, menar en chef inom kommunen, men det gäller att det inte 
blir ”vi socialtanter som håller i det”. Men, säger hon, ”bara för att en verksamhet drivs 
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inom ideell regi behöver det ju inte betyda att det är de hottaste personer som ungdo-
marna kan tänka sig som deltar …” 

Ungdomarnas delaktighet avgörande

En annan åsikt är att det avgörande är att man får med sig ungdomarna från början, att 
såväl de vuxna företrädare som ska vara drivande i verksamheten som de ungdomar som 
berörs av den har varit med från början, hört samma saker samtidigt och att man däref-
ter ”går på ett led” och att ungdomarna finns representerade om en operativ styrgrupp 
formeras. Av detta skäl blir enligt en annan företrädare, den kommande konferensen blir 
viktig; ”att de [ungdomarna] känner i magen att de är med.”

Från storstadens förortsområden till Falköping
Genom projektet Fryshusandan kommer Fryshuset inte bara att försöka sprida idéer som 
utvecklats inom den egna ideella organisationen till andra aktörer i (framför allt) offentlig 
regi. Genom Fryshusandan kommer dessutom idéer, metoder och modeller som utveck-
lats inom storstädernas förortsområden att spridas över landet till orter av helt andra 
karaktärer. Hur ser företrädare för Falköping på möjligheten att implementera aktiviteter 
och annat som utvecklats under så annorlunda villkor på den egna orten – eller uppfattar 
de inte att villkoren för ungdomarnas situation är så annorlunda?

Fryshuset presenterar ett smörgåsbord – sedan plockar vi det vi vill ha 
här
Ett återkommande sätt att se på Fryshusandan är att Fryshuset kommer att presentera 
ett smörgåsbord av goda exempel. Från detta smörgåsbord kan sedan Falköping plocka 
det som intresserar och prova om det fungerar under de egna lokala förutsättningarna. 
Den gemensamma uppfattningen tycks vara att det inte möter några större svårigheter 
att anpassa idéer, metoder och modeller till den egna kommunen – även om det finns 
en uttalad skepsis mot att ta över hela koncept. Däremot kan kommunen skapa sitt eget 
anpassade koncept men basera det på en grundidé och på aktiviteter från Fryshuset.

Samma problem men i mindre skala

En åsikt är att det som sker i storstäderna även kommer att återspeglas på landsorten, men 
med några års fördröjning. Även om svårigheter finns i en större koncentration i storstä-
derna kan de även finnas i den lilla orten – det är därför inte så svårt att överföra och 
applicera metoder där. Problemen sägs vara ungefär samma, eller i alla fall ha likheter. 
Falköping beskrivs som ganska mångkulturellt, och en gata liknas vid ett invandrartätt 
område, så Fryshusets modeller från förorten sägs kunna modifieras för att passa här 
– även om allt måste göras i mindre skala: ”Om vi bryter ner Fryshuset 100 gånger och 
försöker hamna på Falköpings nivå” säger en företrädare ”vad kan vi då göra här?” Men 
det finns även en företrädare som menar att det kan vara svårt att använda sig av samma 
metoder i en liten stad som fungerar i en stor stad. I den lilla staden är man mer synlig, 
och vill därför hellre smälta in i massan. Den lilla staden kan synligheten och igenkän-
nandet vara ett hinder för att anamma en del av Fryshusets verksamheter.
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Den lilla staden – en utmaning för Fryshuset

Det är inte bara en utmaning för kommunens företrädare att hitta och eventuellt överta 
idéer från Fryshuset, utan det framhålls att det även är en utmaning för Fryshuset att 
komma till den lilla staden och att hitta den nivå där den lilla staden befinner sig. Det 
viktiga sägs vara att Fryshuset inte för ut sina idéer från ett ovanifrånperspektiv, det vill 
säga utifrån ett storstadsperspektiv, för det är inte Falköping betjänt av. Fryshuset måste 
visa ödmjukhet i mötet med en annan verklighet, andra möjligheter och andra sätt att 
fungera. De måste dessutom ta med i beräkningen att det är ett begränsat antal ungdomar 
i en kommun med 32 000 invånare – ”medan det i en förort kanske handlar om 100 till 
200 barn är det här kanske 7 till 8 ungdomar som vi pratar om [som vållar bekymmer]” – 
men även att det inte finns samma tillgång till sponsorer som till exempel i Stockholm.

vilka ungdomar har man för ögonen?
Den generella åsikten bland företrädarna är att det inte möter några svårigheter att plocka 
idéer och metoder från Fryshuset och att överföra dem i kommunal regi på den lilla orten. 
Mycket av de problem som Fryshuset har arbetat med i sina verksamheter menar man 
även finns i Falköping. Men vilka är då de ungdomar som företrädarna har i åtanke när de 
ser ett behov av att Fryshuset ska bidra till förbättrade insatser?

Alla ungdomar har behov av en positiv social kontroll

En uppfattning är att alla ungdomar har behov av social kontroll och av gränser som talar 
om att någon bryr sig men som också visar att vem eller vilka som finns till hands nu när 
föräldrar inte finns hemma.

Ungdomar som har det svårt

Det finns även åsikter om att de man framför allt tänker på är ungdomar som har det 
svårt, att det är ett huvudmål att nå dessa ungdomar. Vikten av att skapa spännande 
aktiviteter för alla ungdomar, plattformar som ger alla ungdomar möjlighet att komma 
till uttryck, poängteras samtidigt som det sägs finnas ett behov av nischade aktiviteter 
främst för de ungdomar som inte har egna drivkrafter och intressen eller som saknar en 
”push hemifrån”. Man nämner bland andra ungdomarna i småkommunerna som hamnat 
i bråk, kriminalitet och gäng, barn till missbrukande föräldrar samt unga tjejer som några 
menar över lag är i behov av riktade verksamheter som stärker deras självkänsla.

Invandrarungdomar

Talar man om ungdomar som har det svårt eller som uppfattas som något av ett problem 
är ungdomar med invandrarbakgrund ett återkommande tema, invandrarungdomar som 
”hamnat snett och inte har det så bra idag”. En fråga som väcks är hur man ska få med 
invandrarkillar i olika aktiviteter och inte minst i den nya fritidsgården i Ungdomens hus, 
en  annan är hur man ska nå invandrartjejerna – ”var finns dom” frågar sig en företrä-
dare. Enligt en kommunpolitiker ska man påbörja ett arbete riktat mot problem som 
är relaterade till segregation och gängbildningar, men hur detta ska kopplas ihop med 
Fryshusandan är oklart. En annan åsikt är att många vill göra gällande att det är invand-
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rarungdomar som utgör problemet i kommunen, även om så inte är fallet. ”Det är lätt att 
skylla på invandrarna ibland, men sanningen är inte så” säger en företrädare. Även om 
det bor många invandrarungdomar i staden är det långt ifrån alla som skulle göra något 
”strul”.

varför går man bet?
Hur förklarar då företrädarna att kommunen hittills har gått bet på att nå de ungdomar 
man anser är så angelägna att nå? En rad olika skäl anges.

Okunskap om de invandrade invånarnas situation

Det har under många år förts en diskussion om hur kommunen ska agera för att göra 
Falköping till en mer integrerad stad, men enligt en företrädare har man inte lyckats 
göra något åt detta problem – utöver att tala om det. Det finns en frustration, menar 
han, eftersom viljan är stor samtidigt som bristen på erfarenheter att handskas med den 
invandrade befolkningen och deras ungdomar skapar en oförmåga att motverka uppdel-
ningen mellan ett vi och ett dom. Den inflyttning som skett under de senaste 15–20 åren 
av cirka 3 000–4 000 kommuninvånare uppfattas som positiv, men hur ska man få dem 
att må väl i staden?

Brist på inspiration och engagemang hos kommunens medarbetare

Det som förklarar att arbetet inte kommer längre är inte bara bristen på erfarenheter 
och kunskap utan dessutom bristen på engagemang. Resurser för nya insatser kan man 
alltid hitta, menar en företrädare, Falköping är en ganska välmående kommun. Det man 
behöver är snarare det där andra …

Ett traditionellt ungdomsarbete

En åsikt är att det finns bra fältsekreterare och bra fritidspersonal, men även om de gör 
sitt bästa fungerar det inte så länge de arbetar utifrån det ”traditionella sättet”. Det räcker 
inte till för att fånga in dessa ungdomar. Det som dessutom sägs saknas är engagemanget 
från ungdomarnas föräldrar – att man ska kunna nå dem och engagera dem i olika fören-
ingar. 

Ett avtagande ideellt engagemang

Inte bara de senaste stora ungdomskullarna utan även ett avtagande engagemang från 
de vuxnas sida gör att utbudet för ungdomar uppfattas ha smalnat av. Även om utbudet 
av musik och idrott är rikt i Falköping sträcker sig det ideella engagemanget inte utanför 
dessa sfärer, vilket gör att bredden saknas och att allt för få av ungdomarnas intresseom-
råden täcks in. Det uppfattas dessutom som svårt att engagera föräldrar till invandrar-
ungdomar. Även om ungdomarna deltar i till exempel fotboll deltar inte deras föräldrar 
som ledare, utan där hittar man bara vanliga svenska föräldrar.

Beslutsfattare utan insikt i ungdomarnas situation

En uppfattning är att det finns en medvetenhet hos bland annat polis och fritidsledare 
om att vissa ungdomar drabbas av tristess, men att beslutsfattarna inte har velat se dessa 
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ungdomar, att informationen om ungdomarnas behov av aktiviteter inte når fram till dem 
som bestämmer. Beslutfattarna sägs varken se eller förstå detta – de har ingen erfarenhet 
eller bild av hur det fungerar och för att något ska förändras måste de få en sådan insikt. 
Enligt en företrädare är det svårt att bli profet i sin egen stad och att få politiker att lyssna 
och ta till sig det som till exempel den lokala polisen säger.
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När Fryshuset kommer till helsingborg 

I det här kapitlet presenteras en kort sammanfattning av hur tio lokala företrädare från 
Helsingborg – sju anställda inom olika kommunala förvaltningar samt tre anställda av 
olika ideella organisationer: Hela Människan, Svenska Missionskyrkan och Helsingborgs 
IF – uppfattar situationen i Helsingborg ur ett ungdomsperspektiv. Hur menar dessa 
företrädare att det är att bo och leva som ung i Helsingborg? Vilka särskilda problem-
områden lyfter de fram, vad är det i ungdomarnas situation som dessa företrädare menar 
måste förändras – och inte minst, vad uppfattar de att de själva inom ramen för sina 
verksamheter går bet på? Det tonar fram en bild av en kommun där det bedrivs många 
bra och i vissa fall nydanande verksamheter för ungdomar, men där samarbetet kring och 
bredden på utbudet av aktiviteter på de ungas fria tid är otillräcklig. Bilden av Helsing-
borg varierar naturligtvis beroende på vilken verksamhet och vilket område företrädarna 
kommer ifrån – om det är skolan, socialtjänsten eller BRÅ de representerar. I det följande 
presenteras därför korta utblickar och reflexioner från några olika ungdomsinriktade 
verksamheter.

Avsaknad av aktiviteter – och engagemang

I ett av stadens ytterområden saknas aktiviteter för ungdomar. Det finns ett bibliotek och 
en skola men ingen fritidsgård och inga ideella organisationer (andra än KRIS), inte ens 
idrottsföreningar. En företrädare anser att de ideella organisationerna har ett ansvar att 
ordna aktiviteter i eftersatta områden men att det inte är någon förening eller kyrka som 
är beredda att åta sig ett praktiskt engagemang. I den egna församlingen fanns tidigare 
en verksamhet på fredagskvällarna för barn och ungdomar, men det saknades vuxna 
ledare för att driva verksamheten vidare. Om det å ena sidan är en svårighet att få vissa 
grupper av ungdomar att engagera sig i tidsbundna föreningsaktiviteter, är det å andra 
sidan svårt att få föreningsaktiva människor att engagera sig i ungdomar utanför de egna 
aktiviteterna. En positiv utveckling i området är multiarenorna – arenor som kan använ-
das till olika ändamål som basket eller fotboll och som uppmuntrar ”spontanidrott” för 
ungdomar som inte vill eller kan engagera sig i bestämda aktiviteter inom olika klubbar 
eller föreningar.

Idrottsföreningarnas sociala ansvar

Det är inte alla ideella organisationer som räds ett utökat socialt engagemang, vilket 
Skolprojektet inom Helsingborgs IF är ett exempel på. “Fotboll är en del av livet och 
HIF är en del av samhället. Därför engagerar vi oss i ungdomarnas framtid” skriver HIF 
i ett informationsmaterial om projektet. En projektansvarig träffar alla sjätteklassare i 
Helsingborgs kommunala skolor vid tre olika tillfällen för att bland annat tala om hälsa 
och motion, etik och moral. Det finns olika förväntningar på vad projektet kan betyda 
för ungdomarna, bland annat att de ska få en ökad medvetenhet om risker med doping 
och med osunda kroppsideal men också att projektet ska ge ungdomarna en motstånds-
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kraft mot fotbollshuliganer, ”firmor”, som sägs nyrekrytera ungdomar i allt lägre åldrar. 
Det är en svår men också aktuell fråga hur man ska motverka huliganismen som idag är 
kopplad till såväl ishockey som basket, och inte enbart till fotboll. Hur långt sträcker sig 
fotbollsklubbarnas ansvar – från att huliganer träffas och slåss en vecka före match till 
själva matchtillfället och därefter?

Från röd zon till lugn zon

Situationen i en av tätorterna inom Helsingborgs kommun präglas av kontrasterna mellan 
två områden: det gamla villaområdet med en relativt hög levnadsstandard och ett rikt 
föreningsliv, och det nyare bostadsområdet byggt på 80-talet, där en stod andel av de 
boende är invandrade eller svenskar med en svag socioekonomisk ställning. Under de 
senaste åren har en rad initiativ från områdesutvecklare, förvaltningschefer och andra 
bidragit till att skapa en situation som idag beskrivs som lugn. Man har arbetat inom 
skolan med bland annat drama och musik för att kunna ge konserter inför allmänheten, 
med övergripande kulturevenemang för att överbrygga gränserna mellan såväl de två 
områdena som generationer. När det idag uppstår något problem kallar man till breda 
nätverksmöten för att gemensamt försöka hitta lösningar. Tidigare fanns det en hel del 
svårigheter på orten, bland annat ungdomskriminalitet och gängbildning, men vid sidan 
av det framväxande lokala samarbetet sägs dessa svårigheter ha avtagit till följd av att 
vissa ungdomar flyttades från områdets skolor, men också för att det skapades en multi-
arena. Nästan alla pojkar i det nyare bostadsområdet sägs spela fotboll, och nu finns det 
möjligheter till spontanidrott – till att spela fotboll när som helst under dygnet. Området 
sägs tidigare ha varit en ”röd zon”, där polisen punktmarkerat vissa ungdomar, men idag 
är det lugnt och det har skett många positiva saker i området. Det sägs emellertid vara 
av vikt att olika lokala aktörer fortsätter att samarbeta runt frågor som gagnar alla – som 
man har gjort hittills, utan prestige.

Gränsöverskridande samarbete runt barn och unga

Ett annat exempel på gränsöverskridande samarbete som har kommit till stånd under det 
senaste året är de olika stödgrupper som har initierats för att stötta barn och ungdomar 
med särskilda behov av stöd till följd av missbruk, psykisk sjukdom, övergrepp, skilsmässa 
eller sorg i familjen, men även för barn av olika kulturellt ursprung, där bakgrunden 
kan försvåra deras tillvaro. Ledare har rekryterats från olika sektorer som var och en 
bekostar ”sin” gruppledares tid inom projektet: kyrkan och andra ideella organisationer, 
skolan, vuxenpsykiatri och den palliativa vården. 16 ledare har tillsammans genomgått en 
utbildning genom Ersta Vändpunkten. Alla grupper har två ledare med olika profession; 
kurator, familjeterapeut, diakon, fritidspedagog osv., och samtliga ingår dessutom i ett 
gemensamt nätverk. Projektet bygger på en inventering av var företrädare för olika sekto-
rer uppfattade att det fanns ett behov av stöd till barn och ungdomar. Eftersom syftet 
med projektet är att möta dessa behov har olika professioner kunnat gå samman, stötta 
och ”berika varandra utan prestige”, som den projektansvariga uttrycker det.   
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Att förbereda ungdomar på verkligheten

Inom Skolstaden, Helsingborgs gymnasiecampus, betonas vikten av att skapa aktiviteter 
för eleverna utanför skoltid – på lunchtiden och håltimmar – för att uppnå ett pedagogiskt 
mervärde. Genom att hjälpa eleverna hitta en bra balans i livet, där både en bra utbildning 
och en meningsfull fritid ingår, vill skolan förbereda dem för ”verkligheten”. Även här 
är samverkan av största vikt – att etablera ett samarbete med ”de bästa aktörerna på varje 
område” för att kunna erbjuda eleverna nöjen om inte kostar någonting. En utmaning är 
att skapa ett utbud som eleverna gillar, ett utbud som utgår från deras egna önskemål – att 
fånga upp deras intresse, ”sen är det upp till oss att leverera”. En annan utmaning är att nå 
fram med information om de möjligheter som erbjuds till eleverna på ett sätt som passar 
dem.

Aktiviteter ett kännetecken på modernt fältarbete

Vid en jämförelse med ett traditionellt fältarbete uppfattas Mobila teamet i Helsingborg 
skilja sig från detta genom att dels försöka aktivera ungdomar genom att starta och driva 
olika projekt, dels etablera ett samarbete med olika aktörer som kan driva projekten vidare. 
Teamet verkar dessutom inte bara bland ungdomar utan riktar sig även mot mellannivån 
– gissningsvis förvaltningschefer och andra, och mot politiker. Teamet riktar sig i dagslä-
get till fem områden som ReAgeragruppen i Helsingborg definierat som prioriterade 
områden i staden. Att få ett samarbete till stånd är även här en grundläggande uppgift – 
med ideella föreningar, bostadsbolag, närområdesutvecklare, fritidsgårdar, skola och polis 
för att nämna några. Betydelsen av att Helsingborg stad satsat på multiarenor betonas 
igen. Även vikten av att erbjuda möjligheter utan den struktur och de ramar som finns till 
exempel på fritidsgårdarna betonas, men också att kunna erbjuda en plats där ungdomar 
kan mötas, oavsett om de är skötsamma eller inte, om de tränar regelbundet eller kanske 
inte alls. Även om det sker en positiv utveckling av ungdomsfrågor i staden, är en åsikt att 
det ännu är pojkarna som står i fokus – ”man fokuserar det man ser först” som en företrä-
dare uttrycker det. Pojkarna som är utåtagerande och påverkar andra genom sitt agerande 
kommer först, men ambitionen är att i nästa steg rikta in sig på flickorna. En viktig aktör 
som efterfrågas i arbetet med ungdomar är de ideella föreningarna. En uppfattning är 
att ett engagemang inom föreningslivet har en positiv påverkan på ungdomars möjlig-
heter att lyckas, men ungdomarna sägs sällan veta vad föreningarna har att erbjuda. Det 
efterfrågas en utökad aktivitet från föreningarnas sida och mer utåtriktad information till 
exempel på skolorna.
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Fryshusets förväntade roll i helsingborg

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av intervjuer med företrädare från 
Helsingsborg. Avsnittet handlar framför allt om de förväntningar som dessa företrädare 
riktar mot Fryshuset – vilken roll de gärna vill se att Fryshuset spelar i Helsingsborg men 
också var de uppfattar att kommunen eller den egna verksamheten kommer till korta och 
vad Fryshusets förväntas bidra med där. Det finns en generellt positiv inställning till att 
Fryshuset sprider sina idéer över landet, men också till att det just är Fryshuset som gör 
det. Dels för att organisationen uppfattas ha en sådan bredd, dels då det uppfattas som 
en etablerad och trygg organisation i så motto att det till exempel inte finns några dolda 
religiösa agendor bakom verksamheten, utan bara ett allmänt socialt patos som tar lite 
olika uttryck. En uppfattning är att Fryshuset under en lång tid bedrivit ett gediget arbete 
med att skapa möjligheter för ungdomar och att det är bra att ”de vill synas över hela 
landet”. En företrädare har sedan länge haft en förhoppning om att använda Fryshusets 
idéer och metoder i Helsingborg. ”Fryshuset är perfekt för Helsingborg” säger hon.

Rollen som förlösare av det lokala samarbetet
I intervjuerna med företrädare för Helsingborg är det framför allt ett tema som framträ-
der tydligt när det blir fråga om vilken roll Fryshuset skulle kunna spela i staden, och det 
temat är samarbete. 

Ett guldläge – nytt hopp för samverkan

Flera av företrädarna för Helsingborg menar att staden befinner sig i ett guldläge. Ett sätt 
att beskriva detta guldläge är att det finns en ökande medvetenhet om behovet av att ”vi”, 
som en företrädare säger, ”måste göra något mer än det som står på vår egen agenda.” En 
medvetenhet om att man blir starkare tillsammans och att kanske ”nöden för ungdomar 
skulle kunna förena folk från olika sektorer i samhället.” Viktiga röster i lokalsamhället 
har höjts och det bidrar både till en större social medvetenhet och till en ökad frustration 
inom bland annat olika organisationer över att inte kunna påverka mer från den egna 
horisonten.

En spark i baken

Det finns en uppfattning om att samarbetsklimatet i Helsingborg har börjat ta form 
under det senaste året. ”Alla är väl överens om att vi kan åstadkomma något bra tillsam-
mans”, säger en företrädare, men hon tillägger att som lokala aktörer ”har vi svårt att ta 
oss från våra egna kammare.” Det finns många goda krafter och mycket kapacitet, men 
Fryshuset kan ge staden ”en spark i baken” så att man får kraft och idéer att göra något av 
det. Hennes uppfattning är att Helsingborg ”bara står och stampar och behöver den där 
knuffen ut …”
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Jantelagen skapar isolerade öar   

En annan företrädare anser att situationen i Helsingsborg präglas av en mentalitet där alla 
arbetar för sig själva och ingen vill hävda sig själv och träda ut på arenan som en enande 
kraft. Många organisationer sägs vara nöjda med det de själva gör och har svårt att dra ner 
på den egna organisationens mål för att göra något tillsammans med andra. Det tas olika 
initiativ och det finns många verksamheter i staden – men det beskrivs som öar, och en 
åsikt är att alla aktörer inom ungdomsarbetet behöver bli medvetna om hur många andra 
som agerar och att detta utgör ”en styrka, inte ett hot”.

Vad är det då Fryshuset förväntas bidra med för att få det för många önskvärda samarbe-
tet till stånd?

Samordning genom gemensamma och stabila koncept

Helsingborg beskrivs av flera som en stad där det finns många positiva idéer och krafter 
men att dessa måste samordnas. Situationen som den har varit beskrivs som att vissa 
entusiaster har jobbat med olika ungdomsfrågor, men när de inte upplever att de har 
lyckats så släpper de detta och sedan är det någon annan som börjar på nytt. ”Det vi 
behöver” säger en företrädare, ”är stabila koncept, där alla vet att så här gör vi nu. Alla 
ska veta hur vi gör i de här lägena …” Om det fanns sådana koncept som bygger på 
Fryshusets erfarenhet och som alla kunde enas om så spelar det ingen roll varifrån man 
kommer, menar samme företrädare, utan alla vet – socialtjänst, föräldrar och andra – ”att 
det är så här vi ska göra”.

Skapa nätverk – Fryshusets unika nisch

Flera företrädare menar att det som Fryshuset lyckats med som man ännu inte klarat av i 
Helsingborg är att knyta ihop alla organisationer som har samma mål, ”som vill ungdo-
mars väl”, och skapa en gemensam plattform för dessa. ”Min enda förväntan”, säger en 
företrädare, ”är att det leder till nätverk runt ungdomar.” Enligt en företrädare börjar 
Fryshuset få en unik roll i Sverige genom sin förmåga att samla många runt en gemensam 
fråga. Det saknas idag, menar han, andra som tar den rollen – kyrkor, andra organisatio-
ner, och inte bara i Helsingborg. Fryshuset har hittat en nisch där organisationen kan vara 
den samlande rösten åt ”många sammanhang som idag har blivit marginaliserade, eller 
som marginaliserat sig själva”.

Jesus-ord som frälser rätt människor i stan

Det finns även en förväntan på att Fryshuset ska komma med ett ”Jesus-ord och frälsa” 
rätt personer i Helsingborg, och med dessa menar en företrädare de personer som skapar 
små uppförsbackar eller murar som andra aktörer idag måste hoppa över … 

En neutral part i en fortgående dialog

Det finns en begynnande dialog runt ungdomsfrågor och den kommer att fortsätta oavsett 
Fryshuset, men, menar en företrädare, kommer det in en neutral part med ett gott namn 
kan det förebygga ett revirtänkande som annars ofta uppstår, och det kan dessutom vara 
en inspiration i samtalen. Det finns även en uppfattning om att det är en fördel med en 
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neutral part som Fryshuset för att få politikerna att se och enas om att ”yes, detta måste vi 
göra” – vilket är av vikt inte minst ur ekonomiskt hänseende.

Medverka till att frigöra resurser

En annan aspekt av samverkan och nätverkande är att det är resurskrävande, och att ett 
sådant arbete i många fall ställer stora krav på ideella organisationer. En förhoppning är 
att Fryshuset skulle kunna skapa politisk medvetenhet och tala för att det finns behov 
av en fritidsverksamhet som inte är kommunalt finansierad, men att detta kräver att 
kommunen eller kanske det privata näringslivet skulle vara beredda att sponsra en sådan 
verksamhet och det samarbete det skulle kräva.

Det finns alltså en stark förväntan på att Fryshuset ska bidra till att, som en företrädare 
uttrycker det, ”förlösa samverkan” i Helsingborg, och denna förväntan vilar på ett stort 
förtroende för Fryshuset. ”Fryshuset är ett begrepp lika vedertaget som Karolinska Insti-
tutet eller vad som helst men utifrån ungdomsperspektiv” säger en företrädare. ”Kan inte 
de hjälpa oss så får vi nog famla i mörkret ett tag till.” 

Rollen som affirmator 
En annan förväntan på Fryshuset är att organisationen ska fungera som affirmator som 
dels bekräftar pågående verksamheter, dels bekräftar att de motsvarar de behov som barn 
och ungdomar har idag. 

Bekräfta och legitimera pågående verksamheter

En åsikt är att det finns lokala verksamheter för ungdomar som fungerar, goda exempel 
på verksamheter som kanske inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Genom sitt starka 
varumärke skulle Fryshuset kunna ge redan befintliga verksamheter ökad legitimitet 
genom att bekräfta att verksamheterna arbetar på ett sätt som Fryshuset vet är bra. En 
åsikt är att Fryshuset kan legitimera ett pågående ”modernt” arbete och på så vis under-
lätta en utveckling som ett par företrädare redan säger sig eftersträva. En förväntning är 
att politikerna ska förstå vikten av de verksamheter som bedrivs, så att verksamheterna 
dels kunde få mer stöd för att kunna ta emot fler ungdomar, dels kunde få en bättre 
plattform att stå på och stabilare villkor ”… men jag vet inte om nån annan ser hur viktigt 
det vi gör är”, som en företrädare uttrycker det.

Synliggöra och öka medvetenheten om barns och ungdomars villkor

För att förstå vikten av de verksamheter som bedrivs måste det finnas en grundläggande 
förståelse i samhället för de villkor barn och ungdomar lever under. En åsikt är att det 
saknas en sådan förståelse, i synnerhet för barn som själva har det besvärligt till följd av 
hur situationen är för deras föräldrar med till exempel missbruk eller psykisk sjukdom. 
Idag tenderar man att skuldbelägga barnen, trots att deras reaktioner är ett uttryck för hur 
arbetsamt de har det. En uppfattning är att det är viktigt att tala om de här sakerna, och 
att ett sådant offentligt samtal skulle få en skjuts ”om en man som Anders Carlberg sagt 
detta”. Anledningen till varför man skulle lyssna till honom sägs vara att ”han vet, har 
varit i gång så länge”.
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Ge öppnade ögon och öron

Det finns en förväntan på att Fryshuset ska bidra till att lokala aktörer får upp ögonen 
för ungdomarnas behov men även för de goda insatser som redan idag försöker svara upp 
mot dessa behov. En förhoppning är att Fryshuset ska få igång ett samarbete, ett nätverk 
mellan dessa goda krafter  eftersom de  idag stretar åt olika håll. Fryshuset uppfattas 
dessutom ha kunskap nog att tala om hur den ekonomiska och den politiska verkligheten 
är för ungdomsfrågor, och Fryshuset sägs ha den pondus som krävs för att Helsingborg 
ska lyssna. En åsikt är att Fryshuset förmår fånga upp nya företeelser och tolka dem som 
ett sammanhängande mönster, på ett sätt som de gamla folkrörelserna inte mäktar med, 
eftersom de, som en företrädare säger ”kör på i samma gamla mönster”

Rollen som resursbank för idéer och inspiration
Det finns även uttalade förväntningar på att Fryshuset ska kunna ge nya idéer och inspi-
ration dels inom ramen för pågående verksamheter, dels inför nya satsningar.

Nya idéer i det pågående arbetet

Det är lätt att man kör fast och att ”man bara kör på i det vanliga” säger en företrädare. 
Fryshuset kan få en att vakna upp, menar hon. Alla idéer, all inspiration som kan ge nya 
tankar är välkomna. En annan företrädare har svårt att svara på vad hon tror att hon kan 
lära av Fryshuset. Hennes eget projekt är inarbetat och väl fungerande – men allt kan 
vidareutvecklas och förbättras och där kanske Fryshuset kunde ha idéer och ge input. 
Ytterligare en företrädare är nöjd med den positiva utveckling hon ser inom sin egen 
verksamhet men vill gärna använda sig av tankar, idéer och inspiration från Fryshuset.

Idéer för ett lokalt allaktivitetshus 

Det finns sedan ett år tillbaka tankar på att skapa ett allaktivitetshus, ett litet Fryshus, i 
Helsingborg. Det finns tankar om att Fryshuset har erfarenhet och idéer om hur kan få 
med föreningarna i verksamheten men även hur man ska få dit invandrarkvinnor, föräld-
ralediga tjejer, skapa aktiviteter för barn på dagarna och gympa, teater på kvällarna med 
mera. I ett sådant hus, menar en företrädare, bör även representanter för socialtjänsten 
finnas, men ”inte som socialtanter utan som namn, Karin och Nisse för ungdomarna”. 

Idéer för att motverka segregation

Flera företrädare konstaterar att Helsingborg är en mycket segregerad stad, och att det 
därför är viktigt att man får lära sig av Fryshuset hur man kan sprida verksamheter och 
idéer så att de går tvärs över kommunen, genom alla olika områden. Uppdelningen mellan 
den norra och den södra delen av staden nämns, och den syn på söder – den invandrartäta 
delen – som finns i staden för övrigt.

Idéer om utvärdering

Ett par företrädare menar att det råder brist på bra instrument för att utvärdera stödgrupp-
sverksamhet. De frågar sig om Fryshuset kanske kan erbjuda hjälp i detta avseende – hur 
har Fryshuset utvärderat sina verksamheter och med hjälp av vilka instrument?
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Fryshusets roll en empirisk fråga

Det finns åsikter om att Fryshusets roll inte är att komma till Helsingborg för att starta 
verksamheter. Organisationen förväntas snarare fungera som en resursbank för det som 
redan finns, för verksamheter och lokalt engagerade personer när dessa ibland kör fast. 
En annan åsikt är att Fryshusets roll i staden är en empirisk fråga; det är ett sätt att jobba, 
det kanske inte funkar att skapa ett litet fryshus, men det kanske går att genomföra mindre 
delar av Fryshusets verksamhet i någon av stadens många stadsdelar.

varför uppfinna hjulet på nytt när det finns beprövad erfarenhet att tillgå?
När nu företrädare för Helsingborg söker nya vägar för ungdomsverksamheten vill man 
ta hjälp av Fryshuset för att inte göra om samma misstag som Fryshuset gjorde när de 
startade sina verksamheter. Medan man arbetat med denna förändring under det senaste 
året i Helsingborg har Fryshuset arbetat med dessa frågor under lång tid. ”Genom att 
Fryshuset nu erbjuder koncept organisationen vet håller” säger en företrädare, ”behöver 
man inte uppfinna hjulet på nytt, i Helsingborg”. Fryshuset är en föregångare som uppfat-
tas ha ”koll på sina verksamheter (…) och där de vet vad som funkar – eller inte. Varför 
ska vi testa något som redan är kört?” En uppfattning är att Fryshuset ”är störst och bäst i 
Sverige på att skapa möjligheter för ungdomar” och därför bör man lära av dem och ”inte 
uppfinna hjulet på nytt”.

var kommer de lokala aktörerna till korta?
En intressant fråga är naturligtvis vad den uttalade förväntan på Fryshuset bottnar i – 
vad är det som lokala företrädare uppfattar att den egna kommunen går bet på och som 
skapar denna förväntan? En första fråga är förstås varför efterfrågan på Fryshuset som en 
aktör som kan ”förlösa” det lokala samarbetet är så stor?

hinder för att få samverkan till stånd
Det finns en starkt uttalad förväntan på att Fryshuset ska spela en roll för att få en lokal 
samverkan runt ungdomsfrågor till stånd i Helsingborg. På frågan varför man inte lyckats 
med detta på egen hand i staden ger företrädarna några olika svar.

Punktinsatser utan gemensam strategi

En anledning till att man går bet på att möta ungdomarnas behov sägs vara att det sker 
många olika punktinsatser, dels mot ungdomar som ägnar sig åt droger och skadegörelse, 
dels punktinsatser med aktiviteter vid skolavslutningar och liknande. Det som saknas är 
en stor och övergripande plan för ungdomsarbetet – ett ”Fryshustänk”, som en företrä-
dare uttrycker det. Istället sägs var och en driva sitt. Ett exempel som nämns är fritids-
gårdarna som ”kört sitt race sen 60-talet”. Ett annat är skolan, som en annan företrädare 
beskriver som ”tvärlåst”. På skolorna finns hur mycket utrymme som helst, där finns allt 
i form av gymnastiksalar och salar för hemkunskap, så varje skola borde kunna fungera 
som ett mini-Fryshus på kvällstid för alla ungdomar. ”Om nån skola är öppen efter 18, så 
sitter det nån syförening där”, säger han. 
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Ny mandatperiod – ny verksamhet

En annan förklaring till varför det saknats en gemensam och tydlig policy på ungdoms-
området i Helsingborg sägs vara att staden sedan 1984 bytt politisk styrning varje mandat-
period. Vid varje majoritetsbyte är det mycket som slås sönder, mycket nya saker som ska 
till. Till följd av detta anser ett par företrädare att det är få saker som har kunnat bestå 
över tid.

Fritidsledare som stänger vissa ungdomar ute

En annan orsak till att vissa av de ungdomar som bedöms behöva det bäst saknar aktivi-
teter och någonstans att gå kvällstid sägs vara att en del fritidsledare skapat egna regler 
och att de utifrån dessa kan ”spärra ut” vissa ungdomar som inte uppför sig som man 
önskar. ”Det funkar inte” säger en företrädare ”för den ungen är den som behöver mest. 
De snälla barnen i soffan behöver ingen fritidsledare.”

Olika synsätt 

En annan förklaring sägs vara att beslutsfattare och personer i ledande ställning inte alltid 
vet eller förstår hur ungdomarnas situation egentligen ser ut. I vissa fall sägs de leva på ”en 
annan planet”, vilket bland annat innebär att de inte ser de glömda barnen,. eller förnekar 
att de finns eller att de finns inom deras egen verksamhet. En företrädare säger att man 
”har en lång väg att vandra” för att återge barnen deras värde, att inte – som hon själv har 
tidigare erfarenheter av – ser ”barnen som sopor”. Tvärsektoriell samverkan bygger på att 
olika aktörer har en likartad tolkning av den rådande situationen. Vissa aktörer tenderar 
att förneka de problem som finns och bevaka sina revir så att det enligt en företrädare 
inte kan komma något samarbete till stånd. En frustration kommer till uttryck inför all 
samordning som det talas om ska komma till stånd runt en enskild ”liten individ” men 
som aldrig blir av till följd av all prestige som står i vägen. 

Föreningslivets begräsningar

En annan förklaring sägs vara att föreningslivet lägger sin tid på den egna klubben, och 
att de inte vill vara några sociala inrättningar, att de ”inte är intresserade av ungdomar 
som strular”, menar en person. Det är dessutom svårt att få föräldrar som är engagerade 
inom föreningslivet att ”ställa upp på något annat än vad deras egna barn gör eller vill 
göra”, säger en annan företrädare. 

Tidsbrist

En förklaring är att de flesta arbetar under stor tidspress och att det saknas tid att sätta sig 
ner, ringa runt och samordna olika aktörer. 

Fryshusets bidrag: gränsöverskridande samarbete utan prestige – ”det är det dom kan ”
Det finns en önskan om att alla de som arbetar med barn och ungdomar – och som gör 
det utan att låta prestigen styra – borde fångas upp och att Fryshuset har något att lära 
Helsingborg i detta avseende: hur man jobbar gränsöverskridande med alla parter så att 
inga unga kommer i kläm till följd av att prestige står i vägen. En uppfattning om varför 
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att Fryshuset kan fungera så som det gör är att det är en organisation som består av 
eldsjälar.

Fryshuset kan egentligen inget som inte vi kan
En åsikt är att det finns förutsättningar att göra bra saker lokalt, även om det kunde bli 
ännu bättre genom samverkan. Återigen är det framför allt i Fryshusets roll som förlösare 
av ett sådant samarbete som det finns en förväntan – inte utifrån ett antagande om att 
Fryshusets projekt och verksamheter är bättre än de som redan finns i Helsingborg. En 
företrädare uttrycker en skepsis inför att överta koncept från Fryshuset och menar att det 
kan finnas en risk att nya aktörer kan konkurrera ut lokala projekt, framför allt med tanke 
på att de bra lokala projekt som han menar finns, inte får den uppmärksamhet de borde. 
Företrädare för flera olika verksamheter betonar att den egna verksamheten fungerar bra, 
att man har arbetat upp en bra verksamhet och att det är lugnt inom det egna området. 
Fryshusets roll blir framför allt att fungera som ett komplement i lite olika bemärkelser – 
inte att ersätta den fritidsverksamhet som bedrivs utan bidra till att den förstärks.

Ungdomsrelaterade problemområden där man går bet
Förutom samverkan är även vissa ungdomsrelaterade problem områden där företrädare 
från Helsingborg menar att de går bet idag och hyser förhoppningar om att Fryshuset ska 
vara dem till hjälp.

Centrumproblematiken

En åsikt är att man inte klarar av att hantera centrumproblematiken på något bra sätt. 
Centrumproblematiken innebär att tonåringar hänger i centrum, framför allt runt 
Knutpunkten (centralt belägen knutpunkt för bland annat tåg- och busstrafik) under 
nätterna till lördag och söndag. En orsak till detta problem är att man inte har lyckats 
hantera kvällslivet för ungdomar i åldern 13 till 19 år. De är för små för att komma in i det 
konventionella utbudet men för stora för att tycka ”det är kul med det traditionella fören-
ingslivet”, som en företrädare uttrycker det. Kommunen uppfattas ha en hel del brister 
vad gäller bland annat fritiden för ungdomar inom detta åldersspann. ”Där är vi rätt så 
vilsna”, säger en företrädare. Ända sedan 70-talet har man gjort försök att skapa aktivite-
ter, bland annat i form av drogfria diskon – som aldrig fungerat. En åsikt är att man ofta 
har varit för rigid som arrangör. ”Tror att man kanske måste acceptera att ungarna luktar 
lite pilsner och att de får komma in ändå” säger en företrädare. Där väcker Fryshuset 
intresse; hur kan de dra ihop 3 000 ungdomar till ett disko som alla tycker är ”skitkul” 
och hur klarar de av att hantera det hela? ”Att hantera kvällslivet, det tror jag Fryshuset är 
bra på” säger han.

Fryshusets bidrag

Vad är det då man tänker sig att Fryshuset ska kunna bidra med i denna situation? För det 
första kunskap. Det finns en förväntan på att Helsingborg ska kunna lära sig av Fryshu-
set hur man hanterar stora ungdomsevenemang, som Fryshusets stora Wave-diskon. I 
Helsingborg gjorde man 2008 en kick-off för gymnasieeleverna utifrån Fryshusets koncept 
och i samarbete med representanter från organisationen. Det var, enligt en företrädare, en 
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mycket positiv erfarenhet, och enligt hans åsikt hade Fryshuset klart för sig hur man med 
olika enkla medel får ett sådant evenemang att fungera. För det andra kan Fryshuset bidra 
med sitt starka varumärke. En åsikt är att Fryshusets varumärke kan utnyttjas positivt 
i Helsingborg. Den kommunala fritidsverksamheten ”kan vara kanonbra, eller den kan 
vara som på 60-talet – det beror på vem som driver den”, säger en företrädare. Ungdomar 
efterfrågar enligt hennes mening något annat – musik eller skejting. Ska man då starta 
en ny verksamhet eller ett allaktivitetshus så frågar politikerna vilken verksamhet man 
ska bedriva där, och då underlättar det om verksamheten bygger på Fryshusets koncept. 
Skulle man komma som enskild företrädare, skulle det däremot vara ett livsprojekt att få 
igång en sådan verksamhet.

Segregationen
Företrädarna beskriver Helsingborg som en segregerad stad, men flera av dem hyser 
åsikten att man idag inte vet hur man ska motverka segregationen och de negativa effek-
terna den får för ungdomar. 

Fryshusets bidrag

”Helsingborg är en stad med behov av Fryshuset”, säger en företrädare, ”i och med att 
Helsingborg är en segregerad stad”. Vad är det då man tänker att Fryshuset kan bidra med? 
För det första behöver lokala aktörer lära sig hur de kan arbeta för att motverka segrega-
tion. För det andra anses Fryshusets starka sida vara att arbeta gränsöverskridande, och 
organisationen kan på så vis bidra till att minska det fördömande som finns – mellan dem 
som bor på norr och på söder, mellan svenskar och invandrade. Fryshuset anses kunna ge 
kompetens att arbeta i en segregerad stad, ett sätt att arbeta förebyggande och stå starkt 
rustade istället för att vänta på att det ska bli mer problem. Organisationen uppfattas ha 
specifik kunskap om hur man möter ungdomar i dagens multikulturella samhälle.

det ökande våldet och gängbildningen bland unga
Det ökande våldet är enligt en företrädare att se som en relativt ny företeelse, och därför 
finns det få verksamheter som haft som mål att arbeta med just detta. Ett tidigare 
storstadsfenomen med våld och gängbildningar har spridit en otrygghet till andra städer. 
Här finns åsikten att Fryshuset har andra möjligheter än den egna kommunen eftersom 
organisationen arbetat med och mot detta under lång tid. Det finns ingen förväntan på 
att Fryshuset ska kunna göra något åt MC-gängen om sägs vara starka i Skåne. ”Gängen 
är så starka, det är så mycket våld och hot.” Däremot kan verksamheter som Sharafs 
Hjältar eller Lugna gatan, men också stödgrupper för föräldrar, hjälpa till att fånga upp 
ungdomar och förebygga att de går in i destruktiva gäng. 

Fryshusets bidrag

Vad är det då man tänker att Fryshuset kan bidra med? Fryshuset bedöms ha en spetskom-
petens som de skaffat efter 25 år – i ”hur man skapar möjligheter för ungdomar (…) att 
få en balans i livet.” Fryshuset är enligt en företrädare en expert på att hitta de ungdomar 
som haft det tufft i livet, att nå dem och få dem åt rätt håll och bland annat göra något 
positivt på sin fritid. En åsikt är att Fryshusets ”grej” är att de lyckas rekrytera ledare 
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bland ungdomar som tidigare varit stökiga – att man utbildar dem, låter dem vara och 
arbeta som goda förebilder. En företrädare säger sig verkligen uppskatta Fryshuset för det 
sätt de fångar upp vissa ungdomar för att använda dem för att hjälpa andra ungdomar

Ungdomar för ögonen 

På frågan vilka ungdomar företrädarna har för ögonen när de tänker på vad Fryshuset 
skulle kunna bidra med i Helsingborg finns dels åsikten om att en ny satsning tillsam-
mans med Fryshuset inte får blir problemorienterad. Fryshuset har visat att de kan nå 
alla – ”kan man nå ut till de svåraste, så kan de ju nå fram till andra” som en företrädare 
säger. Det viktiga är att arbeta förebyggande mot alla ungdomar, och kanske framför allt 
mot ungdomar i åldern 13 till 19 år. Dels finns åsikten att det framför allt är vissa grupper 
av ungdomar som det är angeläget att nå. De grupper som nämns är

drivande ungdomar som inte har någonstans att gå, som saknar tillhörighet och  •	
 intressen

nynazister •	

invandrarkillar•	

killar som är med i eller dras till gäng – invandrargäng, MC-gäng, huligangäng•	

de som haft det tufft i livet.•	

Processen efter konferensen 
Strax efter att intervjuerna med företrädare för Helsingborg genomfördes skulle Fryshuset 
i samarbete med vissa av dem lansera Fryshusandan genom en tvådagarskonferens i 
staden. Det fanns tydliga förhoppningar på att denna konferens skulle bli ett bidrag till 
en fortgående process för att utveckla situationen för ungdomar i Helsingborg. I det här 
avsnittet presenteras de tankar företrädarna hade dels om var drivkraften för processen 
borde	finnas	fortsättningsvis,	dels	vilken	funktion	de	tänkte	sig	att	Fryshuset	skulle	ha	i	
det fortsatta arbetet. Men först några synpunkter på själva konferensen.

Tankar inför konferensen

Ett par företrädare är lite förundrade inför konferensen och inte minst över hur urvalet 
av medverkande i den första informationsträffen gått till. Själva var de inte inbjudna 
inledningsvis – trots att BRÅ, som var sammankallande, finns i samma hus som deras 
egen verksamhet. Det första informationsmötet Fryshuset hade i Helsingborg hade lite 
av ”Rotary-möte över sig”, säger en företrädare. Hon förundras över att Fryshuset hade 
kallat till en träff som framför allt bestod av chefer och ”en massa gubbar”. Ungdomarna 
och idrottsföreningarna saknades helt, menar hon. En annan fråga som ställdes var om 
de ungdomar som kommer att delta i konferensen kommer att vara representativa för de 
ungdomar som vore aktuella för eventuella Fryshusinspirerade projekt. En företrädare 
tror att de ungdomar som kommer till konferensen istället är de skötsamma, de som sitter 
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i elevråd och är aktiva i olika sammanhang – och som lever i en annan värld än de ungdo-
mar konferensen egentligen handlar om … Det avgörande inför konferensen är enligt en 
företrädare att informationen om den når ut och skapar intresse. ”Det spelar ingen roll 
om hur bra aktiviteter det är om ingen vet att det är på gång”.

En stor gemensam kommunal angelägenhet
Skulle det bli aktuellt med att driva något Fryshusprojekt i Helsingborg vore det önskvärt, 
menar flera företrädare, att det blir ett samarbete inom hela Helsingborg stad. En åsikt 
är att den fortsatta processen bör drivas av staden och inte av någon enskild förvaltning 
– även om ”mycket vore vunnet om skolan och fritidsförvaltningen tror på idén”, som 
en företrädare uttrycker det. Ett önskemål är att ett par personer får i uppdrag att arbeta 
stadsövergripande och fokuserat med en eller två ungdomsfrågor och implementera 
”positiva saker” på några ställen.

Politikernas beslut viktigt
En åsikt är att drivkraften måste komma från politikerna, att de klargör sina avsikter 
för ungdomsverksamheten: ”det här tycker vi är jättebra, och så här tänker vi oss det i 
Helsingborg.” Det behövs en övergripande viljeriktning men också mandat att genom-
föra processen kopplat till en budget. Om någon eller några lokala företrädare får politi-
kernas mandat kan de implementera nya projekt ”utan att trampa någon på tårna.” Men 
politikerna måste å ena sidan se att det finns ett problem med hur fritidsverksamheten 
ibland fungerar och att ungdomar saknar något att göra, saknar positiva förebilder. Å 
andra sidan måste politikerna ta ett beslut och avsätta en budget för att arbeta med detta. 
En synpunkt är att lokala aktörer inte kan ”lägga kraft på att bana väg” utan att det måste 
vara klara direktiv uppifrån.

den oundgängliga eldsjälen – en tillgång och en begränsning
Flera av företrädarna lyfter fram betydelsen av att hitta en eller ett par drivande personer 
med ett starkt engagemang i ungdomsfrågor, vikten av att hitta en eldsjäl som kan driva 
och samordna det fortsatta arbetet. För några av dem är det inom den ideella sektorn, 
bland annat inom de bra och starka idrottsorganisationer som finns i Helsingborg, man 
kan hitta en sådan person. För andra är det nödvändigt att det är en offentligt anställd 
aktör, även om man vid rekryteringen av en sådan person, enligt en företrädare, måste 
”vara tydliga med att man kanske vill något mer än vad som står i kontrakten”. En åsikt är 
att vem som helst inom kommunen skulle kunna driva verksamheter som tjejgrupper eller 
diskon, men att det ska vara en person som känner för verksamheten, som vill – och inte 
måste – driva den. En viss skepsis kommer även till uttryck inför tillgången till eldsjälar 
men också deras beständighet i den kommande processen. Å ena sidan kan avsaknaden 
av eldsjälar inom kommunal verksamhet utgöra ett hinder för att utveckla Fryshusandan 
i Helsingborg. Det kan vara att det ”är svårt att hitta riktiga eldsjälar på kommunen. Jag 
kan räkna … det finns några”, säger en företrädare för en ideell organisation. Å andra 
sidan talar erfarenheter av ideellt engagerade eldsjälar mot att ideella organisationer skulle 
klara att driva processen vidare. En åsikt är att det blir svårt att starta nya projekt om det 
krävs att kommunen frigör nya resurser för att till exempel anställa personer. Men det 
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fungerar enligt en företrädare inte heller om till exempel Lugna gatan skulle uppstå helt 
på ideell basis. Hans åsikt är att det gärna blir en grupp av eldsjälar som startar verksam-
heter i samband med någon händelse, men att engagemanget avtar i takt med att minnet 
av händelsen tonar bort. För att få stabilitet måste nya projekt delvis drivas i offentlig regi, 
men det behövs dessutom engagerade personer bland ungdomar eller föreningsaktiva för 
att få en verksamhet som Lugna gatan att fungera. En tanke är att det i första hand är en 
fråga för kommunen, men att föreningslivet kan komma in i ett senare skede. Det finns 
en önskan om att föreningslivet ska bredda sina aktiviteter och även driva dem i mer 
utsatta områden i staden. Idag hämtar föreningarna enligt en företrädare ungdomar från 
dessa områden och kör dem till idrottsplatser i andra områden. Han anser för övrigt att 
de föreningsbidrag som delas ut är ganska kravlösa. En fråga är om det skulle gå att ställa 
krav på att föreningarna skulle bidra mer aktivt i fritidsverksamheten för att få bidrag.

Det finns emellertid olika faktorer som påverkar. Kommunens sociala patos sägs 
begränsas av ekonomiska resurser, medan ideella organisationer behåller sitt patos och 
sina långsiktiga mål. Men för att en verksamhet ska kunna stå för trygghet och stabilitet 
inför ungdomarna måste politikerna garantera att verksamheten har en reell trygghet. En 
osäkerhetsfaktor i Helsingborg sägs vara det faktum att gamla beslut oftast rivits upp när 
en ny mandatperiod med en ny politisk majoritet inträtt. 

Realistiska mål om ett år
Det finns olika åsikter om vilka mål man kan uppnå under ett år. För det första anser ett 
par företrädare att det inte går att svara på den frågan idag. Det beror på vilka eventuella 
villkor som finns för att utveckla till exempel en ”lokal variant på ett litet Fryshus”, säger 
en företrädare, och en annan menar att målet helt är beroende av vilka resurser som 
finns att tillgå dels från Fryshusets sida, dels från kommunen. En förhoppning är att 
”Fryshuset kan gå in stort i Helsingborg, att de ser möjligheterna här”, som en företrädare 
uttrycker det. Om resurserna finns är hans ”känsla” att Fryshuset arbetar snabbt och 
effektivt och att de tillsammans med kompetenta lokala aktörer kan komma fram till 
snabba och bra beslut. För det andra finns det åsikter om att ett realistiskt mål är att man 
har ”skruvat ner Fryshusandan till att passa Helsingborg”. Om ett år borde man veta vilka 
av Fryshusets idéer, metoder och modeller som är möjliga att använda i Helsingborg, och 
hur man kan omforma dem för att passa staden. För det tredje finns det tankar om att 
olika verksamheter kommer att starta under det kommande året. Lugna gatan och United 
Sisters nämns men även förhoppningen att Helsingborg har funnit en bra lösning på hur 
man ska kunna sköta stora ungdomsdiskon på egen hand, någonting åt samma håll som 
Fryshusets The Wave.

En snabb – eller långsam process

Det finns olika förväntningar på hur snabb processen bör vara. En företrädare betonar 
vikten av att man tar ”snabba välgrundade beslut”, vilket även underlättar för Fryshuset i 
ett eventuellt kommande samarbete. En annan åsikt är att folk behöver vänja sig vid nya 



46

idéer och därför är en åsikt att det är bra om det tar tid med en etablering av Fryshusandan 
i Helsingborg.

Fryshusets funktion i den fortsatta processen
Hur tänker sig då företrädarna att Fryshusets funktion i den fortsatta processen kan se 
ut? Det finns tankar såväl om att Fryshuset ska finnas på plats i Helsingborg som en egen 
aktör, som att organisationens insatser ska vara konsultativa och riktade mot befintliga 
verksamheter.

På plats som samordnare
För det första sägs den samordnande rollen kräva att organisationen finns på plats under 
en viss period. En förhoppning är att olika aktörer i Helsingborg skulle kunna samlas 
under ett gemensamt paraply och ett existerande varumärke och föra diskussionerna 
om hur samarbetet ska fungera. Även om det finns andra starka aktörer i Helsingborg 
skulle Fryshuset som varumärke innebära att man inte samlas utifrån särintressen som 
till exempel fotboll, utan att man hittar det gemensamma värdet – som till exempel ”ett 
välmående samhälle”. Ett annat argument för att en eller flera anställda från Fryshuset 
ska finnas på plats är att det skulle spara en hel del tid om någon med tidigare erfaren-
heter skulle samordna olika aktörer som arbetar med ungdomar. Fryshuset har redan 
”trampat på alla minor, alla snubbeltrådar” och skulle man tillsätta en ny person, till 
exempel inom kommunen, skulle det ta tid innan den personen är där Fryshuset är nu, 
menar en företrädare. Men om Fryshuset ska finnas på plats och arbeta lokalt är det av 
vikt, anser en annan företrädare, att lokala aktörer så fort som möjligt sätter samman 
Fryshusets personal med de personer de ska samarbeta med här och ger dem tillgång till 
de kontaktnät som finns i Helsingborg. 

På plats med sin egen verksamhet

En annan förhoppning är att Fryshuset ska se Helsingborg som en tillräckligt intressant 
plats att driva egen verksamhet på – med egna resurser och förhoppningsvis med vissa 
resurser från kommunen. 

Fryshuset i en extern konsultativ roll
Andra företrädare menar att Fryshuset kan spela en mer konsultativ roll. En åsikt är att 
företrädare från Fryshuset behöver komma till Helsingborg och utbilda en grupp lokala 
aktörer från olika verksamheter som arbetar förebyggande. Helsingborgshem och den 
lokala pizzabagaren som arrangerar fotbollsträning på kvällstid är två exempel som 
nämns. En annan åsikt är att Fryshuset skulle kunna vara staden behjälplig i att rekrytera 
lämplig personal. Skulle det startas ett mini-Fryshus eller allaktivitetshus för ungdomar i 
Helsingborg vet Fryshuset vilken kompetens som skulle behövas för att driva detta.
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Lokala aktörer – inte Fryshuset – drivande 
Det finns även företrädare som betonar betydelsen av att det är lokala aktörer som är 
drivande i den fortsatta processen. Aktörer som har lokalkännedom och upparbetade 
relationer skulle på ett bra sätt kunna knyta upp nyckelpersoner i olika stadsdelar med 
likartade problem och koordinera olika parter runt ett antal ungdomsfrågor. Det är de 
lokala aktörerna som har bäst insikt i ungdomarnas situation och som bäst kan implemen-
tera nya idéer och metoder i Helsingborg. Det är önskvärt att samarbeta med Fryshuset 
men att man använder de kunskaper och resurser som finns lokalt för att hitta en lösning. 
En åsikt är att det viktiga efter konferensen är att lyssna på de aktörer som vet hur behovet 
i Helsingborg ser ut och vad som saknas (polisen, BRÅ och mobila teamet nämns) och 
samla ihop detta med idéer från övriga aktörer från till exempel skolan och skapa ett 
gemensamt koncept där man även har tillgång till Fryshusets resurser. En företrädare 
anser att det finns kompetenta personer såväl inom Helsingborgs stad som inom Fryshu-
set, vilket inte minst samarbetet runt skolstarten visade, och att ett fortsatt samarbete 
vore önskvärt.

konkreta verksamheter
Finns det önskemål om att Fryshuset ska medverka till att några specifika konkreta 
verksamheter startar i Helsingborg?

Lugna gatan

En förhoppning är att det ska startas en Lugna gatan-verksamhet i Helsingborg, där 
ungdomar som ”varit lite bråkiga själva kan bli bra förebilder”. Om Lugna gatan ska 
starta i Helsingborg krävs det enligt en företrädare att man är försiktig och att alla berörda 
parter, till exempel politiker och polisen, är med i satsningen. Dels för att se till att de 
ungdomar med ett trassligt förflutet som är med i satsningen inte ”får skit av polisen på 
stan”, dels för att motverka att satsningen istället för trygghet genererar otrygghet med 
före detta kriminella som patrullerar gatorna. En annan företrädare menar att Lugna 
gatan kanske skulle kunna bidra med lite kompletterande idéer till de nattvandrare som 
idag finns i staden. Det finns en uppfattning om att tanken med nattvandrare bygger på 
samma grundkoncept som Lugna gatan: introduktion, jackor, inte ingripa utan rapportera 
osv. ”Jag ser inte så stor skillnad på Lugna gatan och våra nattvandrare”, säger en företrä-
dare, vilket vittnar om att det saknas kunskaper om Fryshuset och deras verksamheter, 
bland annat att Lugna gatans värdar är ungdomar med ett ”förflutet” medan nattvand-
rarna framför allt är föräldrar.

Aktivitetshus

En återkommande tanke är att Fryshuset skulle kunna vara en aktiv part i att få någon 
typ av aktivitetshus till stånd. Ett önskemål är att Fryshuset skulle skapa en samlingsplats 
efter skoltid där många olika ungdomar kan träffas. Enligt en företrädare behövs en sådan 
lokal framför allt med tanke på de unga fotbollssupportrarna. Ett förslag är att Fryshuset 
dessutom skulle kunna stärka Tifogruppen (det vill säga fotbollssupportrar som skapar 
alla läktaraktiviteter) så att den kan engagera fler ungdomar. En viktig aspekt av detta 
är att Tifogruppen är godkänd av alla olika grupper av supportrar och på så vis skulle 
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kunna fånga upp och motverka att ungdomarna rekryteras av huliganer. En annan tanke 
är att det behövs ett mini-Fryshus för ungdomarna att vara på, och att Knutpunkten (vid 
Centralstationen mitt i staden) vore den naturliga platsen eftersom det är där ungdomarna 
idag samlas – men utan något meningsfullt att göra.

Verksamheter för flickor
En verksamhet för flickor är ett annat återkommande önskemål, där Fryshusets verksam-
het United Sisters nämns.

Frågor och farhågor
Den grundläggande positiva inställning till spridningen av Fryshusandan som vi mötte i 
kapitlet om Falköping är densamma i Helsingborg. Finns det då inga farhågor eller frågor 
runt Fryshuset eller runt spridningen av organisationens idéer till den egna staden? 

Rädslan att det rinner ut i sanden
Den största farhågan som företrädarna ger uttryck för gäller det lokala mottagandet av 
Fryshusandan och att processen inte ska fortgå som man önskar. Det finns en farhåga att 
de nya tankarna och idéerna som Fryshusandan väcker rinner ut i sanden. Även om det 
kan finnas personer som är mycket intresserade kan det hända att de inte hittar någon 
att samarbeta med och att de inte orkar dra det på egen hand. ”Min största oro” säger en 
företrädare, är att ”det bara blir de två dagarna och sen är det över …”

För många lokförare

En annan farhåga som uttrycks i lite olika metaforer är att intresset blir stort men att det 
antingen finns för många med på tåget som vill köra åt sitt eget håll eller att det saknas 
tillräckligt många  som funderar över hur man kan sätta planerna i verket. I båda fallen är 
risken att det saknas någon som ”äger frågan” och som kan bestämma hur den ska drivas, 
och att processen till följd av detta går till spillo.  

Att premiäryran uteblir

Farhågan är inte, menar en företrädare, att Fryshusets olika idéer och modeller inte skulle 
fungera i Helsingborg, utan framför allt att man ”inte lyckas landa idén” i staden och 
tillräckligt snabbt och brett få med folk på tåget. Även om Fryshuset byggdes upp under 
många år måste idéer lanseras snabbt lokalt. Annars är det stor risk att man går tillbaka 
till att det ”funkar ändå ganska bra som det är …” Flera företrädare menar att det finns en 
risk att olika aktörer anser att det är bättre att man gör något på egen hand i Helsingborg 
än att ta dit något från Stockholm. Det är inte alla i Helsingborg som ser Fryshuset – som 
kommer från Stockholm – som något positivt. Dessutom ser en företrädare en risk med 
Fryshusandan om det blir något som ”kommer ovanifrån och dimper ner – nu ska ni göra 
så här!” ”Men se på Jesus”, säger en annan företrädare. ”Det finns alltid motstånd hur bra 
idéer man än har …”
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övriga farhågor
En annan företrädare uttrycker en ängslan att glädjen tvärtom skulle bli för stor. Det finns 
en farhåga att företrädare i Helsingborg tar för givet att det som fungerar på Fryshuset 
även fungerar i Helsingborg, och att detta gör att vissa gillar att överta hela koncept. 
”Men det gäller att passa sig”, menar en företrädare. 

För mycket macho

En farhåga är att Fryshusets verksamheter är för anpassade till killar och att detta även 
skulle bli fallet om något av organisationens projekt startade i Helsingborg. ”Här pratar 
man om behovet för pojkar”, säger en företrädare, ”är det vad man tänker när man tänker 
på Fryshuset?” Det behövs en större bredd – inte bara att man tänker på pojkar, eller att 
man inom den hedersrelaterade problematiken bara pratar om flickor – ”man måste prata 
om alla”, säger en företrädare.

För hög kostnad

En annan farhåga som kommer till uttryck är om samarbetet med Fryshuset blir för dyrt. 
”Om det skulle kosta 100 000 skulle man inte säga stopp”, säger en företrädare men 
menar att om det skulle bli fråga om flera hundra tusen kronor för att sköta det skulle det 
vara ”negativt”. Samtidigt poängterar han att man redan idag köper tjänster från bland 
andra Fryshuset genom att skicka anställda från socialtjänsten på utbildning hos United 
Sisters. 

Från ideella till offentliga aktörer 
Fryshusets idéer, metoder och modeller har utvecklats inom en ideell organisation som 
inte sällan uppfattats som en tillflykt för ungdomar med en negativ erfarenhet av eller 
inställning till offentliga aktörer. En fråga är om företrädarna från Helsingborg ser någon 
svårighet med att eventuellt föra över idéer eller verksamheter från Fryshuset till kommu-
nal regi.

Fryshuset ibland för macho

En inledande kommentar är att Fryshuset bevakat sin roll som en fristad utanför det 
offentliga sammanhanget för väl. En företrädare menar att organisationen har odlat en 
viss ”machostil” och nästan varit ”lite anti-soc” och att detta är en attityd Fryshuset måste 
få bort. Socialtjänsten gör ”så himla många bra saker” och det viktiga är att alla går ihop 
– både socialtjänst och ideella organisationer. En annan företrädare betonar vikten av att 
människor blir varse att personerna på socialtjänsten, ”det är också människor”.

Ett hinder som är möjligt att kringgå
En åsikt bland flera företrädare är att ungdomarnas skepsis gentemot myndigheter finns, 
men att det är möjligt att driva verksamheter i kommunal regi utan att en sådan inställ-
ning behöver utgöra ett hinder. Ett första förslag är att man inte skyltar med att en ny 
verksamhet, till exempel ett mini-Fryshus, drivs av kommunen. Det kan inte stå, menar 
en företrädare, ”att det sker i samarbete mellan polis och socialtjänst som underrubrik”. 
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Ett andra förslag är att man tillsätter en projektledare från Fryshuset för att undvika ett 
ovanifrånperspektiv i en kommunal verksamhet. På så vis kan verksamheten uppfattas 
som ett koncept för sig, även om det kompletterar övriga insatser inom kommunens 
verksamhet. De flesta menar emellertid att detta inte är en fråga om vilken sektor som är 
huvudman, utan om vilka individer som arbetar med ungdomarna och hur de klarar av 
att hantera dem. Flera företrädare menar att det avgörande är hur man når ungdomarna 
och inte minst att enskilda personer spelar stor roll för hur ungdomarna uppfattar en 
verksamhet. Redan idag sägs det finnas skolor i Helsingborg där det arbetar enskilda 
personer som tänker nytt, som har respekt hos och når många av ungdomarna. På dessa 
skolor skulle det vara möjligt att plocka in Fryshusets verksamheter direkt för att möta 
det ”gigantiskt stora behovet”, som en företrädare uttrycker det, hos invandrarkillar och 
”smånassar” och inte minst för att förebygga gängkultur. Inte bara enskilda personer utan 
också det utbud som erbjuds kan påverka ungdomarnas syn på olika aktörer positivt – till 
exempel deras syn på kommunen om den skapade nya möjligheter för ungdomar genom 
Fryshuset via dans eller teater.

Fientligheten gentemot myndigheter saknas i helsingborg
I ett tidigare kapitel kunde vi se att en av de största svårigheter som företrädarna i Falkö-
ping lyfte fram, var att nå de ungdomar man önskade nå – ungdomar utanför. Även om 
vissa menar att samma skepsis finns hos ungdomarna i Helsingborg finns det andra som 
menar att så inte är fallet. Tvärtom är det enligt en företrädare så att ungdomarna själva 
är de som söker kontakt såväl med polisen som med det mobila ungdomsteamet som rör 
sig på stan. Den misstänksamhet som vissa grupper har gentemot myndigheter och polis, 
och som ofta anges vara ett skäl till att dessa aktörer har svårt att nå dessa ungdomar, 
sägs inte finnas i Helsingborg. Ungdomarna, även de ”tyngre belastade ungdomarna”, 
beskrivs som öppna, och det är sällan till exempel poliser får ett dåligt bemötande. Detta 
är ett skäl till att en företrädare inte tror på att det skulle vara någon fördel eller mening 
med helt utomstående personer från Fryshuset i det lokala ungdomsarbetet. Hon tror inte 
att det skulle möta några hinder att socialtjänsten till exempel skulle organisera Lugna 
gatan.

Från storstadens förortsområden till helsingborg
Fryshusets verksamheter har utvecklats för att framför allt fungera i storstaden och i 
storstadens förortsområden. Hur ser företrädarna på möjligheten att använda sig av dessa 
idéer, metoder eller modeller i en stad som Helsingborg?

Samma problem men i mindre format
En åsikt är att det absolut går att överföra Fryshusets idéer och modeller från storstäder-
nas förorter till Helsingborg. Även om bostadsområden i Helsingborg inte är lika stora, 
så kan de vara lika mycket problemområden. Dessutom har Helsingborg ett annat svårt 
problem, nämligen de starka MC-gängen. En åsikt är att det är många av Fryshusets idéer 
som kan passa beroende på vilka bostadsområden man tittar på, men att det inte självklart 
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är cityproblemen man ska möta i första hand. En annan åsikt är att Fryshuset har ett bra 
koncept och kan möta ”alla typer av ungdomar, de olyckliga, de högpresterande” men att 
de lokala företrädare som kan Helsingborg bäst måste avgöra vad som kan fungera där.

varumärket Fryshuset i helsingborg
I olika sammanhang har företrädarna lyft fram den betydelse Fryshusets starka varumärke 
kan ha för att bland annat öppna politikernas ögon för ungdomarnas situation. Men hur 
tror företrädarna att ungdomarna ser på begreppet Fryshuset? En företrädare menar att 
det nog inte har så stark förankring hos ungdomarna och att det blir en uppgift framöver 
att förankra det i staden. En annan åsikt är att Fryshusets verksamheter passar överallt, 
men att Fryshuset inte uppskattas av alla. Även om det Stockholmsbaserade varumärket 
är bra att använda bland tjänstemän eller föräldrar går det inte alltid hem bland ungdo-
marna, som kan tycka att ”vad vet dom om oss? Dom ska inte komma här …” En företrä-
dare menar att man ska vara försiktig att presentera lösningar utifrån. Ska man starta en 
av Fryshusets verksamheter i Helsingborg kan det vara bäst att göra det under ett eget, 
nytt namn. 
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När Fryshuset kommer till östersund

I det här kapitlet presenteras en kort sammanfattning av hur åtta lokala företrädare från 
Östersund – fem anställda inom olika kommunala förvaltningar, två kommunpolitiker 
samt en företrädare för den ideella föreningen Gamla Tingshuset – uppfattar situationen 
i Östersund ur ett ungdomsperspektiv. Hur menar dessa företrädare att det är att bo och 
leva som ung i Östersund? Vilka särskilda problemområden lyfter de fram, vad är det i 
ungdomarnas situation som dessa företrädare menar måste förändras – och inte minst, 
vad uppfattar de att de själva inom ramen för sina verksamheter går bet på? Det finns 
en beskrivning av en kommun där det finns ett rikt utbud för ungdomar, framför allt av 
idrott och kultur, och även om många invånare sägs se Östersund som lite av paradiset 
inkluderar en sådan uppfattning inte situationen för alla ungdomar.

Situationen för ungdomarna i östersund
Föreningslivet i Östersund beskrivs som rikt: det finns mycket att göra för ungdomar – 
och inte minst ett fantastiskt idrottsliv. Det uppfattas som typiskt för Östersund att det 
finns många ungdomar som är aktiva med skateboard, inlines, cykling, skidor med mera 
men också att vissa av dem, till exempel skejtarna, gärna har en förening men helst utan 
att behöva vara med och engagera sig i den. Det finns även ungdomar som saknar fritids-
intressen och som saknar ett ställe att gå till. En företrädare framhåller att ungdomar 
utan meningsfull fritid kan utgöra en riskgrupp för droger och kriminalitet – inte bara för 
att de saknar intressen eller lokaler, utan för att de dessutom kan ha besvärliga hemförhål-
landen och därför skulle behöva miljöer där det finns tillgång till positiva vuxenkontak-
ter. Varför har man inte hittat formen för att nå dem tidigare? Det finns en känsla av att 
det blir fler ungdomar som är utanför än tidigare, och att man ännu inta hunnit skapa en 
beredskap för detta. En annan faktor som sägs spela roll är att fritidsgårdarna ”inte har 
lyckats locka ungdomar som de borde ha gjort”, enligt en företrädare. 

Arbetslöshet

Östersund sägs ha en tradition av ungdomsarbetslöshet som tidigare legat högt över 
men som nu är jämförbar med riksgenomsnittet. Genom avståndet till andra städer blir 
Östersund mer känsligt för arbetslöshet – avståndet gör ungdomarna mindre rörliga. 
Det finns en uppfattning om att det ofta finns en negativ inställning hos ungdomarna 
till den egna orten; de ser ingen framtid i Östersund, inget jobb, ingen lägenhet, inget 
spännande utbud, långt från andra städer – faktorer som sammantaget gör att de unga 
vill lämna kommunen så snart de kan. En annan faktor som påverkar inställningen sägs 
vara att staden dör efter att affärerna stänger – det blir helt folktomt och man har inte 
lyckats förlänga den sociala vardagen på samma sätt som i storstäderna. ”Det finns mer 
av negativa saker”, säger en företrädare, ”och mindre av det som är positivt för dem”. Ska 
man jobba med ungdomarna är det enligt samma företrädare viktigt att lyfta fram att 
det inte är så dåligt att leva i Östersund. Det sägs finnas mycket som är positivt – mycket 
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kreativitet, företagsamhet och bra drivkrafter som skulle behöva visas fram mer än vad 
det görs. 

Droger

Kommunen sägs ha många ungdomar som hoppar av gymnasiet, många ungdomar som 
mår dåligt och ett utbrett missbruk. Att missbruket breder ut sig uppfattas hänga samman 
med en allt mer liberal inställning till droger bland ungdomarna. Det sägs vara en markant 
skillnad mot för bara tio år sedan. ”Fram till 97 eller nåt sånt fanns ett avståndstagande 
mot narkotika”, säger en företrädare, ”men det finns inte kvar längre. Idag är det är ingen 
skillnad mellan att röka hasch eller en ta en öl …” En faktor som kan ha bidragit till en 
sådan inställning sägs vara att säsongsarbetare och annat ”hippt folk” som kommit till 
Åre blivit lite stilbildare i sitt nyttjande av droger. Ett annat specifikt problem bland de 
yngre tonåringarna är att sniffning varit en trend under de senaste åren. Ungdomarna 
sägs pröva att sniffa allt från drivpatroner till luftfräschare. En åsikt är att Östersund varit 
ganska förskonat från ungdomsvåld och kriminalitet, även om det ibland sägs blossa upp 
konflikter mellan olika delar av kommunen men också mellan olika kommuner. Eftersom 
staden är liten och ungdomar från olika stadsdelar blandas i de privatskolor som finns 
inom kommunen sägs etnisk bakgrund inte heller bli något problem, utan ungdomarna 
träffas och känner varandra över alla eventuella gränser.

många verksamheter – i behov av en sambandscentral
Det finns ett stort utbud inom kommunen, men det som saknas sägs vara en koordinering 
av alla som är verksamma inom ungdomsområdet – idag är alla engagerade i sin sak och 
sin vilja att utveckla den egna verksamheten, men man måste hitta ett mer gemensamt 
sätt att samordna insatserna. Men detta är enligt en företrädare inte kommunens sak utan 
en sak för det civila samhället, inte minst för den starka lokala idrottsrörelsen i staden. 
Idag finns ett pensionärsråd, ett handikappråd och snart ett kulturråd – på samma vis 
måste det formeras en motsvarande samverkan runt ungdomsfrågorna, ”det finns otroligt 
mycket att koordinera, synliggöra och samordna”, säger en företrädare, och ska det ske 
kan det inte bli en intern kommunal angelägenhet. Det finns ett behov av en öppnare 
attityd, av att ändra den organisationsegoism som inte sällan finns och att bli varse att 
man tillsammans kan göra mer, skapa fler aktiviteter, bli mer synliga och på så vis även 
attrahera nya ungdomar. Det finns också ett behov av att utveckla de verksamheter som 
finns – det gäller inte minst fritidsgårdarna som sägs ”göra samma saker idag som för 30 
år sedan”. 

Fritidsgårdarna

Det finns gott om fritidsgårdar i Östersund. Idag finns det 10 gårdar: sju kommunala och 
tre i en annan driftform. Varje gård har sin egen budget och sitt eget upptagningsområde, 
men gårdarnas försök att behålla ungdomarna kvar i det egna bostadsområdet lyckas inte 
alltid utan med ökande ålder söker ungdomarna sig in till centrum. Fritidsgårdarna spelar 
inte riktigt den roll de skulle kunna spela, menar flera, bland annat uppfattar ungdo-
marna miljön som för ”sunkig” eller att den blir för ”töntig” i stadsdelar där fritidsgården 
delar lokal med förskolan. ”Det är inte coolt om man är 15 år att ha lego i sin lokal när 
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de är på väg in i vuxenlivet”, säger en företrädare. Fritidsgårdarna sägs ha goda möjlig-
heter att nå ungdomar om de får större resurser än vad de har idag. Gårdarna erbjuder 
ungdomar möjligheter att göra sig hörda, att jobba med olika saker som kan gynna dem 
själva i framtiden. Men är budgeten för liten är det svårt, menar en företrädare, att ordna 
program som kan locka ungdomarna från centrum tillbaka till gårdarna och att ha den 
personaltäthet som skulle krävas för att utveckla arbetet

Östersunds ungdomsråd

Det pågår sedan många år en diskussion om behovet av en centrumgård, en central 
mötesplats för ungdomar, dit de kan gå istället för att som idag ”hänga” vid busscentralen 
och utanför McDonalds. Ungdomsrådet har spelat en viktig roll och har drivit frågan 
om en mötesplats för unga. Redan 2004–2005 anordnade ungdomsrådet en temadag för 
ungdomar tillsammans med Fryshuset. En effekt av dagen sägs ha varit att Barn- och 
utbildningsnämnden gav i uppdrag till en av Fryshusets sakkunniga att utreda behoven 
av och förutsättningarna för en mötesplats för unga. Denna utredning har i sin tur följts 
upp av en lokalt genomförd studie som tittar på de enskilda fritidsgårdarna och hur olika 
lokala aktörer ser på samarbetet med dessa men dessutom vilken inställning ungdomarna 
har till gårdarna. Tanken med studien är att den ska ligga till grund för att kommunens 
avtal med gårdarna ska uppdateras och korrigeras mer enligt ungdomarnas önskemål. 

Mötesplats Unga

Mötesplats Unga utvecklades till ett projekt och det finns idag medel avsatta för att 
omvandla en annan verksamhet för ungdomar, Gamla Tingshuset, till ett sådant hus för 
alla. Gamla Tingshuset har fungerat som ett ungdomens kulturhus, där olika föreningar 
använt huset för olika verksamheter som knyter an till ungdom och kultur. Det finns 
drivande krafter inom Gamla Tingshuset som vill se kultur som en del av ungdomsfrå-
gorna och som betonar betydelsen av att arbeta med ungdomars sociala situation – genom 
kulturen. Gamla Tingshuset beskrivs som ett hus där ungdomar har känt sig hemma 
och dit även ”ungdomar utanför” sökt sig. Men det beskrivs även som en verksamhet 
som med tiden blivit väl smal, i meningen blivit en plats för vissa grupper av ungdomar 
med speciella intressen för musik och kultur. Detta uppfattas i sin tur ha medverkat till 
att andra ungdomar, med andra intressen eller intresse av att bara mötas, inte gick dit. 
Det finns även uppfattningar om att verksamheten i Gamla Tingshuset stagnerat, att de 
olika föreningarna i huset drev sina egna olika frågor men saknade intresse för helheten. 
Det sägs idag finnas en gemensam övertygelse om att man behöver sprida en positiv 
anda i Östersund – dels i staden genom att skapa ett mer inbjudande socialt klimat med 
förlängda öppettider, mer belysning och annat men även genom att Gamla Tingshuset, 
det som ska bli en ny mötesplats för unga i staden, blir en plats som visar att det är möjligt 
att genomföra olika saker, att det sprids en ”mentalitet av att saker är möjliga”.

Ett nytt politiskt allvar
Flera företrädare uttrycker att Östersund står inför en ny – och hoppfull – situation för 
ungdomsfrågor. En företrädare menar att han för första gången sedan han började arbeta 
med ungdomar för 30 år sedan tror att politikerna menar allvar med att ungdomsfrågor 
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ska prioriteras i kommunen. En förklaring till detta ökande allvar sägs utflyttningen från 
kommunen vara. Med en medelålder på 55 år är det viktigt att få ungdomarna att vilja 
stanna kvar. En annan orsak sägs vara ekonomisk; det är kostsamt när ungdomar far illa, 
och inte minst när kommunen har ett stort antal ungdomar placerade enligt socialtjänst-
lagen. Flera företrädare menar att utredningen som Fryshusets sakkunnige genomförde 
har bidragit till en positiv utveckling i kommunen. Utredningen kartlade och tydliggjorde 
olika svagheter i kommunens ungdomsarbete. Detta och det faktum att det fortsättnings-
vis ska genomföras en LUPP-undersökning6 i kommunen vartannat år, skapar ett hopp 
om förändring, menar en av dem.

6  Ungdomsstyrelsens verktyg för lokal uppföljning av ungdomspolitik.
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Fryshusets förväntade roll i östersund

I det här avsnittet presenteras de tankar och förväntningar ett antal företrädare för Öster-
sund har inför att Fryshuset erbjudit kommunen sina tjänster genom projektet Fryshusan-
dan. I kommunen finns en hel del erfarenheter av Fryshuset sedan tidigare. Bland annat 
har flera av dem som arbetar med ungdomar besökt Fryshuset vid flera tillfällen, både 
med och utan ungdomar. Ett resultat av dessa besök – förutom att det sägs ha givit inspi-
ration – har varit att man provade Lugna gatan i Östersund under en period i slutet av 
90-talet, ett försök som emellertid inte utvecklades som man hade tänkt. Ett annat resul-
tat är att det finns en skejtarena i staden. Vad är det då de tillfrågade företrädarna har för 
tankar om den roll Fryshuset kan spela inom ramen för den lokala ungdomsverksamheten 
i Östersund?

Fryshusets starka varumärke 
Det starka varumärke som Fryshuset uppfattas ha sägs kunna möjliggöra att organisatio-
nen får en rad olika roller att spela i kommunen.

Locka ungdomar

För det första anses det starka varumärket kunna locka ungdomar och göra tydligt vilka 
ambitioner som finns i kommunen med nya aktiviteter, framför allt med Gamla Tings-
huset. Namnet Fryshuset klingar positivt och signalerar att det är en Fryshusliknande 
verksamhet man avser att driva – om än i mindre skala. Även om den bild som finns av 
Fryshuset inte i alla delar sägs stämma med verkligheten, ger den signaler om det man 
vill ha i kommunen – ett hus med många aktiviteter som ger ungdomar något annat att 
göra än att hänga. Det finns uppfattningar om att Fryshuset även signalerar kraften att 
inte ge upp, aktivitet; det händer saker hela tiden, en rörelse är på gång med många olika 
aktiviteter, olika aktörer.

Ge tyngd – och ökade resurser

En förväntan som vi har sett i de tidigare kapitlen har varit att Fryshuset ska kunna 
medverka till att öka politikernas motivation att avsätta resurser till olika ungdomsverk-
samheter. Samma förväntan kommer till uttryck i Östersund, där Fryshusets varumärke, 
för det andra, antas kunna ge tyngd åt olika idéer som ungdomarna har och ge ett ökat 
gehör för idéerna hos politiker och ”högt uppsatta folk” så att deras benägenhet att 
avsätta ekonomiska resurser ökar. Men det finns även andra uppfattningar om att Fryshu-
set skulle spela en sådan roll. En företrädare menar att Fryshuset gör ett bra jobb, men 
organisationen är ”ingen tunga på vågen på det sättet”. Om det vore så att en utomstående 
aktör fick en sådan roll ”vore det en väldigt lustig värld vi lever i”, säger han.
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Skapa diskussion

För det tredje kan det starka varumärket bidra till att skapa diskussion runt och fungera 
som ett forum för diskussioner om en tilltagande liberal inställning till droger som flera 
företrädare menar har vuxit fram hos ungdomarna i kommunen. I en sådan situation 
sägs det vara av vikt att inte bara sprida kunskap och information, utan att även få till 
stånd diskussioner där bland andra föräldrar, politiker och ungdomar deltar. I denna roll 
skulle Fryshuset dessutom kunna rikta information till skolorna, och ett förslag är att 
unga vuxna som arbetar inom Lugna gatan finns med och ”pratar om vad det finns för 
möjligheter om man väljer bort drogbiten – om jag inte väljer droger – vad kan jag välja 
då?”

Rollen som samhällsdebattör
Fryshusets starka varumärke och förmåga att bidra till en lokal diskussion hänger samman 
med den förväntan som finns på Fryshuset i rollen som samhällsdebattör. Organisationen 
uppfattas ha varit bra på att föra en samhällsdialog om ungdomsfrågor – något som saknats 
i Östersund tidigare. En åsikt är att man har varit bra på ungdomsarbete i kommunen, 
medan man inte har varit bra på att stå på barrikaderna, att föra en dialog om ungdoms-
frågor ute i samhället eller att synas i medierna. Det finns en förväntan på att Fryshuset 
ska bidra till att medvetandegöra kommuninnevånarna om de svårigheter och bekymmer 
som finns inom kommunen. Inte sällan uppfattas kommunen ”nästan som paradiset på 
jorden” även om många nämner att det finns ett omfattande drogproblem och dessutom 
ett förhållandevis stort antal barn och ungdomar som placerats enligt socialtjänstlagen. 
Det finns en förväntan på att Fryshuset ska öka medvetenheten dels om hela bilden, 
dels om alla aktörers gemensamma ansvar för kommunens barn och ungdomar. Detta 
kräver i sin tur en utökad samverkan mellan förskola, skola, ideella organisationer, fritids, 
näringsliv, samhällsplanering och så vidare.

Rollen som ögonöppnare för lokala resurser
Kanske kan man beskriva Fryshusets förväntade roll i Östersund som en ögonöppnare 
som inte bara förväntas bidra till att medvetandegöra lokala aktörer om ungdomarnas 
situation och behov, utan som även förväntas medverka till att lokala aktörer blir varse 
det utbud som redan finns i kommunen. En företrädare säger att Östersund är som ett 
Fryshus – om man bortser från det fysiska huset och istället sätter en ”ostkupa över hela 
staden”. Ett syfte med Fryshusandan är att rikta blickarna mot ungdomarnas fritid, och 
det är bra, menar en företrädare. Man måste lära sig i kommunen att ungdomarnas dag 
inte tar slut när skoldagen tar slut, utan att en positiv fritid ”gynnar skolan, gynnar soc, 
gynnar hela samhället”, säger han.

Rollen som förlösare av lokalt samarbete
I kapitlet om Helsingborg fanns en tydlig förväntan på den roll Fryshuset skulle spela för 
att förlösa men även koordinera samarbetet mellan olika aktörer inom ungdomsområdet. 
I Östersund återkommer en sådan förväntan, och den förklaras dels av antagandet om 
att Fryshuset har lång erfarenhet av att samarbeta med både myndigheter och ungdomar 
– och inte minst av vad som fungerar och inte – men också av att erfarenheterna av 
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samarbetet runt ungdomsfrågor inom kommunen ännu är begränsade. Det finns även 
en förväntan på gränsöverskridande samarbete, där inte minst det privata näringslivet 
nämns. 

Rollen som affirmator
Återigen poängteras den roll Fryshuset kan spela som affirmator, genom att för det första 
bekräfta för dem som fattar beslut att det är viktigt att satsa på ungdomsfrågor – men 
också att det inte bara är en fråga om idrott utan att det kan handla om kultur eller om helt 
andra saker. För det andra kan Fryshuset bekräfta de verksamheter som bedrivs genom 
att Fryshuset själva bedriver liknande verksamheter och dessutom kan visa på resultat av 
dessa. En uppfattning är att Fryshuset kan bekräfta det arbete fritidsgårdarna gör och har 
gjort i 20 år. Gårdarna fungerar enligt en företrädare som miniatyrer av Fryshuset, och 
eftersom politikerna sägs känna till Fryshuset kan varumärket bidra till att ge trovärdig-
het åt en önskvärd utveckling av gårdarnas verksamhet.

Rollen utifrån
Fryshusets möjligheter att spela en roll i kommunen uppfattas delvis hänga samman med 
att det är en aktör som kommer in på arenan utifrån. Det kan vara svårt för lokala aktörer 
att tala i egen sak och peka på de förbättringar man vill ha inom sina verksamheter, och 
då kan Fryshuset bekräfta och ge stöd åt detta. I ”rollen utifrån” kan Fryshuset förmedla 
en bild av hur ungdomar har det eller vad ungdomar vill ha, utan att det uppfattas som 
”vinklat” och tillrättalagt. Det är svårt att bli profet i sin egen stad, men en aktör utifrån 
med ett gott renommé och ett starkt varumärke uppfattas ha för avsikt att visa på situatio-
nen som den faktiskt är.

Rollen som inspiratör och förebild 
Det finns en förväntan på att Fryshuset ska komma med inspiration som ger Östersund 
en ”kick”. En förhoppning är att satsningen framåt ska bli positiv ur fritidsgårdarnas 
synvinkel.Det finns en uppfattning om att fritidsgårdarna inte sällan glöms bort, trots att 
de skulle kunna utgöra en resurs för bland annat skolan: ”tänk den dag läraren kommer 
till gården och frågar vilken pedagogik vi har för att få ungdomar som strular i skolan att 
sköta sig här!” En företrädare ser den mentalitet som han uppfattar präglar Fryshuset som 
en förebild – tempot, aktiviteten, förmågan att hela tiden utvecklas och följa med tiden.

Skit i traditionerna!

Ett spännande moment med möjligheten att kunna ”knycka” en del av de metoder 
Fryshuset har utvecklat sägs vara att man på så vis kan få lokala aktörer att göra saker de 
av tradition inte skulle göra.

vad de lokala aktörerna kan lära sig av Fryshuset
Det finns olika saker företrädarna menar att Östersunds kommun kan lära av Fryshuset, 
inte minst mot bakgrund av att Fryshuset drivit ungdomsverksamheter under så många 
år; olika projekt, genom olika faser och cykler, med större och mindre framgång.
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Hur kan man nå och ta ungdomarna till vara – den stora utmaningen

”Om vi ska lösa ungdomarnas problem” säger en företrädare, ”så måste det ske i dialog 
med ungdomarna”. Det finns emellertid uppfattningar att dialogen med de ungdomar 
som egentligen är i mest behov av insatser är de ungdomar lokala aktörer inte lyckats nå. 
De ungdomar man når är i regel inte de som har svårigheter. Det kommunala ungdoms-
rådet, som är en tydlig röst i ungdomsfrågor i staden, sägs till exempel bestå av ”dem som 
redan funkar”. En åsikt är att politikerna även skulle lyssna till andra ungdomar och möta 
dem på deras arenor, vilket visat sig vara svårt att få till stånd. ”Om vi inte har med oss 
ungdomarna spelar det ingen roll vad vi gör”, säger en företrädare. Där sägs Fryshuset 
ha en roll genom att väcka frågor om hur man tar tillvara de unga vuxna – de som har 
egna erfarenheter men som tagit ställning mot droger och kriminalitet. Ett dilemma är 
att låta ungdomarna komma till tals – så som de flesta anser är viktigt och bra, samtidigt 
som även detta kan komma att bli resurskrävande. För att det inte ska bli skendemokrati 
måste man beakta det ungdomarna säger – när de nu blir tillfrågade. Vill de till exempel 
ha utökade öppettider på fritidsgårdarna blir det svårt att säga nej. 

Bidra till breda verksamheter

En av de erfarenheter Fryshusets sägs ha och som man vill ta till vara är hur man skapar 
mötesplatser dit även ungdomar ”utanför” går. När Gamla Tingshuset ska startas upp 
på nytt är en tanke att det skulle kunna finnas någon där som har det uttalade uppdraget 
att nå dessa ungdomar, och att tillsammans med ungdomarna själva starta till exempel 
Lugna gatan. Den stora utmaningen är, menar en företrädare, att få till stånd ett möte, en 
dialog med utsatta ungdomar som idag inte är lätta att nå. En annan svårighet sägs vara 
att vissa initiativ, som till exempel Gamla Tingshuset, lätt blir en plats för vissa grupper 
av ungdomar, vilket i sin tur innebär att andra grupper inte längre går dit. En uppfattning 
är att Fryshuset har lyckats skapa en differentierad verksamhet med allt från basket och 
skola till Farsor och morsor på stan och att organisationen skapat gemensamma arenor, 
där ungdomar från olika samhällsklasser, bakgrund, religion och färg har möjligheter 
träffas. Detta är en erfarenhet som flera menar kan komma Gamla Tingshuset till godo.

Andra tillgängliga lärdomar

Det finns dessutom en rad andra lärdomar som de lokala aktörerna uppfattas kunna ta till 
sig från Fryshuset.

Hur man uppmuntrar ungdomars entreprenörsanda
”Unga människor kan driva saker”, säger en företrädare, men han menar att det saknas 
någon som lyssnar på ungdomarna, som coachar och hjälper dem att genomföra sina 
egna idéer. Där kan Fryshuset vara till hjälp eftersom organisationen antas vara van att 
blanda in ungdomar och ge dem ansvar för olika saker som görs.

Hur man skapar kontinuitet och långsiktighet i ungdomsverksamheten
Situationen i Östersund skiljer sig från Stockholm bland annat genom att underlaget av 
ungdomar är begränsat och att ungdomarna ofta flyttar vidare från kommunen när de 
slutat skolan. Detta har dels inneburit att det har varit svårt att starta verksamheter för 
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ett fåtal ungdomar, dels att få dem att fungera över sikt. En tanke är att Fryshusets långa 
erfarenhet av att driva till exempel Lugna gatan kan komma kommunen till godo för att 
skapa långsiktighet i eventuella nya verksamheter som initieras.

Hur man får civilkurage nog att delta i debatten
Det finns en uppfattning om att Fryshuset skulle kunna lära aktörer inom ungdoms-
området hur de får civilkurage nog för att ta del i och föra fram ungdomsfrågorna i 
samhällsdebatten. Fryshuset skulle också kunna lära ut olika metoder för hur man kan 
driva ungdomsfrågor på olika sätt – att ”lobba” för dem och att skapa aktioner på stan är 
två exempel som nämns. ”Vårt uppdrag” säger en företrädare, ”är att förändra saker som 
inte fungerar för ungdomarna ... att jobba strategiskt”.

Hur man skaffar finansiering
En annan av de saker Fryshuset skulle kunna lära ut är hur man skaffar finansiering 
till olika projekt och insatser – något Fryshuset uppfattas vara synnerligen duktiga på. 
Även om det, som en företrädare säger, finns en bas måste ”man ha pengar till grädde på 
moset”. Det är ett dilemma att det inte bara saknas medel för extra insatser, utan att det 
dessutom ofta saknas tid för att söka sådana medel.

Hur man inkluderar näringslivet i nya mötesplatser för unga
”Fryshuset är ett perfekt exempel på  hur man gör för att inkludera näringslivet”, säger en 
företrädare. ”Det känns klockrent” säger han.

Hur man undviker att gå på nitar
Fryshuset antas under åren ha gått på en rad ”nitar” när de utvecklat sina metoder och 
modeller. Genom att få ta del av dessa erfarenheter kan kommunen undvika att upprepa 
samma misstag när man nu har för avsikt att förstärka ungdomsverksamheten i Öster-
sund.
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Processen efter konferensen
Strax efter att intervjuerna med företrädare från Östersund genomfördes skulle Fryshuset 
komma till staden för att i samarbete med dessa företrädare lansera Fryshusandan vid en 
tvådagarskonferens. Hur ser då de lokala företrädarna på den process som är tänkt att 
följa på spridningen av ”Fryshusandan”?

Nuläget = ett guldläge
Intressant att notera är att flera av de tillfrågade säger att Fryshuset kommer till kommu-
nen vid precis rätt tidpunkt. Nuläget beskrivs som ett drömläge för förändring. Vad är det 
då detta guldläge innebär? En företrädare menar att det kännetecknas av en begynnande 
insikt om allt olika aktörer kan göra tillsammans. ”Folk börjar vakna på alla håll och 
kanter” och detta kan ge upphov till en ny struktur i Östersund, där allt som sker ska 
”genomsyras av ett ungdomligt tänk, av glädje och företagsamhet”. Det kommer enligt 
flera att ske förändringar i Östersund, och i tider av förändring sägs mottagligheten vara 
stor, vilket innebär att det är särskilt positivt att Fryshuset kommer till kommunen just nu. 
Dessutom känner Fryshuset redan till kommunen och en del av dess företrädare genom 
den utredning som gjordes tidigare. En företrädare framhåller betydelsen av den utred-
ning som genomfördes och menar att utvecklingen gått för långt för att den ska kunna 
stoppas nu. ”Politikerna kan inte springa från sitt ansvar ... Det är en dödsdom om det 
inte händer saker nu”, säger han. En förhoppning inför konferensen är att den ska bidra 
till en ökad medvetenhet om ungdomarnas situation i Östersund och vad ungdomarna 
själva vill – men också att konferensen ska ge personliga möten där aktörer från olika 
förvaltningar både nås av samma budskap och får en möjlighet att träffas och ”få ett 
ansikte på varandra” – vilket en företrädare menar är en bristvara trots att vissa aktörer 
sitter i samma förvaltningsbyggnad. 

Oklarheter inför konferensen
Det finns även en del oklarheter inför konferensen, eller snarare inför syftet med den. 
Vad är det Fryshuset kommer att erbjuda i form av fortsatt samarbete och/eller närvaro 
i kommunen? Även om det är osäkert vad konferensen ska leda till, uppfattas det som 
positivt att alla som arbetar med ungdomar i kommunen träffas och kan bygga nätverk 
och framför allt uppfattas det som generellt bra att ungdomsfrågorna får mer uppmärk-
samhet. Oklarheter inför konferensen har varit vilket Fryshusets eget syfte var och vilka 
kommuner som är tänkta att delta. Den senare frågan påverkar syftet med konferensen 
– är det bara Östersund den ska handla om, eller hela länet? En åsikt är att det vore 
befogat att inkludera hela länet eftersom en stor del av länets gymnasieungdomar flyttar 
till Östersund, och att man på så vis ”kunde lyfta frågan och förstå att det är så det 
är och få ett gemensamt länsansvar för våra ungdomar”, säger en företrädare. Men hur 
Fryshusandan ska konkretiseras blir svårare att se om alla de olika jämtlandskommunerna 
ska inkluderas, menar en annan.
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Politikernas initiativ ger hopp om förändring
Det finns en tro på att förändring är möjlig i Östersund idag, och detta sägs till stor del bero 
på att mycket av initiativet har kommit från politikerna vad gäller ungdomsfrågor. Men, 
som en företrädare säger, det finns många olika intressenter och det gäller att undvika att 
de krockar så att processen stannar upp. Dessutom poängterar flera vikten av att snabbt 
visa upp goda exempel, att något reellt sker efter konferensen; man måste då göra något 
annat än att prata: starta aktiviteter, projekt, pröva Lugna gatan och så vidare. Inte minst 
är detta av vikt för att visa ungdomarna att något nytt sker, eftersom ”ungdomar” som en 
företrädare säger ”inte är tålmodiga”. Andra förhoppningar inför konferensen är att den 
ska bidra till att sprida ett ”tänk” runt ungdomsfrågor inom kommunen men också att 
de som är engagerade till exempel i arbetet runt Gamla Tingshuset klargör hur de vill gå 
vidare i processen. ”Det finns massor av svag is att gå på”, säger en företrädare, så Gamla 
Tingshuset kan vara ett bra försök att skapa en resurs, öppen för alla ungdomar.

En gemensam angelägenhet för många aktörer
Det finns många lokala aktörer som jobbar med att få det ”driv framåt” som flera menar 
är på gång just nu, men en reflexion från en företrädare är att det måste till mer resurser 
– de resurser som kommunen har avsatt, men dessutom behöver någon ta ansvar för 
att söka nya medel utöver detta. Det finns åsikter om att den satsning inom ungdoms-
området som ska genomföras i Östersund inte bör bli en kommunal angelägenhet utan 
snarare en aktivitet som drivs utifrån ett entreprenörstänk, där en koordinator iscensätter 
ett samarbete mellan många samarbetsparter. En annan åsikt är emellertid att man måste 
begränsa de förhoppningar som riktas mot föreningslivet. Föreningslivet lider enligt en 
företrädare brist på och kan idag inte få fram ledare till sina egna verksamheter. Tror till 
exempel politikerna att det är möjligt att belasta föreningarna ytterligare ”alltså då lever 
man inte i verkligheten”, som samme företrädare uttrycker det. Flera betonar vikten av 
att konferensen utmynnar i en handlingsplan eller att det blir en uppföljning så att det inte 
bara blir ett par dagar som ger ett par hundra inspirerade personer – som saknar verktyg 
eller mandat att gå vidare. ”Det är livsfarligt med väckelsemöten”, säger en av dem. Det är 
av största vikt att politiker och chefer markerar vikten av att den egna organisationen tar 
vara på de nya lärdomarna och av att få ett fungerande samarbete. 

Klyftan mellan offentlig och ideell sektor den lilla ortens problem

Fryshuset har som stiftelse helt andra möjligheter än vad den kommunala förvaltningen 
på den mindre orten har att fungera som en entreprenör med korta beslutsvägar som kan 
köpa och sälja uppdrag. Svårigheten i Östersund är enligt en företrädare den bristande 
öppenheten gentemot föreningar och ideella organisationer från den kommunala förvalt-
ningens sida. En del verksamhet blir kommunal, annan verksamhet är kommersiell och 
det finns ingen huvudman som allt kan snurra runt, inget gemensamt forum – ”hur löser 
man det då?” frågar sig en företrädare. Hur kan föreningar och andra bli mer aktiva parter 
inom ungdomsverksamheten framöver? I dagsläget är det nödvändigt att processen drivs 
i kommunal regi för att få stabilitet, men på sikt är det önskvärt att andra aktörer går in 
och tar över delar av verksamheten.
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Realistiska mål om ett år
Det finns en förhoppning om att man ska ha uppnått vissa övergripande mål under det 
kommande året. Medvetenheten om ungdomsfrågor ska öka men också breddas inom 
kommunen. Ett bredare perspektiv skulle innebära en förståelse för att ungdomsverksam-
het är annat än bara idrott och att det behövs resurser för att utveckla andra verksamheter. 
Dessutom vill man att nätverken inom kommunen utvecklas. Ett uttryck för ett konkret 
nätverkande skulle vara att det finns en koordinator för samverkan eller en processledare 
på plats, och att olika aktörer tar på sig en större roll och ”är uppe på banan och vill 
samverka” samt att Östersund blir som ett Fryshus där alla olika verksamheter finns och 
vill samverka. ”Ett helt samhälle där man hittar grejer att göra tillsammans”, som en 
företrädare uttrycker det. Under det kommande året måste det, enligt samma företrädare, 
skapas ett forum där representanter för föreningar, företag, myndigheter med flera är 
med så att man får en tydlig och gemensamma bild av vart man är på väg. Ett annat mål 
är att nätverkandet mellan ungdomar, politiker och de som arbetar med ungdomar ska 
utvecklas.. En förhoppning är att det ska finnas ett pågående nätverksarbete där aktörer 
inom olika ungdomsverksamheter via nätet kan bolla olika problem som dyker upp – med 
nätvandrarna, med andra fältgrupper. Fryshuset fyller en funktion även i detta avseende 
eftersom alla som tillhör organisationens nätverk av eldsjälar (som man, om jag förstår 
det rätt, kommer att göra genom Fryshusandan) får tillgång till varandra. 

gamla Tingshuset ett centrum för ungdomar
Ett konkret realistiskt mål sägs vara att Gamla Tingshuset får en ny bredare profil som 
”alla tycker är kanonbra”, att det blir ett centrum för ungdomar mellan 15 och 25 med 
nattöppet fredag–lördag. En förhoppning är att det med kommunala medel ska finnas en 
anställd person på Gamla Tingshuset – men att verksamheten samtidigt uppfattas och 
uppfattar sig själv som fristående från kommunen. En annan förhoppning är att det ska 
starta nya projekt för nya målgrupper – bland annat ungdomar utanför – genom Gamla 
Tingshuset. En mer modest förhoppning är att verksamheten ska vara under utveckling, 
att man sätter upp ”välkommen-skylten” som en företrädare säger, får fiket att fungera 
och får igång aktiviteter och verksamheter. 

koppla Fryshuset till fritidsgårdarna som gått i stå
En uppfattning är att fritidsgårdarna i Östersund befinner sig i en neråtgående spiral. 
Det råder en handlingsförlamning och det enda botemedlet gårdarna ser är mer resurser. 
Gårdarna sägs sakna plan, strategi och profil och utgör ”absolut inte” någon mötesplats 
för ungdomar utanför. Ett förslag är att Fryshuset ska hitta en koppling till gårdarna under 
projekttiden. Varför lyckas gårdarna inte nå ungdomar utanför? För närvarande pågår en 
undersökning som ska visa hur ungdomarna ser på fritidsgårdarna. En företrädare menar 
att en del av dem har fullt upp med idrott, andra anser att miljön är för nergången och 
vissa tycker inte att utbudet passar. Frågan är vad det är de vill ha och om det är något 
man kan uppfylla. För fritidsgårdarnas räkning är det oklart hur det nya avtalet med 
kommunen kommer att se ut – en farhåga är att de å ena sidan får del av de nya 
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medlen som är avsatta för ungdomars fritid, samtidigt som de å andra sidan ska spara på 
de ordinarie resurserna – ”då kan det bli ett slag i luften.”

Fryshusets funktion i den fortsatta processen
Det finns åsikter om att Fryshuset bidragit till det ”guldläge” som ungdomsarbetet i 
kommunen enligt vissa har idag. En åsikt är att den tidigare utredningen har synliggjort 
situationen på ett sätt som politikerna inte kan bortse ifrån. En annan åsikt är att Fryshu-
set har ”spritt en slags entusiasm bland våra politiker här” men också att organisationen 
har en trovärdighet i politikernas ögon som ger en bild av och en skjuts åt utvecklingen 
inom de lokala verksamheterna. Även om Fryshuset spelat en roll som föredöme inom 
ungdomssektorn i kommunen finns det uppfattningar om att det är en mängd andra 
faktorer som spelat den avgörande rollen för det eventuella guldläge som råder, inte minst 
nerläggningen av regementet och de nya idéer och satsningar som följde på den. Det finns 
dessutom andra lokala exempel som väl beskriver vad olika aktörer i Östersund tänker 
och vad de vill, men ofta tar man enligt en företrädare till Fryshuset för att politikerna ska 
förstå detta. Organisationen har ett starkt varumärke och ger tyngd – även om det finns 
andra projekt som är kreativa och nya och kan peka på en del av den nya mentalitet som 
börjar sprida sig lokalt. I förhållande till dessa nya lokala initiativ kan Fryshuset, enligt en 
företrädare, börja kännas lite gammalt. Men vilken funktion tänker då företrädarna för 
Östersund att Fryshuset kan eller bör få i den fortsatta processen efter konferensen? 

Frälsningen får vänta
Även om det, som vi sett tidigare, finns en rad förväntningar på den roll Fryshuset kan 
spela i Östersund är det ändå på de lokala aktörerna den kommande utvecklingen hänger. 
”Jag önskar jag kunde säga ’Wow! Det kommer att frälsa oss fantastiskt’, men det kommer 
det inte att göra. Vill man något måste man se till att det händer, och det är de lokala 
aktörernas ansvar, politikernas, fritidsgårdarnas (ansvar)” säger till exempel en företrä-
dare. Men det finns en gemensam önskan om att Fryshuset ska följa med på den resa som 
kommunen ska göra, eftersom de lokala aktörerna vill pröva mycket av det arbetssätt och 
den uppfattade anda organisationen har. Det finns en rad olika tankar om hur Fryshuset 
kan finnas med i den fortsatta processen.

En lokal process – som Fryshuset följer upp

Även om ansvaret för processen ligger hos de lokala aktörerna är en åsikt att Fryshuset 
kan behövas som en neutral part som följer processen och som bidrar till att den hålls 
igång. Fryshuset kan motverka att processen avstannar genom att följa upp och ställa 
frågor runt det arbete som utförs. En annan funktion som Fryshuset tros kunna ha är att 
ge råd om hur man inom kommunen kan gå från beslutnivån till genomförandenivån – 
hur kan man lösa till exempel ekonomiska och lokalmässiga svårigheter som uppstår efter 
hand?
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En pågående process som med Fryshusets hjälp kan rulla fortare

En annan förhoppning är att Fryshuset ska spela en aktiv roll i olika nya ungdomsprojekt 
som startas i kommunen. De kan vara konsulter och handledare för de lokala aktörer 
som ska driva verksamheterna. Enligt en företrädare skulle den positiva process som har 
startat i Östersund fortsätta helt utan Fryshusets medverkan. Men att Fryshuset finns 
med som handledare och konsulter kan innebära att den sten som redan rullar dels rullar 
snabbare, dels rullar ”rakt ner och inga konstiga vägar”. Genom att Fryshuset finns med i 
processen kan lokala aktörer undvika att begå misstag, ”gå i gamla fällor” som Fryshuset 
av egen erfarenhet har kännedom om.

Neutral koordinator som samlar det lokala nätverket

En uppfattning är att det har saknats lokala nätverk och lokal samverkan runt ungdoms-
frågor i Östersund, bland annat mellan Gamla Tingshuset och fritidsgårdarna. Det 
råder en viss konkurrens och i den positiva process som är på gång sägs även ett krig 
om positioner pågå: ”nu vet ju alla att politikerna kommer att satsa så nu slåss ju alla …” 
Men det behövs en enighet inom ungdomssektorn så att man kan stå eniga och driva 
gemensamma frågor gentemot politikerna. Det vore enligt en företrädare en fördel om 
Fryshuset, som är ”ett blankt kort”, kunde agera i den rådande situationen, lyfta frågor 
utan att det blir laddat så som det kan bli om lokala aktörer tar på sig en sådan roll. En 
åsikt är att det saknas en bra tradition av att samverka runt ungdomsfrågor, och att det är 
mot bakgrund av detta Fryshuset kan spela en viktig roll.

En lokal koordinator med initialt stöd från Fryshuset

Ett annat sätt att skapa den samordning runt ungdomsfrågor som efterfrågas är enligt 
en företrädare att man anställer en lokal aktör för att initiera och koordinera samarbetet. 
En funktion för Fryshuset kunde då vara att under en begränsad tid vara denna tilltänkta 
koordinator till hjälp, inte minst för att befästa det tänkande och de värden som kommu-
nen vill utveckla i ungdomsverksamheten. Det har funnits en dialog under lång tid och 
det har fattats politiska beslut för att kunna skapa nya spännande aktiviteter i ett samspel 
mellan olika aktörer, men det man inte har lyckats med sägs vara att ”hitta nycklarna till 
samspelet – det är det svåra”. En politisk ambition är att hitta en koordinator som kan 
skapa den önskvärda dynamiken. Detta är en roll som bör förankras och genomföras 
lokalt – gärna med inspiration och stöd från Fryshuset. 

Svårt att se hur Fryshusandan ska konkretiseras lokalt
Det kan även vara svårt att idag se vilken funktion Fryshuset skulle kunna ha i Öster-
sund framöver – bortsett från den inspiration som organisationen har eller kan ge. Hur 
Fryshusandan ska kunna ge någon konkret påverkan i Östersund och hur lokala aktörer 
ska använda Fryshuset är frågor som ställs. 



67

Frågor och farhågor
Vi har sett att lokala företrädare har en rad olika förväntningar på den roll och betydelse 
Fryshuset kan få för ungdomsverksamheten i Östersund, men hyser de några farhågor 
inför att Fryshusandan kommer till stan?

Bara ett jippo
Precis som vi sett i de tidigare kapitlen kommer farhågan att konferensen ska bli ett tvåda-
garsjippo till uttryck. ”Det värsta jag vet”, säger en företrädare, ” är jippon, endagars, 
tvådagars … Sen är det borta”. Vid ett tidigare tillfälle genomförde Fryshuset precis ett 
sådant jippo i Östersund, så det som måste till nu, menar samma företrädare, är uppfölj-
ning, återkoppling – och påfyllnad för att det inte ska bli så igen.

den enda lösningen
En farhåga är att företrädare för Östersund allt för snabbt ska se Fryshuset som den 
enda lösningen – dels att man inte ser sig om efter andra bra exempel och idéer runt om i 
landet, dels att man allt för lättvindigt tror att man kan lyfta över Fryshusets lösningar till 
den egna kommunen. 

Spridningen av Fryshusandan
Finns det då några farhågor inför Fryshusets ambition att sprida sin ”anda” över hela 
landet? Inställningen till Fryshusandan och Fryshusets försök att sprida sina idéer, 
metoder och modeller över landet är generellt positiv. Det finns en farhåga och det är om 
spridningen får ett ”storebrorsperspektiv” – att det uppfattas som att ”Stockholmarna 
ska komma och kolonisera ungdomsverksamheten och lära oss hur vi ska jobba (…) Om 
de går ut över landet med budskapet att vi har alla lösningar, vi är frälsaren – då vill jag 
inte ha med dem att göra”, säger en företrädare. Risken är att många slår dövörat till om 
man upplever Fryshusets attityd som i något avseende överlägsen i förhållande till den 
egna kommunen. Men det är inte så man har upplevt Fryshusets representanter när de 
besökt Östersund, utan det finns en generell förväntan inför de gemensamma diskus-
sioner som kan komma till stånd tillsammans med Fryshuset. Organisationen sägs ha 
skaffat sig erfarenheter under sina 25 år som man saknar och behöver ta till sig i Öster-
sund, där bland annat underlaget att skaffa erfarenheter är för litet. Det finns till exempel 
få nynazister och lite av motsättningar med olika invandrargrupper. 

En uppfattning är att syftet med Fryshusandan och försöket att sprida organisationens 
idéer, metoder och modeller är ett sätt för att få in pengar till Fryshuset. Men Fryshuset 
uppfattas ha varit duktiga på att lansera sig och på att få pengar för att genomföra denna 
nationella spridning på ett sätt som andra, tidigare lika uppmärksammade verksamheter 
inte lyckats med. ”För 10 år sen skulle alla åka till Urkraft i Skellefteå och bli frälsta. Idag 
hör du nästan inte talas om Urkraft längre. Så om de varit lika duktiga hade de kunnat 
sprida Urkraft över hela landet”, säger en företrädare.
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Från ideella till offentliga aktörer
De idéer, metoder och modeller som Fryshuset genom sitt treårsprojekt Fryshusandan 
har för avsikt att sprida i ett trettiotal regioner över hela landet har utvecklats inom ramen 
för den ideella organisation som stiftelsen KFUM Söder Fryshuset utgör. Ett resultat 
av Fryshusandan kan bli att idéer, metoder eller modeller som utvecklats av den ideella 
aktören Fryshuset helt eller delvis överförs till Östersund, och att det troligtvis blir 
företrädare för olika kommunala förvaltningar som får det övergripande ansvaret för att 
driva såväl processen som eventuella verksamheter vidare, åtminstone initialt. Tror de 
lokala företrädarna att detta kan påverka verksamheterna, och i sådana fall hur? Påverkar 
det till exempel ungdomarnas inställning till och förtroende för verksamheten om det 
är kommunens företrädare som driver en verksamhet istället för medarbetare inom den 
”ideella fristaden”?

det viktigaste är att involvera ungdomarna 
Det mest avgörande för att verksamheten ska fungera och få ungdomarnas förtroende, 
är att ungdomarna själva blir involverade och delaktiga i processen när man ska skapa en 
ny verksamhet. Får ungdomarna vara med och utforma verksamheten spelar det enligt 
en företrädare ingen roll om det är kommunen eller en privat näringsidkare som driver 
verksamheten. Därutöver är de personer som arbetar i verksamheten viktiga – och då är 
det inte utbildningen som är avgörande, utan att det finns en kontinuitet, att de finns kvar 
över tid.

det viktigaste är att ungdomarna känner vibben
Den stora konsten är att skapa ett hus där ungdomarna känner att det är bra, välkom-
nande för alla, kreativt, att ungdomarna känner att det finns något som attraherar. ”Det 
är ändå det som är grunden” säger en företrädare, ”att man har nån anda, nån atmosfär, 
att man hjälper ungdomarna genomföra sina idéer och tar deras parti, strider mot andra 
vuxna, tar de sidor de har rätt i, tror jag”. En annan viktig sak är att kunna beskriva den 
anda man vill skapa i huset, och att få med sig personer dit som känner att de ”platsar”.

vikten av en flexibel fristad för ungdomarna
Den bästa ungdomsverksamheten är enligt en företrädare den som fungerar som en fristad 
för ungdomar, en instans som kan verka i problemområden men utan att vara stat, polis 
eller socialtjänst. En sådan verksamhet, som Gamla Tingshuset idealt sett skulle kunna 
bli, skulle behöva vara fristående från kommunen men skulle ända kunna ha kommu-
nalt stöd – kommunens roll skulle vara att verka utan att synas i det hela. Kommunen 
kan stödja men inte bestämma vad en sådan verksamhet ska innehålla. Verksamheten 
behöver präglas av en annan flexibilitet än vad kommunen kan stå för – ungdomarna 
ändrar intressen snabbt och verksamheten måste vara lyhörd för och anpassas till vad 
som är inne just nu.
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Från storstadens förortsområden till östersund
Hur ser företrädarna på möjligheterna att överföra idéer, metoder och modeller som 
utvecklats i storstadens förortsområden till den egna kommunen? 

Inga problem att direkt överföra Fryshusets verksamheter till östersund
En uppfattning är att en likartad problembild gör att de metoder Fryshuset använder för 
att få ihop verksamheter mycket väl kan generaliseras och användas även i Östersund. 
Allt går att överföra – men i mindre skala, och beroende på tillgången till resurser och 
till eldsjälar som ”har ett stort engagemang för ungdomar”. De ungdomar i Östersund 
som är ”på glid” anses inte vara så olika ungdomarna i storstädernas förortsområden. 
Det är lika lätt för ungdomar att hamna i en sådan situation i Östersund som i storstaden 
och verksamheter som Lugna gatan skulle fungera lika bra här som där. En eventuell 
risk skulle enligt en företrädare kunna vara att Lugna gatan fick svårare att fungera på 
den mindre orten där misstänksamheten mot ungdomar inom verksamheten med egna 
tidigare erfarenheter av missbruk och kriminalitet kan vara större.

Lärdomar som behöver anpassas
Flera företrädare betonar vikten av att hämta hem kunskaper från Fryshuset, men att 
dessa måste anpassas till den lokala kontexten: den demografiska situationen, de problem 
och förutsättningar som finns just i Östersund. Även i Östersund finns det margina-
liserade ungdomar, men de är så få i förhållande till i storstaden. ”Det får inte bli ett 
storstadssyndrom som inte går att översätta till Östersund”, säger en företrädare och en 
annan betonar betydelsen av att inte kopiera verksamheter utan att istället anamma ett 
grundtänk och sedan utveckla en lyhördhet för den enskilda platsen.

Svårt att applicera Fryshusets metoder och modeller 
Det finns även åsikter om att skillnaderna är stora mellan de storstadsbaserade projekt 
Fryshuset driver och de verksamheter som kan appliceras på de jämtländska kommu-
nerna, i synnerhet de små glesbygdskommunerna. Även om problemen kan vara samma 
eller likartade är förutsättningarna annorlunda och det är snarare så att man bör lära av 
Fryshuset men skapa en annan metod som är anpassad till de lokala behoven.
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Avslutande sammanfattning

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka förväntningar som företrädare 
på tre orter har inför att Fryshuset, genom sitt landsövergripande projekt Fryshusandan, 
”kommer till stan”. I detta avslutande kapitel presenteras en kort sammanfattning av 
resultaten från den genomförda undersökningen. 

Fryshusets förväntade roll på de tre orterna
Studien visar att det råder stor samstämmighet mellan de tre orterna om den roll – eller 
rättare sagt de olika roller – de förväntar sig att Fryshuset kan spela på den egna orten. 
Dessa förväntningar kan sammanfattas i fyra roller:

samhällsdebattör och opinionsbildare•	

samarbetare•	

affirmator•	

inspiratör.•	

Tre aspekter av Fryshuset kan sägas vara grundläggande förutsättningarna för dessa 
förväntningar;  

Den långa erfarenheten – Fryshusets erfarenhet av 25 års ungdomsverksamhet•	

Det starka varumärket som lockar ungdomar, ger tyngd åt behovet av ökade •	
resurser och skapar lokal debatt 

Utifrånperspektivet – Fryshuset är en aktör bortom det lokala sammanhanget •	
och antas därför vara utan egenintresse och sakna behov av att vinkla bilden av 
lokala svårigheter eller behov 

Samhällsdebattör och opinionsbildare – att medvetandegöra lokala aktörer

En grundläggande roll som Fryshuset förväntas spela är som samhällsdebattör och 
opinionsbildare. Det lokala värdet av detta är att organisationen kan fungera som en 
väckarklocka som medvetandegör lokala aktörer om ungdomarnas situation och behov 
– som ”sätter ungdomarnas problem på agendan” – och som på så vis initierar en lokal 
debatt men också påvisar behovet av gränsöverskridande samarbete. Ett återkommande 
antagande är att lokala beslutsfattare saknar eller har begränsade insikter bland annat 
i utsatta ungdomars situation men också i behovet av insatser och aktiviteter utanför 
skoltid.

Samarbetare – att förlösa och koordinera lokala nätverk

En gemensam erfarenhet på de tre orterna är att det bedrivs bra verksamheter för ungdo-
mar men att detta sker utan något egentligt eller tillräckligt samarbete aktörerna emellan. 
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Det som saknas sägs till exempel vara gemensamma och stabila koncept eller ett gemen-
samt paraply och en gemensam strategi för ungdomsverksamheten inom kommunen. I 
denna situation sägs Fryshuset kunna spela en viktig roll till följd av dels organisationens 
starka varumärke, dels den erfarenhet av gränsöverskridande samarbete som företrädarna 
på de tre orterna tillskriver organisationen. Att nätverka sägs utgöra Fryshusets ”unika 
nisch”. När jantelagen, den egna organisationsegoismen, prestige eller helt enkelt bristen 
på tid sägs utgöra olika hinder för samverkan antas Fryshuset, inte minst genom att vara 
en aktör utifrån som varken uppfattas ha egna intressen eller ett behov av att vinkla 
tolkningen av behov på ungdomsområdet, kunna spela en viktig roll. Fryshuset förväntas 
dels kunna förlösa samarbetet genom att betona allvaret i situationen och behovet av 
gemensamma satsningar och strategier, dels kunna bidra till att koordinera den samverkan 
som behöver komma till stånd. När företrädare för två av kommunerna betonar att det 
råder ett guldläge i den egna kommunen, innebär detta att det både finns en begynnande 
medvetenhet om vilka behov som finns på ungdomsområdet och en öppenhet inför att 
samla alla krafter för att möta dessa. I detta läge finns en förväntan på Fryshuset att 
fungera som dels en utlösande faktor, dels en möjliggörare för en samverkan i vardande.

Affirmator – att bekräfta och legitimera lokala behov och insatser

En annan återkommande roll som Fryshuset förväntas spela i de tre kommunerna är 
som affirmator, som en utomstående part som – återigen i kraft av sitt starka varumärke 
– kan stärka och bekräfta värdet av olika lokala verksamheter framför allt inför de lokala 
beslutsfattarna. Fryshuset kan för det första bekräfta att det är angeläget att arbeta med 
olika målgrupper såsom sker i kommunerna, till exempel med barn och ungdomar vars 
föräldrar har missbruksproblem. Fryshuset kan för det andra bekräfta arbetssättet inom 
lokala verksamheter som till sitt tänkande och sin praktik är lika Fryshuset. En bakomlig-
gande förväntan på Fryshusets roll som affirmator, är att de ska bidra till att legitimera 
pågående verksamheter och medverka till att lokala beslutsfattare utverkar mer resurser 
till verksamheten – för att verksamheten till exempel ska kunna permanentas eller för att 
underlätta en pågående utvecklingsprocess inom verksamheten.

Inspiratör och en spark i ändan

Det är emellertid inte så att bilden av de lokala verksamheterna är enbart positiv. Det 
finns dessutom kritiska uppfattningar om förstelnade och allt för traditionellt utformade 
verksamheter som – med Fryshusets hjälp – sägs behöva en spark i ändan. Men det finns 
även aktörer verksamma inom ungdomsområdet som påtalar det ständiga behovet av att 
få ny inspiration och nya idéer tillfört utifrån. I kommunerna sägs det primära bekymret 
inte vara bristen på resurser, utan snarare bristen på idéer, framför allt idéer för hur man 
kan nå de ungdomar man är mest angelägna om att nå med olika insatser och aktiviteter 
– ”ungdomar utanför”. Det är också på detta område de lokala företrädarna uppfattar att 
de själva oftast går bet.
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Processen efter konferensen
Den övergripande uppfattningen hos företrädare för de tre kommunerna är att det är 
kommunerna som åtminstone initialt måste driva processen vidare och se till att göra 
ungdomsverksamheten till en på sikt gemensam och bred angelägenhet i kommunen. 
Även om flera mer eller mindre starkt betonar det civila samhällets ansvar och delak-
tighet finns i dagsläget en skepsis eller tveksamhet dels inför ideella organisationers 
ekonomiska förutsättningar att driva verksamheter med stabilitet och kontinuitet, dels 
inför organisationernas intresse av att driva verksamheter för andra ungdomar än organi-
sationernas egna, det vill säga för ungdomar med särskilda behov av ett sammanhang och 
av engagemang. Politikernas roll betonas och är naturligtvis av avgörande betydelse för 
den kommande processen, men även det privata näringslivet efterfrågas i det kommande 
arbetet.

Rimliga mål om ett år
Det finns två nivåer på de mål företrädare för de tre kommunerna menar rimligtvis har 
uppnåtts om ett år. För det första finns de som menar att det mål man bör ha uppnått är 
en ökande medvetenhet om ungdomarnas situation och behov av insatser, men framför 
allt att samtalet och dialogen om den fortsatta processen och det fortsatta lokala samar-
betet inleds. För det andra finns det de som menar att flera konkreta mål bör nås – att 
de lokala satsningarna på Ungdomens Hus och Gamla Tingshuset kommer igång men 
även att vissa av Fryshusets modeller finns på plats i form av Lugna gatan, United Sisters, 
Elektra eller stora ungdomsdiskon med The Wave som förebild.

Fryshusets fortsatta funktion 
I de tre kommunerna finns företrädare som antingen vill se Fryshuset som en permanent 
aktör på den egna orten eller som en extern konsult. För det första finns det tankar om 
att Fryshuset fortsättningsvis bör finnas på plats – antingen som samordnare och koordi-
nator eller för att driva sina egna permanenta verksamheter i den enskilda kommunen. 
För det andra finns det tankar om att Fryshuset framför allt bör fungera som en extern 
hjälp till självhjälp till de lokala aktörerna. Enligt en sådan uppfattning betonas de lokala 
aktörernas roll som drivande, som avgörande för den fortsatta processen – med eller utan 
Fryshuset, men där organisationen kan bidra med utbildning, hjälp att rekrytera ”rätt” 
personer till nya ungdomsverksamheter eller med initialt stöd till en lokal koordinator. 
Genom att Fryshuset följer och följer upp den process som förhoppningsvis kommer i 
gång, antas processen kunna rulla på fortare och med färre misstag.

Farhågor och frågor 
Gemensamt för de företrädare som kommit till tals i rapporten är att de har en positiv 
inställning till och ett förtroende för Fryshuset. De farhågor de ger uttryck för är framför 
allt kopplat till den kommande konferensen och processen därefter.

Den tydligaste farhågan är att det hela ska rinna ut i sanden:

att det blir ett tvådagarsjippo utan uppföljning eller effekter•	
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att kommunen misslyckas med att ta tillvara Fryshusets erbjudande •	

att det blir svårt att hitta de eldsjälar som behövs för att driva processen framåt   •	
 – eller att det finns för många med ett intresse av att vara drivande, vilket   
 hämmar processen

att processen hämmas av ett motstånd mot 08:or.•	

Det finns även en farhåga att hela den premiäryra som behövs för att starta processen 
uteblir – att man misslyckas med att informera om och förankra konferensen hos de 
lokala aktörerna och beslutsfattarna. En annan farhåga är att Fryshuset tillskrivs för stor 
betydelse, att det blir för mycket halleluja-känslor runt Fryshusandan, så att lokala aktörer 
ser det som den enda lösningen och undviker att resonera och begrunda innebörden av 
satsningen eller alternativ. Därutöver nämns de frågor som finns runt Fryshusets macho-
stil och traditionella överbetoning av verksamheter för killar och runt kostnaderna för 
Fryshusets fortsatta engagemang i kommunen.

Från en ideell till en offentlig huvudman
Det framkommer tydligt att företrädarna tänker att den fortsatta processen med att 
utveckla ungdomsverksamheten på de tre orterna åtminstone initialt måste vara ett 
åtagande för kommunerna. Detta kan innebära att idéer, metoder och modeller som 
utvecklats inom ramen för Fryshusets verksamhet eventuellt kommer att drivas i offentlig 
regi. Detta väcker emellertid inga farhågor, utan den gemensamma uppfattningen är att 
ett sådant skifte i huvudmannaskap inte behöver äventyra ungdomarnas förtroende för 
verksamheten i fråga. Däremot kan det vara onödigt att skylta med att det till exempel är 
socialtjänsten och polisen som i samarbete driver en verksamhet. Det som är avgörande 
för ungdomarnas inställning till verksamheten uppfattas inte vara vem som är huvud-
man. Det gör istället

vilka ledargestalter som finns•	

hur ungdomarna själva involverats och gjorts delaktiga i den verksamhet som   •	
 tar form

vilket utbudet är och om det är utformat enligt ungdomarnas önskemål och   •	
 intressen 

att man skapar en fristående, flexibel fristad •	

om ungdomarna känner den ”rätta vibben” som säger att alla är välkomna.•	

Intressant nog säger vissa företrädare från Helsingborg att det inte finns någon fient-
lighet och skepsis från ungdomarnas sida gentemot till exempel socialtjänst och polis. 
Denna fientlighet lyfts annars ofta fram som en försvårande omständighet för att nå 
socialt marginaliserade ungdomar.

Från storstadens förortsområden till de tre orterna
En återkommande uppfattning är att det inte möter några svårigheter att föra över idéer, 



75

metoder och modeller som vuxit fram i Stockholms förortsområden till den egna orten – 
oavsett om det är Helsingborg, Falköping eller Östersund. En sådan uppfattning bygger 
på antagandet att samma ungdomsrelaterade problem och svårigheter finns överallt, även 
om omfattningen är mindre på den egna orten. Det kan däremot vara så att Fryshuset 
passar överallt – men att Fryshuset inte passar alla och att det ibland kan vara en fördel att 
starta verksamheter utan att göra det under Fryshusets logga. Det finns däremot en ovilja 
mot att överta hela koncept från Fryshuset, och en återkommande utsaga är att Fryshuset 
erbjuder ett smörgåsbord som var och en av de tre orterna kan plocka från och kombinera 
så att det passar den egna situationen. Men även den motsatta uppfattningen finns: att 
problemen kan vara snarlika mellan storstaden och den egna orten men att de lokala 
förutsättningarna skiljer sig åt och att det därför kan vara svårt att anpassa Fryshusets 
metoder och modeller till den egna kommunen.

Slutord
Om vi skulle försöka sammanfatta vilka svårigheter företrädare för de tre kommunerna 
upplever att de står inför med de ungas fria tid, är det tydligt att det är ungdomar som 
av olika skäl uppfattas befinna sig utanför den organiserade fritiden som utgör det stora 
orosmomentet. Det är på detta område flera företrädare uppfattar att de och den egna 
kommunen går bet, saknar metoder, kunskap eller resurser för att nå de ungdomar man 
bedömer är mest angelägna att nå. Problemet är alltså inte de engagerade, aktiva ungdo-
marna utan de som saknar intressen och alternativa aktiviteter till att hänga i centrum 
och är i riskzonen för, eller redan etablerade i, missbruk eller andra negativa beteenden. 
Det uppges finnas en rad olika förklaringar till svårigheterna att nå ungdomar ”utanför”. 
Exempel på omständigheter som sägs utgöra hinder för att nå dessa ungdomar är bristande 
kunskap om, insikt i, förståelse och engagemang för ungdomarnas situation, oförmåga att 
inkludera och entusiasmera ungdomarna samt traditionellt utformade verksamheter och 
aktiviteter som inte förmår attrahera ungdomarna. En annan svårighet är att få till stånd 
det lokala samarbete som skulle öka möjligheterna att arbeta med olika hinder av det här 
slaget. Det ges en rad olika förklaringar till varför det är så svårt att få en, som alla parter 
anser, önskvärd samverkan till stånd.  Några exempel på sådana förklaringar är brist på 
tid och kunskap om andra verksamheter, organisationsegoism och prestige. De starka 
förväntningar som riktas mot Fryshuset skulle kunna förklaras av den återkommande 
uppfattningen om att Fryshuset har en spetskompetens på båda dessa områden. För det 
första anses organisationen veta hur man når framför allt ungdomar ”utanför”, hur man 
får ungdomarnas förtroende men också deras delaktighet och engagemang i beprövade 
verksamheter som fungerar. För det andra anses Fryshuset veta hur man får till stånd 
gränsöverskridande samarbete – inte bara mellan olika grupper av ungdomar eller mellan 
ungdomar och olika ideella eller offentliga aktörer utan dessutom mellan olika offentliga, 
ideella och privata aktörer. Att utverka och utveckla samarbete och närverkande anses 
vara en specifik kompetens som organisationen besitter.
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En tidsaspekt som legitimerar Fryshusets roll i kommunerna

En intressant reflexion man kan göra är att företrädare från de tre kommunerna framhål-
ler att man befinner sig i början av en process där olika aktörer inom ungdomsområdet 
börjat uppmärksamma och inlett försök att samarbeta runt ungdomars fria tid på ett nytt 
sätt. Det faktum att den egna kommunen står i startgroparna får legitimera den roll som 
tillskrivs Fryshuset – som en organisation som arbetat med detta under snart 25 år, som 
har erfarenheter av att starta och driva men också ompröva och avsluta verksamheter 
och att göra detta över tid och med en som det uppfattas samlad och framför allt lyckad 
strategi. Mot bakgrund av detta framhålls det kloka i att anamma Fryshusets idéer och 
beprövade erfarenheter såväl av att nå socialt marginaliserade ungdomar som att etablera 
gränsöverskridande samarbete, istället för att den egna kommunen ska uppfinna hjulet på 
nytt och i den processen gå på ”samma nitar” som Fryshuset redan gått på – och lärt sig 
av. Samtidigt inställer sig frågan om de ungas fria tid – är detta ett nytt fenomen på de tre 
orterna?

Det finns en överraskande beredvillighet på de tre orterna att erkänna den egna kommu-
nens tillkortakommanden i båda dessa avseenden och denna beredvillighet tycks hänga 
samman med tilltron till det starka varumärke Fryshuset har skapat. Om vi spetsar till det 
lite skulle man kanske kunna säga att det förefaller vara helt i sin ordning att kapitulera 
och blotta sina svagheter när hjälpen är på plats – Fryshuset, som av de flesta uppfattas 
veta mest och vara bäst. Mot bakgrund av de höga förväntningar som riktas mot Fryshu-
set idag blir det synnerligen spännande att i en kommande studie följa om och i sådana 
fall hur dessa förväntningar infrias – i morgon.
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