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FRÄMJANDE  
UNGDOMSARBETE  
 Ett verktyg för dig som arbetar i ungdomsinriktad öppen verksamhet

KUNSKAPSCENTRUM FÖR
FRITIDSLEDARSKAP

CK



P å våra mötesplatser ska fritidsledarna,  

tillsammans med unga, skapa en kul och  

meningsfull fritid. 

Den kan ske på egen hand och/eller i gemenskap med 

andra. Fritidsverksamheten vill skapa en känsla av  

tillhörighet och sammanhang som ska främja själv- 

förverkligande och utveckling av inneboende förmågor. 

Detta bidrar till god hälsa och förmåga att göra tillvaron 

hanterbar. Det förutsätter att fritidsledaren har ett  

förhållningssätt som kännetecknas av en positiv  

förväntan i mötet med den unge.

Vad innebär det då att arbeta med främjande metoder? 

Detta material är tänkt att vara ett verktyg för att  

stimulera till diskussioner kring främjande arbete  

i vardagen. Målgruppen är ledare som arbetar i  

ungdomsinriktad öppen verksamhet. 
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Främja och förebygga  
 
Det finns ofta förväntningar på fritidsverksamheter att vara både före-
byggande och främjande.

Ett främjande arbete kan ha förebyggande effekter – men det är inte 
säkert att ett förebyggande arbete främjar livskraft och utveckling. Att 
utgå från ett visst synsätt innebär inte att utesluta det andra; det går 
att arbeta förebyggande med främjande insatser.

Utgångspunkten för oss i KC är ett salutogent (hälsofrämjande) perspek- 
tiv. Vilket innebär fokus på det friska och de friskfaktorer som får oss 
att fungera optimalt, utvecklas och må bra. Grunden är en positiv  
människosyn som bygger på tilltro till individen och dess potential och 
vilja att utvecklas.

DET FRÄMJANDE ARBETET DET FÖREBYGGANDE ARBETET

 
… syftar till att bidra till  
utveckling och öka den totala 
livskvalitén och vänder sig till  
en bred målgrupp.

… har fokus på att utveckla  
möjligheter och friskfaktorer  
hos individen. Strävar efter att 
möta individen med en positiv 
förväntan.

Främjaren har en tilltro till  
att individen kan fatta kloka  
beslut och vara ett aktivt  
subjekt i sin egen utveckling och 
är värd förtroende.

 
… avser att förhindra en viss 
problematik, ofta inriktad mot 
en avgränsad målgrupp.

 
… har fokus på det man vill  
förhindra. Utgångspunkten är 
ofta att individen har, ska få 
eller kommer att skapa problem. 

 
Förebyggaren kan riskera att 
signalera misstro i mötet och 
utgå från att man har facit på 
vad som är ”rätt och fel”. 
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Den salutogena teorin

Aron Antonovsky (1923-1994) professor och forskare inom medicinsk soci-
ologi, var den som utvecklade den salutogena teorin. I början intresserade 
han sig för ohälsa och psykosocial stress hos marginaliserade och fattiga 
grupper. Så småningom insåg han att det finns mängder av orsaker till 
stress och ohälsa och att det är svårt att förebygga och kontrollera dem 
alla. Han upptäckte av vissa personer verkade ha större möjligheter än 
andra, att hantera dessa stressorer och ändå leva ett hyggligt liv. I en un-
dersökning som han gjorde på 70-talet ingick en grupp kvinnor som suttit 
i koncentrationsläger under andra världskriget. Många av dem hade också 
haft flera svårigheter efter kriget. Trots att man haft dessa svåra upple-
velser, fann Antonovsky, att ca en tredjedel av dem, trots allt hade ganska 
god psykisk hälsa. De bildade familj, klarade arbetet och var socialt  
aktiva. Han blev mycket intresserad och började forska om vad som främ-
jat deras relativa hälsa, istället för att söka efter det som orsakar ohälsa. 
Vilka förmågor och resurser hjälper en människa att hantera stressorer 
på ett sätt som främjar deras hälsa? Han sökte efter det han kallade ”Häl-
sans mysterium ” Dvs Vilka krafter eller ”generella motståndsresurser” 
som kunde vara till hjälp när man upplever svårigheter och/eller ohälsa. 

Hur kan man ta fasta på det och låta det bli en resurs på väg mot ett  
friskare och bättre liv? Det grundläggande är att lyssna på en människas 
berättelse. Tillsammans med individen kan man söka och finna de resur-
ser som främjar ökad hälsa och ett gott liv istället för att fokusera på det 
sjuka eller riskfaktorerna. Det måste sökas i hela människan och de sam-
manhang hon befinner sig i. Detta är innebörden i ett salutogent synsätt. 
Han menade att både hälsa och ohälsa finns hos alla. Om man ser det som 
en linje mellan de två polerna ”hälsa och ohälsa” så rör vi oss hela tiden 
utmed denna linje. Hos den som är sjuk, finns det alltid friska delar kvar.

Hans forskning ledde fram till att han fann några faktorer som var viktiga 
för hälsan: I vilken utsträckning man upplever tillvaron som begriplig,  
hanterbar och meningsfull. Viktigast var upplevelsen av meningsfullhet. 
Dessa tre faktorer utgör en helhet och när det finns en samstämmighet 
mellan dessa tre bildas ”Sence of coherence”. Översatt: Upplevelse av sam-
manhang eller samstämmighet d.v.s. KASAM = känsla av sammanhang. 
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Detta kan bidra till att skapa livskraftsfaktorer eller motståndsresurser 
som kan användas när man möter svårigheter.

KASAM kan skapas i positiva sammanhang som t ex. i familjen, släkten, 
på jobbet, i skolan eller i en fritidsaktivitet. Det KASAM man har bär man 
alltid med sig. Det är inte för alltid givet utan förändras över tid och kan 
vara olika starkt beroende på sammanhanget. 

KASAM i fritidsverksamheten   

Modellen på de följande sidorna syftar till att sätta in begreppet KASAM  
i förhållande till arbetet med unga. För att konkretisera de tre KASAM- 
begreppen har vi brutit ned dem i innehåll, arbetssätt och effekt.  
Under Innehåll finns exempel på vad som kan bidra till KASAM.  
Under Arbetssätt finns förslag på förhållningssätt, ledarskap och metoder.  
Under rubriken Effekt listas det vi hoppas att arbetet ska medföra för unga. 

Detta material är tänkt att användas som underlag för återkommande  
diskussioner i personalgrupperna. De tomma rutorna under var och en av 
de tre avdelningarna är tänkt att ge plats för exempel från den egna verk-
samheten. På sidan 12 finns även ett antal checkfrågor som är kopplade 
till respektive begrepp.

För att KASAM ska stärkas 
behöver man uppleva både  
meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet

KASAM – Känsla av sammanhang

MeningsfullhetBegriplighet

Hanterbarhet
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BEGRIPLIGHET  
– Jag förstår och kan förutse
Begriplighet handlar om känslan av att det som händer i världen, både 
inom och utanför individen är begripligt, strukturerat och går att  
förutse. Med det menas att individen förstår vad som händer, varför  
det händer och sin egen del i det. Det är en kognitiv, intellektuell  
process där man tar in, bearbetar, lagrar och utvecklar information.
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INNEHÅLL
Vad bidrar till  
begriplighet?

ARBETSSÄTT
Ledarnas – metoder,  

ledarskap, förhållningssätt 

EFFEKT
Önskad/förväntad effekt  

hos besökaren

Fungerande  
struktur

Tydliga ramar och förutsättningar, 
samt syfte

Tydliga och förankrade normer för 
positiv samvaro

Förstår vad de kan förvänta sig av 
verksamheten

Tilltro till det normsystem som gäller 
i verksamheten, vilket skapar trygghet

Tydlighet

Information

Tydliggöra verksamhetens organisa-
tion, uppdrag och funktion

Tydlighet med yrkesrollen

Tydlig lättförståelig info

Förklara och förvissa sig om att alla 
förstått 

Förstår sammanhanget man ingår i, 
på fritidsverksamheten

Vet vad man kan förvänta sig där

Vet vad som ska hända

Förutsägbarhet

Regelbundenhet

Gemensamma arbetsramar och  
förhållningssätt 

Tydlighet för start, genomförande 
och avslut av t ex en aktivitet/projekt

Kontinuitet

Känner till, vill och kan delta

Upplever trygghet

Förstår förutsättningar för deltagande

Ökad förutsättning att utveckla nya 
färdigheter

Synliggör  
ungdomars idéer, 
självbild och  
omvärldsbild

Lyhördhet, visa intresse

Tydliggöra/fråga vidare 

Möjlighet för ungdomarna till olika 
uttrycksformer (se sig själv och  
andra)

Alltid ta åsikter/idéer på allvar  
– diskutera/problematisera 

Vidgar perspektiv och referensramar

Återkopplar och reflekterar mönster, 
beteenden och attityder och hur de 
påverkar omgivningen

Förstår sig själv (självinsikt) och sin 
omgivning

Upplever att någon lyssnar och tar  
en på allvar 

Upplever tillit

Ökad förmåga att uttrycka tankar  
och behov

Ökad begriplighet och ett källkritiskt  
förhållningssätt till omvärlden

Får syn på sina egna mönster och  
hur de påverkar omgivningen

Egna förslag
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HANTERBARHET  
– Jag kan hantera mitt liv
Om man har en hög känsla av hanterbarhet finns en upplevelse av att 
kunna påverka sin situation i det stora eller lilla. Det skapar motstånds-
kraft vid känsla av frustration och vanmakt. Det handlar om att ha  
tillgång till de resurser som krävs för att hantera det som händer och 
kan därmed undvika en offerroll. Det kan vara egen förmåga, eller  
tillgång till dessa resurser i den sociala omgivningen t.ex. familj, släkt, 
vänner. Med andra ord någon eller något man känner att man kan  
förlita sig på.
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INNEHÅLL
Vad bidrar till  
hanterbarhet?

ARBETSSÄTT
Ledarnas – metoder,  

ledarskap, förhållningssätt 

EFFEKT
Önskad/förväntad effekt  

hos besökaren

Egna resurser

Förutsätter och uppmärksammar 
det positiva och uppmuntrar

Lyfter upp och tar tillvara på  
ungdomars talang och förmågor

Bekräftar, inspirerar och  
tillhandahåller en arena för  
hobbys och intressen

Bidra till utveckling av färdigheter 
och kompetenser

Dokumenterar framgång och goda 
insatser

Förtydligar konsekvenser och hur en 
kan kunna lära av misstag

Ökat självförtroende och positiv  
självkänsla

Känsla av att kunna och av att  
göra något ”bra”

Ökad förmåga att förstå sin egen 
kapacitet 

Självständighet och eget ansvar

Nya färdigheter

Tilltro till den egna förmågan/ 
prestationen

Förmåga att hantera besvikelse

 

Omgivande  
resurser

Bekräftar och visar på alternativa 
vägar, instanser, aktörer utanför  
egna verksamheten

Skapar förutsättningar för kontakt 
och samverkan med dessa

Arbetar lösningsfokuserat

Identifierar behov av eventuell ny 
kunskap hos besökare och/eller  
ledare

Befrämjar kommunikation och  
skapar förutsättningar att utveckla 
goda relationer

Skapar förutsättningar för att  
utveckla ledarskap hos de unga

Får en tydligare bild av möjligheter 
och resurser i omgivningen och vet 
vart man ska vända sig

Vågar ta kontakt med dessa

Tilltro till att det går att finna  
lösningar 

Ökat förtroende för och ökad lust 
att skapa nya relationer

Upplever gemenskap och  
kamratskap

Ökad förmåga för att leda och/eller 
hjälpa andra

Egna förslag
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MENINGSFULLHET  
– Mitt liv och det som händer har en mening 
Meningsfullhet innebär en upplevelse av att tillvaron har en innebörd 
och man har områden i livet som har betydelse och är värda engage-
mang. Man har framtidstro och en bild av att saker och ting kommer att 
utveckla sig till det bästa.  
   Om man upplever mening i några sammanhang kan det underlätta 
möjligheten att möta utmaningar och svårigheter. Det kan även bidra till 
att man kan se att det kan finnas mening även i olyckliga händelser och 
att personen kommer att ta sig igenom detta. 
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INNEHÅLL
Vad bidrar till  

meningsfullhet?

ARBETSSÄTT
Ledarnas – metoder,  

ledarskap, förhållningssätt 

EFFEKT
Önskad/förväntad effekt  

hos besökaren

Attraktivitet

Inspiration

Engagemang

Visar möjligheter, inspirerar och 
uppmuntrar nyfikenhet

Erbjuder nya utmaningar utifrån  

Var och ens förutsättningar

Följer trender i ungdomskulturen

Har god kännedom om/kontakter 
med aktiviteter och resurser i  
området

Vågar försöka, pröva nytt och  
ta initiativ

Att lyckas

Engagemang

Motivation och vilja

Känsla av tillhörighet

 

Inflytande och 
delaktighet

Ungdomarna medverkar i planering, 
genomförande och utvärdering  

Ungdomarna äger och driver egna 
projekt, där ledaren stödjer grupp-
rocesser så att man håller överens-
komna ramar

Realistiska och synliga mål som  
följs upp 

Visar på hur man påverkar i  
samhället

Vet hur man gör för att påverka 

Upplever delaktighet

Kan samarbeta och organisera

Måluppfyllelse, tillfredsställelse 
– Stolthet

Känsla av att göra en insats,  
vara behövd och värdefull

Demokratisk medborgare

Ha kul

Inspirerar till deltagande

Bidrar till att skapa positiva    
upplevelser och erfarenheter  
tillsammans med andra

Humor 

Fira initiativ och uppmärksamma 
resultat 

Positivt förhållningssätt

Ser möjligheter

Har kul

Samhörighet

Positiv livssyn

MÅR BRA!

Egna förslag
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Checkfrågor 

Hur formas ett främjande  
ungdomsarbete? Vilka aspekter  
är viktiga för att bidra till ungas 
KASAM? Här är ett antal frågor 
som kan fungera som ett  
diskussionsunderlag för att  
analysera verksamheten ur ett 
främjandeperspektiv.

Begriplighet 
1. Hur säkerställer vi att vår målgrupp nås av tydlig och lättbegriplig  

information? Hur säkrar vi att alla har förstått?

2. Har verksamheten en fungerande struktur och regelbundenhet?

3. Har vi tydliga och förankrade normer och hur upprätthåller vi dem?  
Upprätthåller vi en trygg miljö ?

4. Speglar vi besökarna så att de förstår hur deras beteenden påverkar andra?

5. Är ledarna konsekventa och deras reaktioner förutsägbara?

6. Klargör vi vårt uppdrag, verksamhetens ramar och förutsättningar för  
ungdomarna?

7. På vilket sätt skapar vi olika former för ungdomarna att uttrycka sina tankar 
och idéer kring sig själva och sin omvärld?

8. Hur bidrar vi till att det som händer i omvärlden tas upp och blir mer  
begriplig?

9. Hur säkerställer vi att besökarna vet hur de ska gå tillväga om de har förslag 
eller idéer kring verksamheten eller något annat? Hur många olika vägar  
tydliggörs?

10. Hur hanterar och uppmuntrar vi förslag och initiativ från unga?

11. Egna checkfrågor:
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Hanterbarhet
1. Hur märks det att ledarna skapar positiva möten, som bekräftar och  

bygger vidare på ungas positiva egenskaper?

2. Vad i vår verksamhet gör att ungas talanger och förmågor får chans att  
blomma ut? 

3. Ger vi respons på ett sådant sätt så att unga har möjlighet att få  
erkännande också bland kompisarna för sin insats och sin kompetens?

4. Hur visar vi att vi litar på att ungdomarna fattar kloka beslut och kan ta ansvar 
för sina handlingar?

5. Hur främjar vi kommunikation och möjligheter för besökarna att skapa och 
utveckla kompisrelationer?

6. Hur jobbar vi för att besökarna ska ”klara sig själva”, växa och gå vidare?

7. Hur har vi tillsammans med ungdomarna synliggjort de resultat som  
uppnåtts?

8. Hur synliggör vi alternativa vägar, instanser och aktörer utanför den egna  
verksamheten?

9. Egna checkfrågor:

Meningsfullhet
1. Hur jobbar vi för att ta tillvara på och möjliggöra ungas intressen och  

hobbys – nu och för livet?

2. Leder vårt sätt att arbeta till inspiration, engagemang samt positiva  
upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra?

3. Kan vi se tecken på att de känner hopp och framtidstro?

4. Är ungdomarna med i planering, genomförande och utvärdering av  
verksamheten?

5. I vilka former erbjuds besökarna nya utmaningar utifrån deras personliga förut-
sättningar? 

6. Hur gör vi för att utveckla ett ansvarstagande och hur vet vi om  
ungdomarna känner sig ansvariga och behövda? 

7. Hur säkerställs att vi tillgodoser olika gruppers behov, önskemål och möjlighet 
till deltagande samt inflytande i verksamheten och i samhället?

8. Vilka exempel kan vi ge där våra unga har haft kul och upplevt framgång? 

9. Egna checkfrågor:
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Några ordförklaringar

Friskfaktorer – sådant som bidrar till att vi kan hålla oss (eller blir) friska. 

Generella motståndsresurser – de resurser som personer har för att kunna hantera och 
klara stress

Hälsa – ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. 

Kognitiv – mentala processer som består av uppfatta, bearbeta, lagra eller återge  
information och att förstå intellektuellt.

Omgivande resurser – de resurser som finns runt individen. Kan t ex vara det sociala 
kontaktnät man har som ev. kan hjälpa till. 

Psykosocial stress – psykisk stress och oro, orsakade av det sociala sammanhang man 
befinner sig i.

Relativ hälsa – den hälsa man upplever sig ha, trots att man i något avseende också kan 
må dåligt alternativ att man till det yttre är frisk och har det bra, men ändå  
upplever sig må dåligt.

Stressorer – sådant som skapar stress. Det kan vara såväl psykiska (tex oro) som  
sociala (samspel med omgivningen som är svårt på något sätt) eller fysiska (t ex  
jobbiga ljud, arbete som sliter på kroppen). 
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KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP är en sam- 

verkansorganisation som har funnits sedan 2004. Syftet är att 

bidra till utvecklingen av öppen fritidsverksamhet och fritids- 

ledaryrket. KC vill ta vara på och strukturera såväl fritidsledares 

kunskaper som befintlig forskning på området, samt att framställa 

effektiva system för utveckling, dokumentation och utvärdering av 

verksamheten. KC strävar efter att större utsträckning forsknings-

anknyta kunskaperna i sektorn. Vi arbetar också med att skapa 

kontakter och nätverka och deltar regelbundet i olika konferenser 

och utbildningssammanhang på såväl lokal, nationell som europeisk 

nivå. Genom våra egna seminarier främjas också erfarenhetsut-

byte, inspiration och kontakter mellan medarbetare från de olika 

medlemskommunerna.

Vi välkomnar nya medlemmar!

Kunskapscentrum för Fritidsledarskap
c/o Skarpnäcks fhsk

Horisontv 26, 128 34 Skarpnäck
Tel: 08-683 1830

Mail: info@ritidsledarskap.se
www.fritidsledarskap.se

KUNSKAPSCENTRUM FÖR
FRITIDSLEDARSKAP
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