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Förord 
Föreliggande rapport baserar sig på fokusgruppsintervjuer med blivande/erfarna 
ungdomsledare samt medlemmar över 13 år, inom Verdandi Stockholmskretsens 
ungdomsverksamhet. Dels skedde medverkan på en metodutbildning under en helg och 
dels med deltagande i verksamheten i Spånga-Tensta med individuella intervjuer. 
 
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen har varit att ta reda på vilka faktorer som 
gör Verdandis ungdomsverksamhet så framgångsrik och följande frågeställningar 
besvaras i denna rapport. 

o Vad är det som gör att organisationen får fram så engagerade ledare och 
ungdomar i verksamheten? 

o Hur är pedagogiken upplagd? 
o Hur ser ledarna på sin roll/sitt ansvar? 
o Hur och till vilken nytta kan man sprida de goda exemplen? 

 
Fokus ligger på ungdomsledarnas och medlemmarnas egna upplevelser av 
verksamhetens innehåll och betydelse i deras liv samt deras reflektioner kring 
betydelsen av att ungdomar själva leder verksamheten.  
 

I arbetet med denna rapport har ett antal personer varit involverade. Studien har 
initierats av Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och 
drogförebyggande arbete inom Hälsoakademin, Örebro universitet och har sedan 
planerats gemensamt tillsammans med Verdandis projektledare och 
verksamhetsansvarige, Stig Nilsson.  
 
Datainsamling och analys har gjorts av Madelene Larsson och Charli Eriksson.  
Rapporten har skrivit av Madelene Larsson och Charli Eriksson och diskuterats med 
medarbetare i forskarteamet. 
 
Vi vill rikta ett STORT TACK till alla de ungdomar som har intervjuats och som 
generöst har delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Ett speciellt TACK till 
Golan Mohammed, Vahid Kulbay, Özlem Tuncay, Mohammed Oulad, Margaretha 
Abacioglu, Tugba Tuncay, Selcuk Cigel samt Stig Nilsson, Verdandi. 
 
 

 
 
Örebro 30 juni 2008 
 
Madelene Larsson  Charli Eriksson 
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1. INLEDNING  
1.1 Fritiden som viktig faktor i ungdomars liv 
Goda föräldrarelationer och skolprestationer är grunden för en god utveckling hos 
barn och unga men fritiden är också viktig i detta avseende. Ungdomars fritid är 
betydelsefull för att de ska uppleva välmående och utveckling och därmed psykisk 
hälsa. Fritiden kan för många vara ett positivt komplement till ett välfungerande liv i 
familj och skola och ibland en kompensation för unga som har svårigheter i andra 
sammanhang. Fritiden kan förstärka och utöka ungdomarnas kompetenser och 
allmänna välbefinnande. Inom fritidsverksamheter kan ungdomar ibland ha större 
förtroende för ledarna än för andra vuxna och det ger ledarna unika möjligheter att 
möta dessa ungdomar. På fritiden kan ungdomarna utveckla en egen identitet genom 
att umgås med likasinnade, uppleva gemenskap och prova på olika aktiviteter 
(Liedholm 2007). 
 
I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2003) visade det sig att 97 % av alla 16 – 29 
åringar ansåg att det viktigaste är att man har roligt under sin fritid. Aktiviteterna kan 
vara av inaktiv karaktär som t.ex. TV-tittande, spontana och organiserade och 
bedrivas hemma eller hos andra, på Internet, i virtuella verkligheter, ute i naturen eller 
på stan, i offentliga eller kommersiella verksamheter, ensamma eller tillsammans med 
andra, i större eller mindre sällskap.  
 
Fritiden ger ungdomarna möjlighet att se hur samhället fungerar genom att de kan vara 
med och påverka och träna sig i att utrycka sina åsikter (Liedholm 2007).  Att ha 
ungdomars möjligheter som utgångspunkt inom fritidsområdet i stället för att se risker 
och problem kan ha en hälsofrämjande betydelse i sig (Lagerberg & Sundelin 2000). 
Att få vara delaktig och ha inflytande i det som berör mig som människa kan ses som 
en grundläggande förutsättning för folkhälsa (Regeringens proposition 2002/03:35) 
och enligt barnkonventionen (UN, 1989, artikel 12) ska även barn ha rätt till 
inflytande i frågor som rör dem själva. Forskning som genomförts visar på att ökade 
möjligheter till inflytande och känsla av kontroll, att kunna påverka sin egen situation, 
ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande bland barn och ungdomar 
(Wennerholm, Juslin & Bremberg 2004, Ogden 2005). Bland annat påvisades positiva 
effekter på inlärning, ökad grad av skolprestation, förbättrade attityder till skolan samt 
att barnens interaktion med varandra ökade. Att ungdomarna känner en tillhörighet 
bland kompisarna är en av de viktigaste förebyggande insatserna då utanförskap är en 
stor riskfaktor för att senare utveckla skolk, kriminalitet, missbruk, m.m. (Gislason & 
Löwenborg 2007).  
 
Ungdomar ägnar mer och mer tid av sin fritid till att umgås med andra (SOU 2006:77). 
Umgänge med nära anhöriga har minskat medan vännerna blivit ett allt viktigare 
sällskap. Bland ungdomar med utländsk bakgrund, där båda föräldrarna är födda 
utomlands är det dock vanligare att tillbringa mer tid med familjen på fritiden 
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(Socialstyrelsen 2007).  Föräldrar med utländsk bakgrund vill oftare ha kontroll över 
sina barns verksamhet på fritiden, vart de får gå efter skolan och vilka sociala 
arrangemang de får besöka. I denna grupp av familjer finns ofta inte samma tradition 
att delta i organiserad fritid och deltagande i föreningsliv och folkrörelsetradition 
(Liedholm 2007).  
 
Utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) visar på tendens till 
att ungdomar idag har färre kontakter med vuxna utanför familjen än vad som var 
vanligt en till två generationer tillbaka. Kontakter med framförallt de vuxna är speciellt 
viktiga under tonåren. De vuxna har erfarenheter och perspektiv som jämnåriga inte 
kan ha. För att ungdomarna ska utveckla en identitet och veta vilket liv de i framtiden 
realistiskt kan leva krävs tillfällen till samtal och reflektion både med jämnåriga och 
med vuxna och framförallt vuxna utanför den egna familjen(Ungdomsstyrelsen 2007).  
 

1.1.1 Fritidsgårdar som mötesplats  
Ungdomar spenderar mycket av sin tid på fritidsaktiviteter, som t ex att gå på 
fritidsgård (Persson, Kerr & Stattin 2004). På fritidsgården kan unga delta i olika 
aktiviteter tillsammans med andra, och med fritidsledare, och/eller umgås med vänner. 
De flesta fritidsgårdar som dagens ungdomar besöker har öppet på kvällstid, på 
vardagskvällar och helger, och erbjuder en mängd olika aktiviteter som pingis, biljard, 
filmkvällar, innebandy, sällskapsspel etc. Gårdarnas utbud har i stort sett varit 
desamma sedan starten på 1960-talet. Fritidsgården skall erbjuda unga besökare en 
plats att vara på, där de kan umgås, delta i olika fritidsaktiviteter eller utveckla sina 
intressen, och därmed ge ett alternativ till att driva omkring på stan på kvällarna. Det 
finns dock tveksamheter kring fritidsgårdarnas vara eller icke vara, om de verkligen 
utgör ett sunt alternativ för ungdomar. Tidigare studier har visat att 
fritidsgårdsbesökare löper ökad risk att utveckla antisociala beteenden, genom att 
ungdomar börjar använda tobak, alkohol och droger (Mahoney, Stattin & Magnusson 
2001). 
 

1.1.2 Unga som stöd till unga 
En arena där elevstödjare/ kamratstödjare är vanligt förekommande är i skolan. Dessa 
utsedda elever har blivit delaktiga i arbetet med att skapa en god skolmiljö och de 
känner också ansvar för den gemensamma miljön. Att vara elevstödjare innebär att 
eleven ska vara en bra kompis, kunna ge stöd och vara en god förebild för andra elever 
(Hagström et al 1998; Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut 2003). 
Barns och ungdomars värderingar, normbildning och sociala förmåga påverkas av 
jämnåriga kamrater. Det finns 23 internationella studier som visar att när jämnåriga 
förmedlar kunskaper och normer om alkohol- och narkotika påverkas elevernas 
konsumtion (Bremberg 2002). En elevstödjare ska också, tillsammans med personalen 
på skolan, arbeta för att missförhållande som till exempel mobbning upptäcks och 
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rättas till. Eleverna har ofta en tidig kännedom om det är något som inte fungerar i 
skolan (Hagström et al 1998). En annan liknande metod för att främja en god 
skolmiljö är kamratstödsverksamhet i skolan. Unga vuxna i åldern 18-25 utses till 
kamratstödjare och deras uppgift är att finnas till hands för eleverna och förebygga 
problem som kan uppstå. Kamratstödjarna ska arbeta för en ökad trivsel på skolan och 
ta aktiv ställning mot droger och alkohol. Eleverna ges möjlighet att utveckla en 
kamratrelation med en ung vuxen samtidigt som kamratstödjaren kan vara god 
förebild för dem. Det har gjorts få utvärderingar av kamratstöd i Sverige, men de som 
finns visar att arbetet har minskat förekomsten av skolk och mobbning och att 
skolmiljön har blivit tryggare. I USA finns resultat som visar att skolor som arbetar 
med peer-counseling, det som ovan benämns som elevstöd, har fått en tryggare 
skolmiljö. Arbetet har också lett till färre självmordsförsök och höjd debutålder för 
alkohol hos eleverna (Folkhälsoinstitutet 1998). Liknande arbete har bland annat skett 
på Nya Zeeland där utvalda elever får utbildning och handledning i alkohol- och 
drogfrågor. Syftet är att de med hälsosamma attityder och värderingar när det gäller 
alkohol och droger kan påverka sina kamrater att göra goda val. Det finns dock några 
väsentliga skillnader mellan det svenska elevstödsarbetet och arbetet på till exempel 
Nya Zeeland. En skillnad är att ungdomarna medverkar i skolans hälsoundervisning 
och en annan skillnad är att verksamheten är inriktad på att stötta elever som är i 
riskzon för alkohol och droger (Elliott & Lambourn 1999). 
 
Erfarenheter visar enligt Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut 
(2003) att kamrat- och elevstödjare bör gå igenom en inledande utbildning för att 
stärkas i sin roll, bli trygga i gruppen och få tid att reflektera över sina värderingar. De 
bör även få regelbunden handledning. Vikten av att lärare eller annan personal 
handleder eleverna påtalas av Ferrer-Wreder et al (2005). 
 

1.2 Ett socialpedagogiskt perspektiv på ungdomars fritid 
De senaste årens stora invandring har lett till en tilltagande social polarisering 
(Sernhede 2008). Många grupper har marginaliserats och hamnat utanför samhället. 
Framförallt gäller det stora invandrargrupper som bor i förorter. Denna segregering 
har lett till att många förorter idag har dåligt ryckte med rädsla och otrygghet som 
bakgrund och stereotypa föreställningar om kriminalitet och om ras-, kultur- och 
religionsmotsättningar. Många gånger beror detta dåliga rykte på ungdomsgäng, som 
skapar bråk mellan sina medlemmar. Dessa ungdomsgäng består ofta av unga män 
med invandrarbakgrund. Att var ung man med invandrarbakgrund och bo i ett utsatt 
bostadsområde är idag, i debatten om ungdomar och kriminalitet, i likställt med att 
vara farlig och ett problem och ett hot. Denna syn på unga från förorten tenderar att 
leda till att de alla betraktas som främmande, annorlunda och utan egentlig anknytning 
eller relation till det svenska samhället. Vad som orsakat denna ungdomssituation i de 
utsatta områdena råder det delade meningar om men det kan bero på faktorer i det 
strukturella, sociala och kulturella. Ett sätt att kontrollera och minska ungdomsgängen 
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är med ökad bevakning från polisen. Ett annat sätt är att arbeta förebyggande och 
främjande med ungdomar i dessa områden. Sernhede (2008) menar att det behövs 
satsningar på nya sociala och pedagogiska strategier som utgår från den verklighet och 
de kulturer de unga i de utsatta stadsdelarna lever i.  
 
Bakgrunden till att många unga har behov att utveckla egna tillhörigheter och 
identiteter och därmed ansluta sig till gäng sägs vara utanförskap och vilsenhet 
(Sernhede 2008). I de unga tonåren handlar mycket i livet om att hitta sin egen 
identitet och lära känna sig själv (Madsen 2006). Det finns tre former av 
identitetsbildning: självidentitet, personlig identitet och socialidentitet. Dessa är 
processer som formas i samspel med varandra. Självidentiteten bildas genom 
iakttagelse inifrån, där personen ser sig själv som objekt. Den personliga identiteten 
bildas genom iakttagelser utifrån, när vi iakttas av andra. Upplevelsen beror på vem 
som iakttar och varifrån de andra gör sina iakttagelser. Den personliga identiteten 
konstrueras av de betydelsefulla personer som finns runt individen i det sociala 
nätverket. De personer som känner individen avlägset och iakttar utifrån bidrar till en 
annan form av identitetsbildande, den sociala identiteten. Det sker överallt i samhället 
där mänskliga samhandlingar utspelar sig. 
 
Sernhede (2008) skriver att utgångspunkten för varje socialt förebyggande och 
pedagogiskt orienterat ungdomsarbete måste vara den ömsesidiga kommunikationen. 
Det är det enda sättet en vuxen person kan komma in i ungdomsgruppen. Man 
behöver ha förtroende för de unga. Ungdomsarbetet behöver visa större förståelse och 
intresse för den kultur ungdomarna utvecklar och ser som sin egen. Pedagogiken bör 
syfta till att frigöra och ta tillvara de krafter som de unga själva utvecklar. 
Verksamheten ska inte förmedla värderingar, normer och färdigheter utan mer bygga 
på att utveckla en förståelse för de specifika villkor som ungdomarna brottas med. En 
sådan pedagogik svarar mot de ungas behov och verksamheten blir en resurs för 
identitets- och kulturproduktion. Detta är en förutsättning för att ungdomsarbetet kan 
utvecklas till ett integrationsarbete (Sernhede 2008). Ungdomar med 
invandrarbakgrund behöver inte göras till ”svennar” men de måste utveckla en tilltro 
till sig själva och utifrån sina utgångspunkter utveckla identiteter och en tro på 
framtiden. Dessa ungdomar behöver släppas fram för att vi ska undvika det 
utanförskap, den brist på framtidstro och det demokratiska underskott som är som 
mest uttalat i de invandrartäta förorterna. De behöver nå erkännande och respekt 
utifrån vilka de är. 
 
I invandrardominerade bostadsområden är gemenskapen skör och karakteriseras av 
extrem etnisk heterogenitet (Sernhede 2008). Många vuxna ser bostaden i området som 
en tillfällig lösning och bostadsområdet utgör därmed inte en självklar utgångspunkt 
för gemenskap. Det är istället familjen och tillhörigheten i den etniska eller religiösa 
gruppen som känns betydelsefull. För barnen ser däremot vardagen annorlunda ut 
både i förskolan och i skolan och de leker och läser tillsammans med alla, oavsett 
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etnisk bakgrund. Även på fritiden är barnen ute i området och umgås med barn 
utanför föräldrakulturens etniska gränser. Barnen befinner sig i och med detta i en 
position som är komplex  med både yttre och inre sökande och identitetsarbete. Dessa 
barn och ungdomar kan därmed behöva extra hjälp med att finna sin identitet och 
känna sig hemma i det svenska samhället. Platsen där man växt upp, där man bor, där 
man har sin vardag och där man har sina kamrater får en avgörande identitets- och 
trygghetsskapande faktor.  
 
Mentorskapet är vanligt i bostadsmiljöer med ungdomar av annan etnisk bakgrund. En 
mentor är en person som finns nära ungdomarna. Personen ska försöka bygga broar 
mellan ungdomarna, deras familjer och offentliga myndigheter. Mentorn bestämmer 
och i kraft av sin auktoritet kan mentorn även reglera förhållandet mellan 
ungdomarna. En styrka vad gäller mentorskapet är att det vanligtvis baseras på 
personliga tillitsrelationer snarare än på professionella metoder (Madsen 2006). 
 
En strukturerad pedagogik kan ses som en metod för att utveckla barn och ungdomar 
till självständiga personer som är i stånd att fatta beslut om sitt framtida liv (Madsen 
2006).  

 

1.3 Spånga-Tensta & Rinkeby-Kista 
Stadsdelen Spånga-Tensta har ca 35 700 invånare (USK 2008). Ungefär hälften bor i 
Spånga och hälften i Tensta/ Hjulsta. Stadsdelens befolkning utgörs av en stor andel 
unga, ungefär 1/3 är 18 år eller yngre. Speciellt för stadsdelen är den markanta 
befolkningsstrukturen när det gäller invandrare och infödda svenskar. I Spånga är 
ungefär 70 % infödda svenskar medan det omvända gäller i Tensta (Stockholms stad 
2008).  
 
Rinkeby-Kista stadsdel är Stockholms nordligaste. Det ligger i nära anslutning till 
Spånga-Tensta. Rinkeby-Kista har ca 45 500 invånare (USK 2008). Av dessa har ca 
34 300 utländsk bakgrund, vilket motsvarar 75 % av områdets invånare (Stockholms 
stad 2008). 
 
Båda dessa stadsdelsområden har en besvärlig drogsituation. Tenstas och Rinkebys 
centrum (som är grannstadsdelar och ligger mycket nära varandra) utgör två av fyra 
utpekade ”drogmarknader” i Stockholmsområdet. Här säljs narkotika mer eller mindre 
öppet och såväl missbrukare och langare som boende i områdena är väl medvetna om 
det. I Tensta ligger platsen för narkotikaförsäljning i Gullingeparken, en central park i 
mycket nära anslutning till de skolor som finns i området (Eriksson oa 2006).  
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2. BAKGRUND 
2.1 Verdandi 
Organisationen Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation - är en folkrörelse 
som arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador. Verdandi är 
partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar med att organisera utsatta grupper till 
kamp för bättre villkor och ett bättre inflytande i samhället. Organisationen bildades 
1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. 
Inte minst var det en protest mot den traditionella nykterhetsrörelsen och den då 
rådande samhällssyn som gjorde den enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället 
för att se till de missförhållanden, i form av fattigdom, otrygghet och andra omänskliga 
levnadsvillkor, som lett fram till missbruket. 
 
Idag arbetar Verdandi för bättre vardagsvillkor, för en generell och solidarisk 
välfärdspolitik och mot missbruk. Detta gör man genom opinionsbildning, kamratstöd 
och socialt nätverksarbete. En grundplåt i Verdandis arbete är tron på att människan 
har resurser både att ta ansvar för sitt liv och att förändra sina livsbetingelser. 
Människan har också resurser och personliga förutsättningar att ta aktiv del i en 
förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra människor. 
Verdandi är en organisation som tycker att allas röster är viktiga. Som medlem har 
man rösträtt från 7 års ålder på Verdandis årsmöten. En av grundvärderingarna är att 
det är viktigt att ta hand om de yngre (www.verdandi.se).  
 
Ungdomsverksamheten som bedrivs av Verdandi Stockholmskretsen i Spånga-Tensta 
och Rinkeby-Kista är enligt organisationen framgångsrik och har de senaste åren 
lyckats nå och engagera många. De senaste åren har medlemsantalet i dessa områden 
ökat kraftigt och idag finns 1675 medlemmar, varav 1140 medlemmar bor i Spånga- 
Tensta och 535 medlemmar bor i Rinkeby- Kista. Medlemskapet i Verdandi kostar 300 
kr för hela familjen under ett år. Medlemmarna är i varierande åldrar. Ungdomarna 
som är medlemmar i Verdandi och som ofta är i ungdomslokalen på fritiden bor 
nästan alla i närheten. Anledningen till att många av dem blev medlemmar, de flesta 
när de var väldigt små, var att de såg alla ungdomar gå till lokalen vid Husingeplan. 
Det var en samlingsplats för många, vilket lockade till sig fler. Tensta består av höghus 
med lägenheter vilket innebär att många, framförallt barn och ungdomar, har koll på 
varandra. Många har också blivit medlemmar genom att föräldrar och deras barn fått 
tips från andra i bekantskapskretsen eller att de sett reklam för verksamheten på dörrar 
och i trappuppgångar.  
 
Ungefär 9 % av alla boende i Tensta är medlemmar i Verdandi. Ofta är hela familjen 
medlem och aktiv i föreningen. Vissa familjer är släkt med varandra. Många ungdomar 
har fötts in i föreningen och har minnen från väldigt ung ålder. Goda rykten om att 
Verdandi är en bra och trivsam förening gör att många familjer följer med på 
sommarens aktiviteter som bland annat är arrangerade utflykter till badplatser som 
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Nälstabadet och Huvudstabadet. Vid dessa tillfällen kan mellan 80 – 250 barn och 
ungdomar med föräldrar samlas på ett och samma ställe. Vissa familjer åker ända från 
Södertälje för att vara med på dessa sociala aktiviteter. Många har på detta sätt blivit 
medlemmar och aktivt engagerat sig på övriga arrangemang som ordnas både för yngre 
barn och äldre vuxna. Förutom ungdomslokalen vid Husingeplan i Tensta finns två 
lokaler vid Gullingeplan. En av dessa lokalen kallas ”popcornlokalen”. Den är avsedd 
för barn upp till 13 år och hålls öppen efter skolans slut. Där kan barnen få hjälp med 
bland annat läxor eller bara komma dit för att träffa kompisar. Den andra lokalen som 
finns kallas ”vardagsrummet” och är till för alla. Här kan man träffas och ta en fika, 
spela spel eller prata om livet. 
 
De flesta medlemmarna är familjer med invandrarbakgrund. Medlemmarna 
representerar över 30 olika nationaliteter och språk som arabiska och turkiska 
dominerar. I lokalen är det dock svenska som gäller. Att vara medlem i en organisation 
som Verdandi tillhör inte det traditionella inom gruppen invandrare. En fråga som 
därför naturligt kan ställas är: Vad är det som lockar dessa familjer till Verdandi och 
gör ungdomarna så aktiva och engagerade medlemmar?  
 

2.1.1 Verdandi Tensta - Rinkeby & ungdomsverksamheten 
Verdandi Tensta-Rinkebys drogpreventiva arbete bland ungdomar drivs av Verdandi 
Stockholmskretsen och avdelningen Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. Projektledaren, Stig 
Nilsson, som har arbetat som samordnare för Verdandis verksamhet i Stockholms 
kommun i 20 år, var den som startade ungdomsverksamheten i Tensta 1998. Verdandi 
har en lång tradition i stadsdelen, en lokalförening startades redan på mitten av 1970-
talet. Ungdomsverksamheten blev däremot en injektion för föreningen, antalet 
medlemmar ökade kraftigt. Det ökade medlemsantalet har lett till att föreningen får 
större andel av stadsdelens föreningsbidrag. År 2008 har föreningen beviljats 240 000 
kr.  
 
Ungdomsverksamheten har fokus på att ”unga leder unga” och projektet har i ett 
praktiskt socialt arbete visat på unga människors förmåga att själva organisera och 
driva en värdefull verksamhet på kvällar och helger. Verdandis syfte med sitt 
drogpreventiva ungdomsarbet är bland annat att ge ungdomarna ett ökat inflytande 
över sin och sina kamraters vardag. Detta har i sin tur, enligt organisationen, bidragit 
till att ungdomarna hållit sig borta från droger och verksamheten har bidragit till att 
det blivit lugnare och tryggare i området. 
 
I Spånga- Tensta, Rinkeby- Kista är Verdandi den största barn- och ungdomsaktören. 
Verdandis ungdomsverksamhet har ett stort förtroende hos unga och föräldrar, samt 
andra aktörer som skola, Stadsdelsförvaltning, brottsförebyggande rådet m.fl. 
Verksamheten är öppen för alla och det finns en stor blandning av nationaliteter. Det 
spelar ingen roll att medlemmarna har olika politisk bakgrund eller haft en trasslig 
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uppväxt och gjort misstag tidigare i livet. I föreningen finns kunskap och förståelse om 
hur människor ska bemötas.  Det finns regler om att politiska åsikter inte får 
diskuteras när de träffas i verksamheten. Alla är lika inför alla. Fördelningen mellan 
flickor och pojkar i verksamheten är ungefär lika fördelat. Ungdomar kommer till 
verksamheten från Husby, Akalla, Kista, Vällingby, Hässelby och andra platser i 
Stockholms kommun. Det finns också ungdomar som kommer och besöker 
verksamheten från andra kommuner som Järfälla och Sundbyberg. 
 
De sista åren har nya lokalresurser tillkommit utan några kostnader. Förutom den nya 
lokalen i Rinkeby, har man lyckats få ytterligare två lokaler i Tensta, som ligger på 
Husingeplan, kostnadsfritt genom ett samarbetsavtal med lokala hyresgästföreningen. 
Den utökade volymen av lokaler har medfört en ökad kvalitet i verksamheten och man 
har kunnat satsa mer på unga i stadieövergång årskurs 6-7 dvs. 12-åringarna och de 
yngre tonåringarna. De befinner sig i en ”övergångsperiod” innan de är välkomna till 
den äldre ungdomsverksamheten. I lokalen som är ämnad för 12-13-åringar tillämpas 
en variant på ungdomsverksamhetens egna ansvar för öppethållande. En vuxen finns i 
lokalen med jämna mellanrum men inte hela kvällarna. Öppettiderna har i och med de 
nya lokalerna ökats med 30 %. 
 
Som ett resultat av projektet i Tensta startades en ny lokalförening i Rinkeby under 
2005. Verksamheten bygger på de metoder som tillämpats i Tensta. Ungdomar från 
Tensta var aktiva i uppstartandet av den nya föreningen, genom att sprida sina 
erfarenheter av ungdomsarbete till ungdomarna i Rinkeby. Starten föregicks av ett 
förankringsarbete i bostadsområdet och i skolorna.  
 
Verksamheterna i Tensta och Rinkeby, har en ”nerifrån och upp”- karaktär och 
utvecklas med små steg i taget. Organisationen har en stark förankring inom såväl 
stadsdelens förvaltning och myndigheter som hos de boende i området. Sammantaget 
ger det mycket goda förutsättningar för att lyckas åstadkomma förändringar i området 
och skapa bättre förutsättningar för både ungdomar och vuxna. 
 

2.1.2 Projektet Bli trygg i Tensta - Rinkeby Möt oss! 
Projektet Bli trygg i Tensta –Rinkeby Möt oss! bygger till stor del på att ungdomar 
engageras i det drogförebyggande arbetet, att de får möjlighet att utforma 
verksamheten och på så sätt påverka sin vardag. De unga ges ansvar vilket leder till att 
de växer som människor och lär sig respektera varandra och varandras åsikter. Den 
fritid som Verdandi kan erbjuda ungdomarna har framförallt innehåll av social 
gemenskap tillsammans med andra i liknande ålder men det finns även stöd och nära 
gemenskap med vuxna. Ett antal ungdomsledare mellan 16-21 år håller självständigt 
ungdomsverksamheten öppen på fredags- och lördagskvällar, klockan 17-23, och i viss 
mån även under veckorna. Ledarna ansvarar två och två för verksamheten och det är 
alltid en kille och tjej som har ansvar tillsammans. Ett schema har upprättats där vuxna 
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har jour när verksamheten är öppen. Det finns även sex verksamhetsgrupper som 
träffas varje vecka, bland dem finns en särskild grupp bara för tjejer. De bestämmer 
själva vad de vill göra på sina träffar, vilket kan bli allt från att baka tillsammans till 
att gå och bowla. På ungdomsgården är det förbjudet med tobak, alkohol och andra 
droger. Hit kommer ungdomar för att göra sina läxor, få någon att prata med eller 
bara för att fika och koppla av med sina vänner. Det finns inga krav på att man måste 
göra något och man behöver inte heller vara medlem i Verdandi den första veckan. 
Regelbundet arrangeras temakvällar för ungdomar med teman som till exempel 
Relationen alkohol och brottslighet, Ta kontrollen över ditt liv och Våga säga nej.  
 
Från att Verdandi enbart arbetat aktivt med att driva en lokal för ungdomarna har 
verksamheten de senaste åren breddats. Projektet Bli trygg i Tensta –Rinkeby Möt oss! 
fokuserar på att verka i nära samarbete med högstadieskolor, främst i Tensta, föräldrar, 
Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), polisen, hyresgästföreningen med flera i området. Både 
i Tensta och Rinkeby har man enligt projektledaren nått långt, och följer nu många 
ungdomar från morgon till kväll.  
 
Utvecklingen inom verksamheten de senaste åren har lett till att äldre ungdomar som är 
verksamma inom Verdandi finns tillgängliga på flera skolor i Tensta, bland annat 
Enbacksskolan 7-9. Där bedrivs ett projekt i samband med kommunen, som finansierar 
lönerna. Två äldre ungdomar från Verdandi arbetar vardera 50 % på skolan som 
rastvakter och specialstöd men finns även med på elevvårdskonferenser m.m. Verdandi är 
även aktiva på andra skolor i närområdet som Gullingeskolan, 
Bredbyskolan/Rinkebyskolan, Hjulstaskolan och Tensta Gymnasium. Syftet är att 
förbättra tryggheten bland eleverna på skolorna och i samarbete med skolorna hålla koll 
på ungdomar som det håller på att gå snett för. Närvaron av Verdandis äldre ungdomar 
lugnar ner stämningen och ”de som strular” på skolorna kan slussas till Verdandis 
kvällsaktiviteter i lokalerna. De äldre ungdomarna från Verdandi fungerar också som 
uppsökare och utåtriktade informatörer vid platser som ungdomar vistas och rör sig kring 
kvällstid. 
 
En verksamhet med öppna armar 
Verdandi är känd som en förening där många ungdomar har fått hjälp och kommit 
tillrätta med problem som de hamnat i. Dessa ungdomar ”slussas” till 
ungdomsverksamheten från den uppsökande verksamhet som sker i närliggande 
område samt inom skolan. Många ungdomar som har blivit portade att komma till den 
kommunala ungdomsverksamheten kommer istället till Verdandi. Där känner de sig 
alltid välkomna bara de anpassar sig efter de regler som finns. Inom Verdandi får de 
omedelbar hjälp och stöttning. När kontakt väl har etablerats så finns det vuxna och 
ungdomar som ställer upp omedelbart. Inom Verdandi finns det stödpersoner som är 
utrustade med hjärta och goda kunskaper om hur problematiken ska hanteras. 
Verksamheten hjälper ungdomarna att se framåt, att han eller hon har kraften att själv 
lösa saker och att alla har möjligheter i livet. Personerna inom Verdandi blir verkliga 
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vänner att lita på som man kan vända sig till. Ungdomarna som fått hjälp att komma 
ur sina svårigheter har blivit kvar som medlemmar i verksamheten med nyvunnen 
livskunskap. De är lika mycket värda i verksamheten som alla andra. Oavsett 
bakgrund behandlas alla lika. Ingen i Verdandi tittar snett på någon för något som de 
tidigare gjort. Dessa ungdomar känner ofta ett starkt behov av att engagera sig för sina 
yngre medlemskompisar. Ett sätt att betala tillbaka är att ställa upp som ledare och 
engagera sig ideellt. Detta är en styrka i verksamheten. Det finns ungdomar som har 
erfarenhet av tidigare problem och de kan därför lättare sätta sig in i och hjälpa 
ungdomar som har en svår situation.  
 
Ungdomslokalens regler 
De vuxna ledarna har tillsammans med medlemmarna kommit fram till gemensamma 
regler som ska gälla i lokalen. Dessa regler finns uppsatta på väggen i lokalen och 
innebär tio punkter som de som vistas i lokalen ska följa (Figur 1). Eftersom 
ungdomarna har varit med och formulerat reglerna ser de inte reglerna som något 
konstigt, utan mer som en självklarhet, enkla regler som bara är att följa. Bryter någon 
mot reglerna innebär det samtal med Stig eller någon av ungdomsledarna. Hjälper inte 
detta leder det till avstängning. Hur länge beror på hur grovt personen brutit mot 
reglerna. Avstängning är sällsynt men sker emellanåt. Det är t.ex. nolltolerans mot att 
kränka en annan person med fula ord eller liknande. Det kan leda till en månads 
avstängning. Det innebär dock inte att personen lämnas utan tillsyn av medlemmarna i 
Verdandi. Några av ungdomsledarna håller ständigt kontakt med personen så att 
avstängningen inte leder till oönskade handlingar, samtidigt som man pratar med 
personen om felet som begåtts.  
 
Andra viktiga regler är att visa respekt för varandra samt att alla pratar med varandra, 
inte om varandra. Om medlemmarna av någon anledning blir osams med någon skall 
de reda ut det med den personen, inte snacka "skit" bakom ryggen om personen med 
andra kompisar. Om medlemmarna hör "skitsnack" om en person, skall de stoppa 
detta och uppmana den som snackar "skit" att vända sig direkt till den det berör eller 
sluta upp med skvaller eller "skitsnack". Det är en mycket viktig regel för att skapa 
rättvisa och uppriktiga relationer som varar och skapar förtroenden mellan deltagarna. 
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Figur 1. Regler som gäller i Verdandis ungdomslokal. 

 
En förening med ungdomsengagemang 
Vid många möten som Stig har med t.ex. skolor eller kommunen ber han gärna att några 
av ungdomarna följer med på. Är det en presentation av ungdomsverksamheten anser han 
att ungdomarna själva ska vara med och berätta. Är t.ex. syftet med presentationen att 
argumentera för att beviljas medel till verksamheten vet ungdomarna precis vad de ska 
säga och vilka motiv de ska ta upp. Detta deltagande från ungdomarnas sida leder även 
till att de får höra politikernas åsikter och får vetskap om att pengarna inte bara ”rullar” 
in av sig själv till verksamheten. Ungdomarnas aktiva engagemang har inte alltid varit 
självklart. Det har växt fram. Det som har stärkt dem som personer är bland annat de 
metodutbildningar som de medverkat på.  
 
Metodutbildning som verktyg 
Verdandi ser ungdomars möjligheter och förmåga att ta ansvar och leda unga i 
verksamheten. Ungdomarna som 
driver verksamheten får en 
särskild 
metod/ledarskapsutbildning. Den 
sker under en helg eller en veckas 
internat på en gård i Gärdsjöbo, 
Dalarna som Verdandi har 
tillgång till. Ungdomarna utbildas 
även genom att gå jämte/parvis 
med erfarna äldre ungdomar. 
Ungdomsledarna har med tiden 
fått ta större ansvar och många 
har genomgått påbyggande 
metodutbildningar.  
Utbildningar har genomförts för 
ungdomar inom Verdandi sen 1992 och totalt har ca 30 utbildningar arrangerats. 

Regler som gäller i lokalen 
 

- Uteskor lämnas vid dörren 
- Inget bråk i lokalen 
- Skrik och fula ord är förbjudna 
- Prata med, inte om varandra 
- Visa respekt för varandra och ledarna 
- Inga besök på porrsiter 
- Inga mördarspel (typ Counterstrike) 
- Inga kränkande handlingar 
- Inga droger 
- Håll rent efter Er

Attackfotboll med inlevelse och 
kämpande ungdomar. 

Attackfotboll var en gren i 10-kampen under 
utbildningen.
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Utbildningarna har inte sett likadana ut från gång till gång utan haft varierande 
innehåll beroende på syftet. Ungefär 20 av de arrangerade utbildningarna har varit 
metodutbildningar med syfte att stärka ungdomarna som ledare. Metodutbildningarna 
innehåller aktiviteter som stärker gruppen fysiskt och psykiskt, t.ex. 10 kamp, där 
ungdomarna får ha kul och kämpa tillsammans. Ungdomarna lär känna varandra 
bättre och lär sig samarbeta i grupper. Ett naturligt inslag under utbildningen är även 
diskussioner i smågrupper om fallbeskrivningar. Det är beskrivningar av situationer 
som kan uppstå i ungdomslokalen och ungdomsledarna därmed kan komma att ställas 
inför. Utbildningarna uppskatta av ledarna och de har alltid stora positiva 
förväntningar på intensiva dagar tillsammans. 
         
Normalt brukar ca 15 ungdomar tillsammans med Stig och två äldre ungdomar få 
möjlighet att besöka kursgården i Dalarna där utbildningarna hålls. Det är vanligtvis 
fler medlemmar som vill åka på resor som genomförs under lov, men på 
metodutbildningarna deltar endast ledare och blivande ledare, som utsetts av Stig.  
 

2.2 Ungdomsstyrelsen som finansiär 
Under 2006 och 2007 har Ungdomsstyrelsen satsat speciella resurser för projektbidrag 
till förebyggande och främjande verksamheter för unga. Syftet har varit att genom stöd 
och kunskapsförmedlande motverka att unga hamnar i ett socialt utanförskap. Stödet 
har getts till kompetens och kvalitetsutveckling, utveckling av drogfria mötesplatser 
samt ideella organisationers ungdomsverksamheter (Ungdomsstyrelsen 2008). 
Verdandi beviljades medel för projektet Bli trygg i Tensta –Rinkeby Möt oss! 
 
I Verdandis projektansökan har projektet sammanfattats:  
 
Via metodutbildningar av ungdomsledare ge unga verktygen att i stor utsträckning leda 
och ta ansvar för öppethållande och verksamhet i väl etablerad ungdomsverksamhet. 
 
Projektet sträcker sig från 1 juni 2007 till 31 maj 2008.  
 

2.2.1 Utvärdering 
Ungdomsstyrelsen beviljade Verdandi Stockholmskretsen 150 000 kronor för att 
utveckla ideella aktörers insatser kring förebyggande och främjande 
ungdomsverksamhet. Av de 150 000 kronor som beviljades för projektet avsattes 
50 000 kronor för utvärdering. Detta uppdrag tilldelades Forskarteamet för 
utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete vid 
Örebro universitet.  
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2.2.2 Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationers alkohol- och 
drogförebyggande arbete 
 
Socialstyrelsen fick 2002 i uppdrag av regeringen att ge stöd till frivilligorganisationers 
alkohol- och drogförebyggande insatser. Sen dess har årliga medel utlysts och beviljats 
till olika alkohol- och drogförebyggande projekt inom den frivilliga sektorn. Vid 
bedömning av projekten beaktas bland annat projektens utvärderingsbarhet och 
möjlighet att bidra med ny kunskap. Detta har lett fram till att ett antal projekt årligen 
valts ut för mer ingående utvärderingar. En samarbetspart söktes för att utvärdera 
dessa projekt och sen hösten 2002 har professor Charli Eriksson, som tidigare varit 
forskningschef vid Folkhälsoinstitutet, varit samarbetspart och ett forskarteam har 
byggts upp vid Örebro universitet. 
 
För att möjliggöra forsknings- och utvärderingsarbetet har Socialstyrelsen gett stöd till 
forskningsassistenter och tid för senior forskare i programmet. Vissa medel till resor 
och omkostnader har också utgått. Medlen för forskningen har under de första åren 
förvaltats av IOGT-NTO men sedan senhösten 2006 av Örebro universitet. Visst stöd 
har också utgått till forskningsledare för tid till forskning. Under hösten 2003 
rekryterade forskningsledaren Charli Eriksson (professor i folkhälsovetenskap, Örebro 
universitet) medarbetare till programmet. Följande personer är anställda inom 
programmet:  

o Camilla Pettersson doktorand i vårdvetenskap med inriktning mot 
folkhälsovetenskap. 

o Susanna Geidne doktorand i vårdvetenskap med inriktning mot 
folkhälsovetenskap.  

o Madelene Larsson projektsekreterare.  
o Jeanette Åkerström projektsekreterare 20 %. 
o Camilla Ulvmyr projektsekreterare 20 %. 

 
 
Tidigare projekt inom Verdandi 
Projektet som Verdandi fått medel till genom Ungdomsstyrelsen är en fortsättning på 
det projekt som Socialstyrelsen beviljade medel till under 2003-2005 inom satsningen 
på frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Forskarteamet har 
tidigare gjort fördjupad dokumentation av Verdandi Stockholmskretsens 
ungdomsverksamhet genom Socialstyrelsens satsning. Verdandis projekt tillhörde till en 
början indelningen ”ungdomar” inom denna satsning. Men eftersom Verdandi arbetar 
bredare än enbart med den ungdomsgård som man ansökte om pengar till från start, så 
ansågs projektet passa bättre in i gruppen ”områdesbaserade projekt”. Arbetet idag 
innebär en inriktning som än mer följer formen av traditionellt områdesbaserat 
förebyggande arbete, där insatser görs som täcker in såväl ungdomars skoldag, fritid 
och närområde. Forskarteamet genomförde under projektperioden 2004-2005 
fördjupad dokumentation av projektet. Denna fördjupning bestod av flertalet 
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intervjuer med personer som på ett eller annat sätt arbetat med eller kommit i kontakt 
med projektet i Tensta. Bland annat intervjuades styrelsemedlemmar, 
stadsdelsnämndens ordförande, Brotts- och drogförebyggande samordnaren i 
stadsdelen samt ungdomsmedlemmar inom Verdandi. Detta finns beskrivet i tidigare 
rapport från forskarteamet på Örebro universitet (Eriksson m.fl. 2006a, Eriksson m.fl. 
2006b ). Vissa delar i denna berättelse är plockade från dessa rapporter. 
 
Projektet innebar arbete med tonåringar i områdena Tensta och Rinkeby i Stockholm. 
Målet med projektet var att under två år minska droghanteringen med 50 %, halvera 
antalet elever som under högstadiet gör alkoholdebut och få ett tryggare Tensta både i 
skolan och i samhället. Arbetet skulle ske i samarbete med högstadieskolor främst i 
Tensta (sedan 2005 även i Rinkeby), Brottsförebyggande rådet, polisen med flera. En 
samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skulle leda till att projektet efter 
avslutad projekttid kunde integreras i den ordinarie verksamheten och att ett lokalt 
program för drogprevention skulle tas fram. Projektet innehöll arbete både i skolan och 
i området. På högstadieskolorna i Tensta utbildades ”ambassdörer”. Syftet var att 
skapa en bättre psykosocial situation på skolorna och ambassadörernas uppgift var att 
uppmärksamma och verka för att leda in kamrater på rätt väg. Verdandi arbetade även 
med att stärka vuxenstödet i skolans uppehållsrum. Uppsökande verksamhet 
genomfördes i skolan 2-3 gånger i veckan, där man dels slussade ungdomar till 
kvällstidsverksamheten men även la ned tid på att skapa en lugnare situation i skolan. 
När fritidsledare var bortresta eller sjukskrivna dubblerades Verdandis insatser. 
 
Projektet innebar också att Verdandi engagerade ett växande antal vuxna i uppsökande 
verksamhet i området på kvällstid och vid veckoslut. Så kallade trygghetsvandringar 
genomfördes ca 2-3 gånger i veckan, med föräldrar som fått genomgå en 
grundläggande kurs hos Verdandi på kvällstid. Även äldre ungdomar deltog aktivt i 
den uppsökande verksamheten men då främst under veckosluten. Den uppsökande 
verksamheten handlade i första hand om att visa sig i området och fånga upp 
ungdomar som inte har någonstans att ta vägen och hänvisa dem till Verdandis lokal. 
Ett annat syfte med att få människor att röra sig i området var att störa den 
omfattande droghanteringen. Dessa aktiviteter genomförs fortfarande. 
 
Under denna projektperiod, 2003-2005, bidrog projektet till att ny verksamhet startade 
i Rinkeby. Skolinformation om projektet och förankring i bostadsområdet 
genomfördes. Ungdomar från Tensta har spridit sina erfarenheter från sitt 
ungdomsarbete till ungdomarna i Rinkeby.  
 
Ett mål för Verdandi i Tensta är att samordna verksamheten på de tre arenorna – 
ungdomsverksamheten, skolan och områdesaktiviteterna. Det arbetet genomförs 
fortfarande. Genom att följa barnen och ungdomarna under hela deras vardag, från 
skolan på dagtid till fritiden på kvällar och helger, kan man erbjuda en större trygghet 
och säkerhet för dem.  
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Projektets arbete 2003-2005 var över förväntan och projektledaren ansåg att det varit 
fantastiskt att se hur unga människor utvecklades som ledare och hur projektledning, 
personal och ideella krafter under denna period utvecklades i sina roller. Projektledaren 
menade också att målen uppnåddes över förväntan. Samarbetet med andra aktörer 
fungerade mycket bra och utvecklades under projekttiden. Ett av de två viktigaste 
resultaten med projektet var, enligt projektledaren, att projektet i ett praktiskt socialt 
arbete visade på unga människors förmåga att själva organisera och driva en bra 
verksamhet på kvällar och helger. Det andra viktiga resultatet var nätverksarbetet som 
startades för att störa och på lång sikt få bort den omfattande droghanteringen i 
Tensta-Rinkebyområdet.  
 
Styrelsen ansåg, liksom projektledaren, att projektet var över förväntan och att målen 
uppnåddes över förväntan. Mycket goda omdömen om projektet kom från bland annat 
stadsdelsförvaltningen, föräldrar, ungdomar och övrigt föreningsliv. Det var oerhört 
positivt för verksamheten att så många föräldrar engagerade sig. Styrelsen menade att 
ett av de viktigaste resultaten med projektet var att ungdomarna tog hand om 
verksamheten och att de fick många nya att delta. De tyckte också det var roligt att se 
hur nya ungdomsledare fick stöd och instruktioner av de äldre mer, erfarna 
ungdomsledarna. 
 

2.3 Rapportens upplägg 
Efter rapportens inledande bakgrundsbeskrivning följer ett avsnitt om syfte, metod, 
deltagare och genomförande och sedan redovisas resultaten av intervjustudien. Därefter 
görs en sammanfattning av resultatet och rapporten avslutas med en diskussion. 
 

3. SYFTE 
Syftet med denna rapport är att dokumentera Verdandis ungdomsverksamhet. Utifrån 
syftet är följande frågor formulerade (av Verdandi): 

 
o Vad är det som gör att organisationen får fram så engagerade ledare och 

ungdomar i verksamheten? 
o Hur är pedagogiken upplagd? 
o Hur ser ledarna på sin roll/sitt ansvar? 
o Hur och till vilken nytta kan man sprida de goda exemplen? 
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4. METOD 
 
Utvärderingens innehåll 
Verdandi har beviljats medel för att anordna metodutbildningar för ledarna men för att 
besvara utvärderingsfrågorna har utvärderingen och datainsamlingen haft ett bredare 
perspektiv. Ungdomarnas syn på hela ungdomsverksamheten har tagits i beaktande.  
 
Planering 
Utvärderingen tog sin början under ett planeringsmöte i september 2007. Stig 
presenterade syftet med utvärderingen och önskemål om hur Verdandi ville att 
deltagandet under utvärderingen från forskarteamet skulle se ut. Det beslutades att 
deltagande skulle ske under en helg med metodutbildning på gården i Gärdsjöbo, 
Dalarna 21-23 september, samt att studiebesök skulle genomföras i ungdomslokalen i 
Tensta under våren 2008. Under utvärderingen har Stig och forskarteamet haft 
regelbunden kontakt. Detta för att bland annat få fördjupad kunskap om 
verksamheten. Ytterligare material i form av artiklar och hemsidor på Internet har 
fungerat som bakgrundsmaterial i denna rapport. 
 
Urval /Deltagare 
Föreliggande rapport baserar sig på fokusgruppsintervjuer med blivande/erfarna 
ungdomsledare samt individuella intervjuer med medlemmar från 13 år och äldre, 
inom Verdandi Stockholmskretsens ungdomsverksamhet. Dels genomfördes 
datainsamling på en metodkurs under en helg i Gärdsjöbo i Dalarna, 21-23 september 
2007 och dels genom deltagande i ungdomsverksamheten, 14-15 april 2008 i Tensta. 
Under metodutbildningen intervjuades tre fokusgrupper där deltagarna delades in i 
grupper utifrån deras erfarenheter som ledare. Grupperna bestod av 3-7 deltagare 
blandat tjejer och killar. Totalt deltog 15 personer. De delades in i ”nya ledare”, ”lite 
erfarna ledare” samt ”mycket erfarna ledare”. De nya ledarna var med för första 
gången på metodutbildningen. De två övriga grupperna hade varit med på två eller 
flera tidigare utbildningar, och hade även erfarenhet av att vara ledare i 
ungdomslokalen i Tensta. Inför utbildningen fick även ungdomarna var sitt papper där 
de fick möjlighet att skriva ner sina tankar och förväntningar inför utbildningen. När 
helgen och utbildningen var slut skrev de på baksidan av pappret hur utbildningen 
varit och om det blivit som de förväntat sig. 
 
Under besöket i ungdomslokalen genomfördes fokusgruppsintervju med tjejerna som 
kommit till lokalen på tjejdagen, 15 stycken. Uppföljande fokusgruppsintervju 
genomfördes med de nya ledarna, 7 stycken, samt individuella intervjuer med 14 
medlemmar. 
 
Mätinstrument 
Under de intervjuer som genomförts har intervjuguider använts. För att kunna återge 
korrekta citat och för att kunna gå tillbaka och följa upp eventuella oklarheter, har 
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intervjuerna spelats in med de intervjuade personernas samtycke. Citaten som redovisas 
i rapporten är till största delen ordagranna, men språket har i vissa fall dock 
korrigerats något för att öka läsbarheten, utan att för den skull förlora innebörden i 
vad som har sagts. 
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5. RESULTAT 

5.1 Vad kännetecknar verksamheten? 
Nedan presenteras viktiga delar som kännetecknar ungdomsverksamheten inom 
Verdandi i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Dessa är kommit fram i intervjuerna och 
möten med verksamheten. Här ligger fokus på att belysa frågeställningarna.  

5.1.1 Verdandi som en extra familj 
De flesta ungdomar, har börjat i verksamheten i låg ålder. Många av ungdomarna har i 
stort sett fötts in i föreningen. Det är dock inte bara ungdomar som är medlemmar i 
organisationen utan det finns verksamhet för alla åldrar. Ofta är därför hela familjen 
aktiva medlemmar. Många i föreningen är också släkt med varandra.  
 
Känslan bland ungdomarna är bra gemenskap och solidaritet. Alla tar hand om 
varandra, ingen känner sig utanför. De ungdomar som är 13 år och nya i 
ungdomsverksamheten umgås med 18-19 åringarna. Flera av ungdomarna nämner 
”familj” som ett ord som kännetecknar Verdandi. 
 

”Det är sammanhållning, vi är som en stor familj” 
 
”…många bröder och systrar.” 

 
Verksamheten beskrivs inte av ungdomarna som en vanlig ungdomsgård, som ofta 
drivs i kommunal regi. Ungdomarna vill mer kalla det en ungdomsverksamhet. De 
påpekar väldigt tydligt att Verdandi innebär något extra som inte den kommunala 
ungdomsgården i Tensta har att erbjuda. Här känner alla varandra väl och de behöver 
aldrig känna sig ensamma.  
 

”Alltså det är inte som en vanlig ungdomsgård. På en vanlig ungdomsgård kommer det 
ungdomar man aldrig sett. Men här är alla medlemmar, man känner varandra, 
sammanhållning. Alltså det är kul. Om du inte har något att göra en dag, du är ensam, 
du går bara in dit och träffar nån och hänger på”. 

 
”Du behöver inte gå dit med nån kompis för du känner alla där” 

 

I ungdomslokalen träffas ungdomarna öga mot öga och kan sitta och prata och även få 
kroppslig kontakt. Det är det som ungdomarna anser är det viktiga med tillgången till 
lokalen. Här kan de träffa alla kompisar samtidigt och de trivs otroligt bra 
tillsammans. Uppstår konflikter kan de lösas på en gång, kanske med hjälp av ledare. 
Det innebär att de inte behöver gå bakom ryggen på varandra och säga elaka saker 
som kan skada kamratskapet. När det är utrett är alla kompisar igen. 
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Verksamheten har blivit en stor del av dessa ungdomars liv och många tillbringar en 
stor del av sin fritid i lokalen.  
 

”Det är vårt liv att vara där” 
 

”Det borde finnas fler sådana här grejer. Alltså Verdandi borde ta över all 
ungdomsverksamhet” 
 

5.1.2 Medlemskap i föreningen 
Ungdomarna är medlemmar i Verdandi vilket de anser vara en viktig del av 
verksamheten. Medlemskapet stärker sammanhållningen, det är lättare att ta kontakt 
med varandra och alla ungdomar känner alla medlemmar. Kommer det någon ny 
medlem vill alla veta vem det är, även föräldrarna. 
 

”Om inte alla är medlemmar, man kan inte ha koll på vilka som kommer…Om det 
kommer en ny medlem, jag vill veta vem det är, mamma också”. 

 
Det som även gjort ungdomarna så tajta tillsammans är att de ofta tillbringar sin lediga 
tid i lokalen. Pratar de med sina kompisar, som inte är medlemmar i Verdandi, vill de 
gärna uttrycka följande om verksamheten: 
 

”Det är inte bara att komma och sen försvinna och komma igen efter en månad. Vi är 
där hela tiden, det är så vi har kommit varandra nära…fem dagar i veckan, alla är där. 
Vi säger inte till främlingar ”jag men kom dit!” om de inte är seriösa. Vi tar dit seriösa 
människor som vill vara medlemmar. Vi vill träffa nya människor.” 

 
För ledarna kan nya ungdomar i lokalen innebära extra ansvar. De berättar att om det 
kommer nya till lokalen så kommer de ofta i grupp. Det kan göra ledarna nervösa men 
samtidigt nämner de att de måste ge alla en chans att komma in i verksamheten 
eftersom alla är välkomna. 
 

”De nya brukar komma ett helt gäng, kanske 10 personer. Då blir man lite; vad ska jag 
göra nu?”. 
 
”Vi måste ju ge alla en chans att vara där men ibland kan det vara jobbigt att ha andra 
där för att man är så bekväm med alla andra som redan är där.” 
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5.1.3 Respekt 
Verdandi har ett bra rykte i Tensta och ungdomarna är tydliga med att alla som är 
medlemmar är bra människor, ingen håller på med något dumt. Det viktiga är också 
att alla kan vara sig själva. 
 

”...det är inget krav på att du ska ha det här eller du ska vara så och så, utan man kan 
vara sig själv…” 
 
”…det är ingen som är dum mot någon” 

 
Alla ungdomar litar på varandra. Det finns inga problem med att det försvinner 
personliga ägodelar i lokalen. 
  

”…det är aldrig så att nån tar nåt som bara ligger typ...alla litar på varandra. Man kan 
lägga fram sina pengar och inte ens tänka att nån kommer ta det.” 

 
För ledarna innebär också respekt att de blir tillfrågade av de andra ungdomarna om 
det är okej att göra vissa saker.  
 

”Går det bra om jag gör det här?...Respekt för han som är ledare. Man kan inte bara 
göra saker och ting. Man frågar den som är ledare” 

 
Ungdomarna är införstådda med att man lämnar lokalen i det skick man vill komma 
till dagen efter. Det är något man som medlem enligt ungdomarna lär sig med tiden 
och ställer upp på, utan att ledarna behöver ge order. Ett exempel är att ungdomarna 
diskar efter sig.  
 

”Alltså du kan inte bara skölja…det blir bakterier. Du tänker att jag kommer att dricka 
ur det här glaset om en dag eller en vecka. Det tar inte så lång tid att diska.” 

 

5.1.4 Delaktighet/Demokrati 
Verksamheten bygger på ungdomarnas egen kraft och vilja. De engagerar sig i 
verksamheten och de får vara med och påverka de delar som berör dem.  
 

”Vi är mycket delaktiga och så bestämmer vi också” 
 
”Det är som en demokrati, alla har rösträtt” 

 
Eftersom många av ungdomarna varit medlemmar sen 7 års ålder, då de får rösträtt på 
Verdandis årsmöten och får möjlighet att tycka i de frågor som det röstas om, finns 
påverkan och möjlighet till inflytande som en naturlig del hos ungdomarna. Detta 
anser de är mycket viktigt: 
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”Man vill ju gå till ett ställe där man trivs och får vara med och påverka” 

 
”Det känns bra att man vet att andra lyssnar på en.” 

 
Är det något som ungdomarna vill förändra pratar de ihop sig med varandra. Ibland 
tar de upp synpunkter med en av de äldre ledarna, Sinan eller Jesper, eller pratar direkt 
med Stig. Ibland arrangeras möten för både ledare och övriga ungdomar där de 
diskuterar vad som går bra, dåligt och vad som eventuellt ska förändras. Detta har 
också gett ungdomarna ett stort förtroende för verksamheten och de vet att alla 
önskemål tas med respekt. Inget ignoreras. 
 

” ...är det nåt som inte passar tar vi upp det, och så försöker man att ändra på det och 
fixa det” 

 
Att ungdomarna får ett nej är acceptabelt. Det viktiga är att de inte blir motarbetade 
med sina förslag. 
 
En synpunkt som ungdomarna haft har varit önskemål om gardiner till fönstren i 
källarlokalen. Det gick väldigt fort att ordna och gardinerna satt uppe dagen efter.  
 
Ungdomarna pratar om verksamheten på ett sätt som tydliggör att de är med och 
påverkar: 
 

”Det är vår verksamhet så självklart ska vi vara med och bestämma!” 
 
Skillnaden mellan Verdandi och andra ungdomsverksamheter i närheten av Tensta är 
bland annat att Verdandi ordnar fler aktiviteter för ungdomarna. Dessa aktiviteter är 
ungdomarna delaktiga i och de kommer med önskemål om vad de vill göra. Ett 
önskemål som tjejerna kommit med har bland annat varit en speciell tjejdag varje 
vecka, då enbart tjejer får vistas i ungdomslokalen. Det önskemålet har blivit 
verklighet. En dag i veckan är endast tjejer välkomna till lokalen.  
 

5.1.5 Mångkulturella grupper 
Verdandi är en verksamhet som är öppen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, hudfärg 
eller annat som kan skilja människor åt. Den verksamhet som finns ska passa för alla.  
 
Måndag -Tjejdagen 
På måndagar är endast tjejer välkomna till ungdomslokalen. Den dagen är tillägnad 
tjejerna så att de ska få umgås på sina villkor och göra precis vad de vill tillsammans. 
Tjejdagarna leds av två tjejer som är bland de mest erfarna ledare, Jema Ibrahim och 
Rouba Youssef.   
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Föräldrar till tjejer i Tensta kan vara negativt inställda till att deras döttrar är ute i 
området på kvällstid, och många är inledningsvis skeptiska till att låta sina döttrar 
komma till en ungdomsgård där både killar och tjejer umgås. I många fall, inom 
Verdandi, har det dock räckt med att föräldrarna följt med sina döttrar till lokalen och 
träffat ledarna som finns där. Det har gett dem förtroende att verksamheten är något 
som de vågar lita på. Många av dessa föräldrar har även gått ett steg längre och låter 
nu sina döttrar även vara med på andra aktiviteter på kvällstid där både tjejer och 
killar umgås. Detta är organisationen mycket nöjda med. 
 
Vissa killar anser att tjejverksamheten innebär att tjejerna har bättre villkor och mer att 
säga till om i verksamheten. Efter diskussion kommer de dock fram till att de inte är 
speciellt avundsjuka. De övriga dagarna i veckan, tisdag till lördag, är det flest killar i 
lokalen varför tjejerna kan vara värda en egen dag i lokalen. Många tjejer fokuserar 
övriga dagar i veckan på skola och träning.  

 
”Vi tjejer kanske pluggar hemma och inte orkar gå ner till lokalen en vardag..det gör 
killarna så då kanske vi behöver en dag för oss själva där vi kan bara komma ner” 

 
På måndagar kommer däremot många tjejer till lokalen. Antalet varierar mellan 15-20 
tjejer. En anledning till att tjejdagen finns är att många tjejer inte vågar komma till 
lokalen samtidigt som killar, många äldre, finns där. 
 

”Man brukar börja med tjejdagar” 
 
”De är ganska många unga, små som skäms, som inte vill komma med äldre killar” 
 
”Jag kommer ihåg jag vågade inte gå in. Jag vågade inte ens gå in med min bror. Det blir 
en vana, man lär känna alla, speciellt efter en resa till Dalarna.” 

 
Från den månad man som tjej fyller 13 år är man välkommen till lokalen på måndagar. 
Dessa 13-åriga tjejer har ofta väntat väldigt länge på att få fylla år eftersom tjejdagen 
är något speciellt. Tjejerna får möjlighet att umgås med enbart tjejer, diskutera 
tjejsnack och tjejproblem och de yngre tjejerna ser de äldre som bra förebilder. 
 

”Det är första gången jag är med på måndagar. Det är roligt att sitta här med alla tjejer.” 
”Du har längtat hit! Och sagt: snart får jag gå dit, snart får jag gå dit!” 
 
”Det är bra att vi tjejer får vara själva på måndagar och göra sånna saker som vi tycker 
om att göra, man kan vara en tjej. Jag tror inte nån här hade bakat om killarna varit 
här…det blir inte samma sak.” 

 
Ytterligare faktorer som är bra med tjejdagen är att tjejerna upplever lokalen som en 



 29

trygg plats att samlas på, föräldrarna har kännedom om var de är och tjejerna har 
möjlighet att tuffa till sig. När killar är med känner många tjejer sig osäkra att säga 
ifrån och säga vad de tycker och tänker. Ett syfte med tjejdagen är att tjejerna ska våga 
mer och kunna hävda sina röster bland killarna. 
 

”Vissa känner sig osäkra med killar också. Här kan man vara sig själv, man kan säga det 
man tycker och känner. Komma med förslag även om det kan låta som dumma förslag 
men man säger det man har att säga helt enkelt” 

 
”Du kan vara öppen. Kanske om du är med killar du kan inte snacka allt möjligt.  Vissa 
grejer kan du inte prata om med en kille. Man kanske är blyg eller så där men man kan 
öppna sig lättare för tjejer.” 

 
Tjejdagen har lett till bra kamratskap och tjejerna umgås på olika sätt. Ibland kommer 
någon med förslag om att t.ex. gå och bowla, gå på bio, gå ut och äta eller baka. 
Annars sitter tjejerna och pratar och umgås tillsammans i lokalen. Är det någon tjej 
som har förslag på någon aktivitet ventileras det i hela gruppen. Det beslutas 
gemensamt vilken dag och tid som passar. Många aktiviteter har genomförts andra 
dagar i veckan än måndagar, eftersom många av tjejerna har träningar eller andra 
aktiviteter som krockar med tjejdagen. Ibland träffas de också hemma hos en av de 
äldre tjejerna som är ansvarig för tjejverksamheten. Det senaste förslaget på aktivitet 
som kommit från en av tjejerna i gruppen innebär att arrangera orientalisk dans i en 
spegellokal i Tensta. En tjej, som också är ungdomsledare i lokalen, har tagit på sig 
ansvaret att vara ledare och lära ut dans till de tjejer som är intresserade. Lokalen har 
Verdandi fått möjlighet att hyra till ett förmånligt pris.  
 
Verksamhet för ungdomar över 13 år.  
Lokalen som ungdomarna har till förfogande är öppen för ungdomar från 13 år och 
uppåt. En förflyttning från 12-13årsverksamheten till de äldres ungdomsverksamhet är 
det ett stort steg; många längtar. Redan i 12-13 årsverksamheten har de skolats in och 
fått möjlighet att påverka och ta ansvar. Förflyttningen innebär att de yngre 
tonåringarna får äldre förebilder att se upp till.  
 
En av ungdomsledarnas uppgift är att se till att ingen i lokalen känner sig utanför eller 
inte vågar göra vissa saker. Detta kan ledarna ibland uppleva som en svårighet på 
grund av den stora ålderskillnaden på medlemmarna.  
 

”…ja att de yngre ska våga säga. De säger till oss så att vi kan säga till de äldre för att de 
vågar inte…de är små.” 

 
Ledarna framför att alla ungdomar i Verdandi vet om att alla är välkomna till lokalen 
och att alla ska umgås med alla. 
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”Vi tar ju hand om yngre som kommer…” 
 
”Man får lära sig jättemycket i Verdandi att liksom även om du är 13 ska du kunna 
komma in och sätta dig med de som är 18 utan att de ska tänka vilken snorunge…” 
 

Detta innebär att ledarna får väldigt bra kontakt med alla ungdomar som kommer till 
lokalen och fungerar som kontaktförmedlare mellan de yngre och äldre.  
 

” …man försöker få med alla”  
 
Ungdomsledarna har en kompisrelation med alla medlemmar och menar på att trots 
ålderskillnader och skillnader i ansvar är alla kompisar med alla. 
 

”Det är det som är bra…allt i den här verksamheten är kompisrelation...det är inte så att 
”oj han är högre ställd”  
 
”För vi är ju så med Stig också…Vi är ju kompis” 

 
För att ytterligare skapa gemenskap mellan olika åldersgrupper har Stig arrangerat 
regelbundna träffar för ungdomarna med en av Verdandis pensionärsgrupper i Årsta. 
Ungdomarna umgås med pensionärerna och alla skapar kontakter som är väldigt 
uppskattade och givande. Intresset är ömsesidigt från båda grupperna och alla är 
kompisar även i denna gruppkombination.  
 
Betydelsen av engagerade äldre 
Personerna som är engagerade i Verdandi brinner för verksamheten och vill 
ungdomarna väl. Stig är en viktig del i verksamheten och som de senaste åren har 
utvecklat och drivit verksamheten enormt mycket framåt. Han är en mycket omtyckt, 
stark, engagerad ledare som tror på ungdomarnas egen drivkraft, kunskap, vilja och 
gemensamma möjligheter. Han är en vuxen person som har kunskap om den värld, 
kultur och de värderingar som ungdomarna lever i. Stig kan dela med sig av de 
erfarenheter han har fått genom åren och därmed agera som vuxen men han kan 
samtidigt göra sig förstådd bland ungdomarna och använder ”deras språk” med 
slanguttryck som är vanliga i gruppen. Relationen mellan ungdomarna och Stig är inte 
ungdom - vuxen. Stig ses av ungdomarna som en av dem – en kompis som man kan 
prata problem med eller få hjälp av för att göra läxor.  
 
Skillnaden som medlemmarna nämner, i jämförelse med kommunal 
ungdomsverksamhet, är att personalen inom Verdandi känner till familjen, de vet vilka 
ungdomarna är – känner till deras personlighet och ser till att verksamheten är säker 
och trygg för alla ungdomar. Eftersom ofta hela familjen har medlemskap i föreningen 
känner föräldrarna till ledarna och vad ungdomarna gör om de säger att de ska till 
Verdandi. Föräldrarna litar enligt ungdomarna 110 % på Stig och verksamheten: 
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”Varje gång du går ut du måste säga att du ska dit, du ska göra det där. Men så fort man 
säger Verdandi då vet de. Alltså de känner ledarna där jättebra. De känner sig trygga med 
att deras barn går dit”. 
 
”Mina föräldrar brukar tveka på klassresor men när det gäller Verdandi, det är inget 
tvivel!” 
 

Det största ansvaret för ungdomsverksamheten, förutom Stig, har de äldre vuxna 
ledarna, Sinan och Jesper. De finns ofta uppsatta som ansvariga i lokalen på helgerna 
tillsammans med någon mindre erfaren ledare. Inträffar det något riktigt allvarligt som 
inte ledarna i lokalen eller bakjouren klarar av tillsammans finns det alltid äldre 
ansvariga att ringa, där Stig är en av dem. Hittills ha det aldrig hänt. Sinan och Jesper 
har den senaste tiden fått större ansvar i verksamheten. Detta har Stig gjort i syfte att 
mer och mer involvera dessa två killar i saker som kan vara nyttiga för att i framtiden 
ta över ansvaret för hela ungdomsverksamheten från Stig. Stig är själv inte orolig för 
att verksamheten skulle stanna av eller sluta fungera om inte han fanns och var lika 
aktiv som han är idag. Successivt har han lagt över mer ansvar på alla ungdomar i 
verksamheten, allt eftersom de blivit äldre, och skapat förutsättning för att de ska ta 
mer ansvar och själva avgöra om deras beslut är rätt. Det återstår dock kunskaper för 
att Sinan och Jesper själva ska kunna driva verksamheten med allt från att söka pengar 
till att göra bokslut. Men med Stigs starka tro på att alla kan så råder det inga tvivel 
om att det är möjligt. 
 
Ungdomarna berättar att det alltid finns någon att prata med, även äldre, om man har 
problem, och problemen behöver inte ha med Verdandi eller lokalen att göra. Det kan 
handla om skolan eller familjen eller liknande. Om man inte vill prata med någon 
kompis i liknande ålder finns alltid vuxna där för ungdomarna och de kan nås genom 
ett telefonsamtal. Denna nära kontakt gör att ungdomarna även ser de vuxna som 
kompisar. 
 

”Man kan ändå alltid prata med dem så man blir liksom som vänner” 
 
”Man kan ha förtroende för dem…man kan berätta allt” 

 
En trygghet för ungdomsledarna är stödet från de vuxna som tillhör ”Bakjouren”. 
Jouren består av vuxna, många är engagerade föräldrar till ungdomarna. Jouren kan 
ungdomarna ringa om det skulle uppstå en situation eller problem i lokalen som de inte 
anser sig klara av själva. Jouren brukar också ringa upp ledarna i lokalen för att kolla 
så att allt står rätt till och även ofta besöka lokalen och då tar de sig tid att prata med 
ungdomarna.  
 

”…de ringer varje gång och kollar läget och de kommer förbi…” 
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”De brukar sitta där. De kommer inte förbi och bara kollar ’Allting bra?’  De sätter sig 
där och pratar med ungdomarna som är där. Ser de att allt är lugnt och bra så går de 
därifrån och kommer igen när de stänger. Det är skönt att veta att man har de bakom 
sig” 
 

Skulle problem uppstå i lokalen vet ungdomsledarna däremot att de först ska ta hjälp 
av ungdomarna i lokalen och oftast finns det en ”ledig” ledare i lokalen att ta hjälp av. 
Annars bor många bara ett ”stenkast” från lokalen och därför kan allt oftast lösas 
snabbt. 
 
Eftersom ofta hela familjer är medlemmar bjuds också föräldrarna in till vissa 
aktiviteter. Detta har lett till att föräldrarna har fått förtroende för ungdomarnas 
fritidsaktiviteter. Sommaraktiviteter kan t.ex. vara en dag på badet i Tensta. 
Föräldrarna lämnar då inte bara över ansvaret för sina barn på ledarna inom Verdandi 
utan ofta följer hela familjen med och umgås. 
 

”Det brukar vara 200 personer som går till ett utebad” 
 
Ungdomarna anser att det är väldigt bra med aktiva föräldrar. De upplever inte sina 
föräldrar som pinsamma. De tycker att det är roligt att aktiviteterna engagerar så 
många och att man kan umgås över generationsgränser med människor i alla olika 
åldrar. Föräldrarna umgås med sina barn, sina barns kompisar och deras föräldrar och 
får inblick i verksamheten och vet vad som händer.  
 

”Jag tycker att det är jättebra att mamma följer med, så hon vet vad som händer i själva 
verksamheten och allting” 

 

5.2 Från medlem till ledare  

5.2.1 Verdandis ungdomsledare 
De ungdomar som visar engagemang, bryr sig och tar för sig i lokalen tillfrågas av Stig 
om de vill bli ledare i verksamheten. De som utses är i åldern 16 år och uppåt och 
dessa ungdomar har Stig fått att känna sig delaktiga i ett större sammanhang. Ledarna 
känner sig speciella och viktiga som ungdomsledare inom Verdandi. Ungdomarna har 
fått ett ansvar men på vägen dit har de blivit stöttade och fått den hjälp de behöver, 
med bland annat metodutbildningen som ett verktyg. De känner för sina 
arbetsuppgifter som ledare och har en känsla av att vara utvalda och bli sedda. Det 
uppskattas mycket av ungdomarna att få förfrågan om att bli ledare: 
 

”Det är ju bra…positivt…att de ser ledaregenskap i en..det känns bra!” 
 
Ungdomarna pratar inte om ledarskapet som att det blir någon stor förändring för 
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deras egen del.  De som är nya ledare tror inte att de kommer att ändra sig, förutom att 
de får mer att bestämma om och att de måste ta större ansvar. Ledarna ser att alla 
medlemmar har en viktig roll i verksamheten. 

 
”Man har jättestor roll som medlem men när man blir ledare, det känns nästa likadant 
bara att man får bestämma lite extra. Större ansvar. Jag tror inte nån kommer ändras på 
nåt sätt”. 
 
”…att vara ledare är ett litet steg över en vanlig medlem, men en vanlig medlem har en 
stor roll inom själva driften. Det är som en cirkel hela tiden, men det finns alltid en som 
är störst. Först kommer Stig sen kommer jouren, ledarna, medlemmarna. Men bara för 
att medlemmarna är längst ner betyder det inte att de är minst värda. Alla har en viktig 
roll inom verksamheten.” 

 
Anledningen till att ledarna tackat ja till erbjudandet att bli ledare är att de anser det 
värdefullt att visa de som är yngre genom att vara bra förebilder. De har själva haft 
äldre ledare i Verdandi som förebilder när de var yngre. 
 

”Ja jag skulle inte veta vad det är att vara ledare om det inte varit för de andra som vart 
det innan. De var bra förebilder” 

 
De anser också att Verdandis verksamhet gett dem så mycket genom åren att de på 
något sätt vill betala tillbaka för allt de fått. Att ställa upp som ledare är ett sätt. 
 

”Verdandi har gett mig jättemycket så jag vill ge tillbaka” 
 
Ungdomsledarna påpekar att det inte bara är roligt att vara ledare utan att det innebär 
stort ansvar. Bland annat har ledarna ansvar över en dagskassa med pengar som ska 
användas till att t.ex. hyra film. Det är också ledarnas ansvar att se till att lokalen är i 
bra skick när den lämnas samt blir låst och larmad.  
 

  ”…sköta lokalen på ett bra sätt som om det vore ditt hem.”  
 
”Så fräsch det är när du kommer så fräscht ska det vara när du lämnar.” 

 
Ledarskapet innebär även ett ansvar att man måste var i lokalen då man enligt schema 
är uppsatt ledare och ansvarig för det som händer i lokalen. 
 

”Har du öppet i lokalen17 – 23 kan du inte bara lämna det…’ ja men hejdå, jag måste 
gå’. Det är mycket ansvar som om nåt går sönder, om nåt händer…som ledare har man 
ansvar för det som händer.” 
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Som ledare ser även ungdomarna att de har ett ansvar utanför lokalen gentemot 
medlemmar. 
 

”När man ser de ute typ, de yngre, man hälsar och försöker så här - Hur mår ni, vad gör 
ni?” 
 
”Så det är ändå utöver det att man är vän med dem…att man ändå ser till att de inte gör 
något dumt…man bryr sig om de utanför Verdandi också” 
 
”Ja man representerar ju lokalen hela tiden och man skryter så mycket om den och man 
vill bara få med sig fler och fler” 

 
Den viktigaste uppgiften som ledarna anser att de har är att vara bra förebilder. Det 
innebär enligt dem att man måste sköta sig och se till att det är en bra sammanhållning 
i verksamheten och umgås med alla. 
 

”För alltså sköter inte vi oss...ja men du är ju ledare och du gör så...kan väl jag också 
skita i det…” 
 
”…så att man inte bara kommer dit och är ledare och sitter i soffan och bara…nu ska jag 
titta på TV! Utan man måste liksom byta rum…se till…sätta sig ner med dem och bara 
umgås.” 
 

5.2.2 Bra ledaregenskaper 
Det krävs en del av ungdomarna som ledare. De egenskaper som är bra att ha är enligt 
dem själva att man måste vara social kompetent, kunna ta ansvar, lägga märke till 
saker, vara flexibel och kunna rycka in när det behövs, ta initiativ att t.ex. säga till 
personer om det händer något som inte är acceptabelt i lokalen - våga vara ledare.  
 

”Är det någon som missköter sig och man bara sitter och tittar på då kommer personen 
fortsätta…man måste typ - Nu räcker det annars går du ut!” 

 
Det är viktigt påpekar ledarna, att man vågar göra det oavsett ålder på personen som 
strular. Tjejerna och killarna upplever ingen skillnad i ledarskapet dem emellan. De 
tjejer som är ledare menar på att de inte har några svårigheter att säga till killar, inte 
heller de äldre, och killarna har inga problem att säga till tjejer. Killarna ses mer som 
bröder än killkompisar. En av tjejerna uttalar sig: 
 

”…är det en kille som är större och han är stark, det är inte så att vi sitter och tittar åt 
andra hållet utan vi säger till!” 
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Styrkan i att ledarna vågar säga till även äldre ungdomar kan vara att ledarna har stöd 
av varandra, oavsett om de är ansvariga ledare den dagen eller inte. De har stöd av 
varandra och kan be om hjälp av andra i lokalen om det behövs, de är flexibla. 
 

”Vi har stöd av varandra...det är det som är bra med oss ledare...vi kan alltid ta stöd 
även om X inte är ledare den dan kan jag liksom ” Nu behöver jag hjälp!”...man ska 
kunna liksom vara ledare även om man inte är det den dagen” 

 
Ledarna stöttar även varandra om t.ex. den ordinarie ledaren måste gå hem tillfälligt. 
Då rycker en annan ledare in och blir ledare i lokalen under tiden den ordinarie ledaren 
är borta. Det är en självklarhet att det är så och det råder ingen tvekan om att 
ungdomarna ställer upp för varandra. 
 

”Det är ett system som alla förstår, ett system som är självklart” 
 

”Det går inte att neka en familj” 
 

5.2.3 Metodutbildning september 2007 
De ungdomar som väljs ut som ledare inom verksamheten får regelbundet följa med 
alla ledare på metodutbildningar. Dessa metodutbildningar är mycket uppskattade 
bland ungdomarna och genomförs flera gånger per år. I september 2007 genomfördes 
en metodutbildning som dokumenterades och ingår i denna rapport. Alla 
metodutbildningar har liknande upplägg och nedan beskrivs upplägget och innehållet 
utifrån utbildningen i september 2007. 
 
Kursgården i Gärdsjöbo, Dalarna 
Verdandi har möjlighet att genomföra metodutbildningarna på en kursgård i 
Gärdsjöbo, Dalarna, som arrenderas genom Sveaskog. Kursgården rymmer många och 
som mest har ca 30 personer utnyttjat huset samtidigt. På metodutbildningarna brukar 
ca 15 ungdomsledare delta plus tre äldre vuxna ledare. Resan till Dalarna är alltid lika 
uppskattad av ungdomarna oavsett om den sker på sommaren eller vinterhalvåret. Där 
är det nära till naturen och ytorna utanför huset utnyttjas flitigt till fotboll eller andra 
aktiviteter. Tjejerna och killarna sover i var sin del av huset och har egna tvättrum och 
toaletter. Ett stort samlingsrum binder samman tjejernas och killarnas sovrum. Där 
finns ett stort matbord som rymmer alla samt soffgrupp. Vistelsen på kursgården 
brukar ofta kombineras med ett besök i Borlänge, med t.ex. bowling och bio, och på 
vinterhalvåret är skidåkning i Romme alpin ett uppskattat inslag. 
 
Det självklara ansvaret 
Praktiskt ansvarar ungdomarna själva för matlagning och diskning under 
utbildningarna. De blir indelade i tre grupper som fungerar som matlag, men även 
andra aktiviteter och diskussioner utförs i dessa gruppkonstellationer under vistelsen 
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på kursgården. Grupperna består av fem ungdomar, både pojkar och flickor och både 
”nya” och ”mer erfarna” ledare blandas. Syftet är att de mer erfarna ledarna ska 
fungera som mentorer för de nya ledarna och dela med sig av kunskap och 
erfarenheter. Det är väldigt tydligt att det inte finns någon ”vi och dom” -känsla 
mellan ungdomarna. Alla är införstådda med att alla är lika mycket värda och alla 
umgås med alla.  
 
Varje grupp ansvarar för mat och diskning en dag var. Tar de inte ansvar och lagar 
mat själva finns det ingen annan som gör det åt dem. De har inget val, alla måste 
hjälpa till och alla kan bidra på ett eller annat sätt. Detta samarbete fungerar väldigt 
bra i teamen. Många ungdomar som inte annars hjälper till hemma tar stort ansvar och 
egna initiativ och utför uppgifterna utomordentlig bra.  
 
På kvällen innan bestäms gemensamt vilken tid det ska serveras frukost. De som är 
ansvariga för frukosten får se till att den är klar till rätt tidpunkt på morgonen. Det är 
dock inget måste att alla i gruppen ska sitta till bords och äta just den tiden. Vill någon 
äta senare är det ok men det får inte drabba de gemensamma aktiviteterna som alla ska 
delta i.  
 
Respekt och hänsyn till alla är självklart även under metodutbildningen. Det finns inga 
regler för när alla ska sova och det ska vara tyst i huset. Vill några sitta och prata och 
umgås hela natten är det ok, men dessa personer måste ta hänsyn till dom som vill 
sova. Därför är det en självklarhet att inte vara högljudd och störa de som vill sova. 
Första natten var det några av ungdomarna som ansåg att de blivit störda. Det togs 
därför upp till diskussion dagen efter. Är ungdomarna uppe hela nätterna är det på 
deras ansvar att de orkar med dagen efter. De kan inte räkna med att få sovmorgon 
och medverka i de aktiviteter som de vill. Alla ska vara med i alla grenar i tiokampen 
och delta i de diskussionspass som utbildningen innehåller.  
 
Team building 
Ungdomarna anser att utbildningarna är lärorika men också väldigt krävande. 
Dagarna är fyllda med varierande uppgifter som dels innehåller samarbetsövningar, 
med aktiviteter som kan leda till många skratt, men också övningar som är mer 
krävande och innebär allvar och eftertänksamhet. Ett syfte med metodutbildningarna 
är att ungdomarna ska komma varandra närmare. Den yngre gruppen, nya ledare, får 
tillfälle att lära känna de mer erfarna ledarna. Detta är ett syfte som ungdomarna anser 
uppfylls efter några dagar tillsammans. Samarbetsövningar i grupp, t.ex. tiokamp, är 
ett sätt att infria syftet. Ungdomarna har även roligt tillsammans under dessa 
aktiviteter vilket ytterligare bättrar på kamratskapet. Tiokampen kan innehålla 
aktiviteter som stövelkastning, dragkamp, boule, attackfotboll, frågesport, plankan 
m.m. Ungdomarna samarbetar bra och hejar glatt på varandra.  
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Samarbete handlade många grenar om i 10-kampen 
Samarbete handlade många grenar om i 10-kampe 
Diskussionspass 
Aktiviteterna i tiokampen varieras med allvarligare diskussionspass där ungdomarna 
får diskutera verklighetstrogna fallbeskrivningar. I mindre grupper, samma indelning 
som under matlagningen, där både erfarna och nya ledare blandas, förs lärorika 
resonemang och utbyten av erfarenheter. Ungdomsledarna börjar snabbt diskutera 
fallen, de tar situationerna på allvar och det råder ingen brist på åsikter om hur de bör 
agera.  
 
Frågorna som diskuteras har med ledaransvar att göra och hur man som ledare ska 
hantera vissa situationer som kan uppkomma. Det kan handla om hur man ska 
uppträda i lokalen och utanför, eller hur lång tid som är relevant att ”stänga av” en 
person från verksamheten som inte följt de gemensamma reglerna. Ungdomarna är 
hårda när de själva ska bestämma följden för den som bryter mot reglerna. Att t.ex. 
kränka en annan person ser de väldigt allvarligt på och anser att något sådant inte ens 
ska behöva inträffa i verksamheten. Om någon tafsar eller utför andra sexuella 
trakasserier anser ungdomarna att personen bör avstängas på livstid från 
verksamheten. Dåligt uppförande, som prat eller störande ljud, i samband med t.ex. 
biobesök tycker ungdomarna ska resultera i att personen inte får följa med på nästa 
besök. De tre diskussionsgrupperna är överens på alla punkter och har samma åsikter i 
vad följderna ska bli. Ungdomarna ser reglerna som en självklarhet som ska följas och 
efterlevs de inte ska konsekvenser vara en naturlig följd.   
 
Många frågor som diskuteras handlar om hur man ska agera om man stöter på killar 
eller tjejer som har hamnat snett i livet med t.ex. dålig motivation för skolan eller 

Ungdomarna provar på samarbete
utifrån god balansförmåga. 
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börjat umgås med sammansatta gäng som utför oönskade gärningar. Vad kan 
ungdomsledarna inom Verdandi hjälpa till med för att stötta dessa ungdomar? Dessa 
diskussioner har alltid utgångspunkt i att ungdomsledarna i första hand skulle ta hjälp 
av varandra och försöka hjälpa personen. De känner alla ett ansvar och skulle ta tag i 
situationen. De utgår från sig själva och tänker på vad de skulle kunna hjälpa till med. 
Ungdomarna lever sig in i situationerna och tar dem på allvar. Alla problem som kan 
uppstå i ungdomslokalen skulle ledarna först försöka lösa med hjälp av andra ledare 
eller medlemmar i lokalen. Som sista utväg skulle de ringa bakjouren. Först skulle de 
även försöka göra allt de kan tillsammans med personer inom Verdandi, framförallt 
försöka få personen att prata med dem. Leder inte det till förbättring skulle de ta hjälp 
utifrån. Vissa av frågorna innebär att ungdomarna ska fundera på vilka svårigheter de 
kan ställas inför när de ska hjälpa dessa ungdomar samt vad de kan bli bättre på. 
Gemensamt för alla fall är att de utsatta ungdomarna i beskrivningarna är välkomna 
till Verdandi, med öppna armar.   
 
Det märks ingen skillnad i diskussionerna om ungdomarna är nya eller mer erfarna 
som ledare. De nya ledarna tar för sig i grupperna och alla är engagerade i 
diskussionerna. Alla får chans att säga vad de tycker och innan frågan avslutas enas 
alla i gruppen och frågan ställs – alla överens? Det ledarna kommer fram till skrivs ner 
på papper för att sedan diskuteras med alla.  
 
Fallen tas upp gemensamt i storgrupp och på de flesta frågor uppkommer livliga 
diskussioner. Diskussionerna avslutas emellertid alltid med att alla är överens. Stig 
finns med och när han börjar prata tystnar alla och lyssnar på vad han har att säga. 
Flera ungdomar kommer med förslag på hur Verdandis arbete i samhället kan 
förbättras för att droganvändningen ska minska och utsattheten bland ungdomar i 
Tensta/Rinkeby förbättras. Det är mycket engagerade ledare som vill förbättra 
situationen i närsamhället, Tensta. En av de äldre ledarna ger förslag på att polisen 
skulle använda Verdandis medlemmar i större utsträckning för att få tips och få en 
uppdaterad bild av hur situationen ser ut i Tensta. Ungdomarna är insatta i 
samhällsarbetet i Tensta och medvetna om och tror på att deras arbete kan göra 
förändringar till det bättre i närsamhället. 
 
Syftet med diskussionerna är att ungdomarna ska bli stärkta som ledare och få 
förbättrad självkänsla och självförtroende. Det ska också leda till att de känner sig 
trygga i ledarskapet när det är dags att praktiskt tillämpa kunskaperna i 
ungdomslokalen.  
 

5.2.4 Stig och ungdomarnas egen utvärdering av metodutbildningen  
För att göra ungdomarna delaktiga i utvärderingen av metodutbildningen som 
genomfördes i september 2007 fick de inför resan enskilt skriva ned vad deras 
förväntningar var på dessa dagar tillsammans. När utbildningen var slut fick de även 
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skriva ned om alla förväntningar uppfyllts och vad som varit bra respektive dåligt 
under de dagar de tillbringat tillsammans. 
 
Förväntningar 
Förväntningarna inför helgen var övervägande gemensamma. Det som framkom från 
alla var att de ville lära känna alla bättre och komma varandra närmare, kunna 
samarbeta med alla och komma överens om saker samt få bättre kunskaper om hur 
man är en bra ledare. Alla förväntade sig också att ha roligt tillsammans. Stigs syn på 
att människor växer i samspel med varandra har smittat av sig på ungdomarna vilket 
framförallt märks när ungdomsledarna pratar om hur viktigt det är att umgås med alla 
oavsett ålder och att det är en självklarhet att dela med sig av erfarenheter på 
metodutbildningarna till de nya ledarna.  
 

”Jag som vart med lite mer kommer att hjälpa och berätta mina erfarenheter till de nya 
ungdomarna så att de kan bli bra/bättre ledare.” 

 
Alla var införstådda med att syftet med kursen var att de skulle lära av och med 
varandra. De skulle utvecklas tillsammans i gruppen.  
 
Uppfylldes förväntningarna? 
När metodutbildningen var slut sammanfattade var och en av deltagarna upplevelserna 
av helgen. Det som ansågs bra med utbildningen var möjligheten att bara få umgås och 
10-kampen var ett uppskattat inslag, men ledare som varit med på tidigare 
utbildningar ansåg att sjukamp hade räckt. Nya och gamla ledare kom närmare 
varandra. En ny ledare uttryckte följande: 
 

”Man är inte lika blyg som förr.” 
 
I och med de fallbeskrivningar som ungdomarna fick diskutera på utbildningen fick de 
kunskap om hur de ska handla om vissa svåra situationer uppstår i lokalen. 
Diskussionerna var väldigt uppskattade bland alla och ungdomarna ansåg att det var 
det viktigaste innehållet i utbildningen. De fick chans att fundera hur de själva skulle 
reagera och hur andra ser på situationen och skulle reagera.  
 

”Man får de här frågorna; Hur reder du ut det här? Hur gör du det här? Alltså man kan 
sättas inför en sån situation och då måste du kunna fixa till det klockrent. Du ska vara 
förberedd. Du kan inte bli livrädd utan du vet hur du hanterar grejerna. Händer det 
någonting i lokalen måste du agera snabbt! Veta vad du ska göra, var hjälpen finns.” 
 
”Jag har själv funderat på hur jag ska reagera, hur jag ska göra. Nu får jag svar från 
ledare som varit ihop med Stig, så nu vet jag hur jag ska reagera så det inte blir fel. Då 
behöver jag inte tänka; nu har jag gjort fel.” 
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”När vi har gått igenom det här bli man mer säker” 
 
”Angående ledarkunskaperna så lärde man sig mer pga. alla dessa fall vi fick göra. Men 
det allra viktigaste för mig då var att vi ALLA kom överens med varandra” 

 
Ungdomarna anser att metodutbildningen innehöll delar som överträffade deras 
förväntningar. En ny ledare uttalade sig: 
 

”Det är kul! Alltså jag förväntade mig bara att vi skulle typ sitta och prata och diskutera 
men det har ändå vart kul för vi har haft 10-kamp också, så vi både diskuterar och rör 
på oss. Så det är jättebra! 

 
Ledarna som varit med på tidigare metodutbildningar ansåg följande: 

 
”Det går inte att ha tråkigt när man är här uppe, fast man är på sån här metodkurs”  
 
”Man är med sin andra familj i sitt andra hem” 

 
En av ledarna hade synpunkter på att alla under vistelsen kunde bli bättre på att ta 
hänsyn till varandra. 
 

”Det vi kunde bli bättre på är att folket här i gården måste sköta sig lite mer. Bara för att 
man är fri här uppe betyder det inte att man får göra vad man vill, när man vill. Måste 
visa lite hänsyn till andra som inte pallar att vara aktiv hela dagen.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinan Tuncay, en av de mest erfarna 
ledarna, ger instruktioner i en aktivitet som 
ingår i 10-kampen. 
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Trots att några ansåg att dagarna varit krävande menade alla att utbildningen varit 
lyckad och att de alla kom hem med bättre kunskap som de skulle få användning av i 
framtiden som ledare.  
Stig, som vanligtvis är den enda vuxna ledaren med på utbildningarna, testade de mer 
erfarna ledarnas ledaregenskaper under metodutbildningen. Två mycket erfarna ledare, 
Sinan Tuncay och Jesper Seppälä Cáceres, som är över 20 år och som varit ledare i 
verksamheten under flera år, hade ansvar för att informera, genomföra och leda 
tiokampen men även vissa av diskussionspassen. Efter utbildningen var Stig mycket 
nöjd med deras insats och ansåg att målet med utbildningen blev uppfyllt med råge och 
även han lärde sig mycket. 
 

”Själv upphör jag aldrig förvånas över hur människor växer när de kommer 
tillsammans.” 

 
Sammanfattningsvis kan dagarna beskrivas som roliga med innehåll av allvar som 
stärkte ungdomarnas gemenskap, självförtroende och självkänsla som ledare. 
Ungdomarna hade kul samtidigt som de lärde sig saker. Alla ledare såg fram emot 
nästa resa tillsammans med ledarna. 
 

5.3 Besök i verksamheten april 2008 
Sju månader efter metodutbildningen, april 2008, genomfördes två besök i 
ungdomslokalen på Husingeplan i Tensta. Nedan beskrivs lokalen och uppföljande 
intervjuer med de nya ledarna som genomfördes under besöket. 
 

5.3.1 Ungdomslokalen i Tensta 
Lokalen som ungdomarna har tillgång till på eftermiddagarna är öppen från 17-21. 
Det är en källarlokal som de senaste åren har ökat i yta och blivit dubbelt så stor. En 
vägg slogs ut mellan två lokaler så att ungdomarna nu har en större yta att vara på. 
Lokalen består av sex rum i varierande storlek med enkel inredning. Det viktiga för 
ungdomarna är inte nya moderna möbler. Hit kommer alla för att träffa sina 
kompisar. Möjligheten att träffa alla på ett och samma ställe, att lokalen finns för 
deras förfogande, är därför det viktigaste. Antalet ungdomar som besöker lokalen 
dagligen varierar mellan 40-50 personer. Av dessa är det ofta minst 30 ungdomar i 
lokalen samtidigt.  
 
I hallen där man kommer in finns en lång hallmatta där alla tar av sig skorna. I ett av 
rummen finns fyra datorer som ungdomarna kan använda till skolarbeten, datorspel 
eller surfa på Internet. I ett lite större rum finns en stor hörnsoffa och en lite mindre 
soffa där ungdomarna kan sitta och prata. För något år sedan införskaffades även en 
projektor till detta samlingsrum där ungdomarna kan titta på TV eller film. Projektorn 
är framförallt uppskattad av killarna då det är dags att titta på fotbollsmatcher. I ett 
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lite mindre rum finns ett bord med stolar och i ett annat finns möjlighet att titta på TV 
eller spela X-box. Det finns även ett mindre utrymme med pentry, ett utrymme för 
ledarna samt en kill- och en tjejtoalett.  
 
Stämningen i lokalen är glad och gemytlig. När man stiger in genom dörren möts man 
av ungdomar som frågar hur det är och som ser mig som person. Här umgås alla med 
alla och det finns ingen som sitter själv. Ungdomar kommer och går, men de flesta går 
runt och hälsar glatt på sina kompisar när de kommer in i lokalen första gången på 
kvällen. De frågar hur det är och bryr sig om sina kompisar. Många av ungdomarna 
får en hälsning med en klapp på axeln eller handhälsning av kompisarna. Detta gör att 
alla i lokalen blir sedda och accepterade.   

5.3.2 Vad hände efter metodutbildningen? 
I samband med besöket i ungdomslokalen april 2008 gjordes bland annat en 
uppföljning av gruppen ”nya ledare” som även intervjuades under metodutbildningen.  
 
Det som skett efter utbildningen är att de har fått gå bredvid en av de äldre och mer 
erfarna ledarna, vilket känts tryggt för alla. De äldre erfarna ledarna har fungerat som 
mentorer för de nya ledarna. En tjej och en kille har haft ansvar tillsammans på 
kvällarna. Förändringarna har däremot inte varit så stora enligt de själva, mot innan 
utbildningen: 
 

”Det är inte så stor skillnad. Man ser sig själv som en av dem (de andra medlemmarna). 
Bara att man är lite mer ansvarig”.  

 
De uppgifter som enligt dem tillkommit är att man som ansvarig ledare hämtar och 
lämnar nyckeln, städar, ser till att alla fönster är stängda, att datorerna är avstängda 
och ser till att larma. Ibland får ledarna också säga till ungdomar som bråkar: 
 

”… man måste säga till att de ska sluta bråka och så där men sånt händer typ hela tiden.” 
 

En anledning, som de själva nämner, till att det inte blivit så stor skillnad mot tidigare, 
är att ledarna känner alla som vistas i lokalen och de känner till hur allt fungerar. En 
oro och fundering fanns ändå innan hos vissa av de nya ledarna, som är tjejer, för hur 
man som ledare skulle accepteras bland de andra medlemmarna.  
 

”Från början undrade man om de (medlemmarna) skulle respektera och lyda mig men det 
kändes som vanligt. Om jag säger till folk att: -sluta med det där!  Då tänkte jag innan att 
då kanske de inte lyssnar men alla är vänner med varandra. Det är inte så att de säger:- 
nej du är liten! Vi respekterar varandra allihop, alla lyssnar på varandra.” 
 
”Det här är Verdandi. Hade det vart en annan förening då hade vi inte vågat kanske men 
vi är uppväxta tillsammans. De blir inte sura. De förstår själva att det är de som har gjort 
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någonting som leder till att man säger till dem.” 
 
 
Den bild de har med sig från utbildningshelgen är att de samarbetade mycket och lärde 
sig hur de ska hantera svåra situationer som de kan ställas inför som ledare. 
Fallbeskrivningarna såg de i efterhand att de kommer ha mest nytta av som ledare. 
 

”Fallbeskrivningarna var nyttigt. Det var svårt men när vi gick igenom det i grupp blev 
det diskuterat.” 
 
”Man lärde sig olika situationer, saker man inte visste förut. Man fick utbildning för det 
man inte kan.” 

 
Ungdomarna tillfrågades om de saknar någon kompetens för att känna sig säkrare och 
tryggare som ledare och bli ännu bättre. Svaret från en av ledarna var följande:  
 

”Jag vill ha så mycket meriter som möjlig inom fritid. Man kanske kan satsa på det efter 
gymnasiet som extrajobb. Jag vill ha allt, hur man tar hand om barn, barnens psykologi, 
allt. Det spelar ingen roll, kör på bara. Allt är nyttigt.” 

 
Ungdomsledarna ser framåt och ser ljust på framtiden. Många har stora planer och vet 
vad de vill arbeta med efter skolan.  
 

5.3.3 Medlemmarnas bilder av verksamheten 
Under besöket i lokalen den 15 april genomfördes intervjuer med 14 medlemmar. De 
hade varit med i verksamheten olika länge. Några var relativt nya medlemmar medan i 
andra ändan av variationen fanns ett par som var 24 år och sedan flera år ledare inom 
verksamheten. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och alla medlemmarna ville 
delta i intervjuerna. Samtidigt genomfördes en uppföljande fokusgruppsintervju med 
deltagarna i höstens metodutbildning. Det var inspirerande att samtala med dessa 
engagerade ungdomar. 
 
Intervjuguiden fokuserade fem frågeområden. Vad är bra med Verdandi? Hur ofta deltar 
de och vad gör de inom verksamheten? Hur blev de medlemmar? Vad kan bli bättre? 
Samtalet avslutades med en fråga om dröm inför framtiden. 
 
Vad är bra med Verdandi? 
 
Det är en allt igenom positiv bild som beskrivs. Flera framhåller att Verdandi är som en 
stor familj. Detta är också något som präglar sättet att mötas. Man hälsar på varandra på 
ett familjärt sätt och vi som kommer utifrån blir också mötta på ett sådant sätt. Här 
kommer de grundläggande värderingarna fram. 
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 ”Respekt, gemensamma regler, tillit, vänskap och samspel. Man mår bra helt 
 enkelt”   
 
 ”Allas lika värde. Tjejer och killar behandlas lika. Behandla alla som man vill 
 bli behandlad själv” 
 
En gemensam bild är vikten av att träffa kompisarna inom Verdandi. Flera påtalar också 
att man får nya vänner genom verksamheten. Verksamheten erbjuder någonstans att vara. 
Detta är bra framhåller en 14 årig medlem för Verdandi 
 
 ”Tar hand om ungdomar så att de inte gör dåliga saker” 
 
Det är också så att verksamheten bedrivs i ett mångkulturellt område. De intervjuade 
återspeglar detta. Några är födda i Sverige. Många har föräldrar som kommer från andra 
länder som Eritrea, Syrien och Turkiet. Som en 19 åring uttrycker det Verdandi är bra för 
 
 ”Hela världen är här” 
 
I det sociala samspel som pågår inom verksamheten framkommer några särskilt 
framträdande drag. Ett är att medlemmarna ställer upp för vandra. De hjälps åt med allt 
praktiskt inom verksamheten. De ger och får t ex läxhjälp. Ett annat är att ungdomar blir 
ledare i verksamheten. Dessa ledare respekterar de andra och de är som en 17 åring 
uttrycker det 
  
 ”De är mer vänner än ledare” 
 
Här finns också ett tredje förhållande av stor betydelse. Det handlar om Verdandis 
värdegrund och positiva syn på allas möjlighet att bidra. Verdandi är en organisation där 
alla har rösträtt från sju års ålder. Detta skapar också möten mellan generationerna. En 
medlem berättar om hur de träffat Årstaklubben, där medelålder ligger runt 60 år, och 
mötts över generationsgränserna på ett positivt sätt och bowlat tillsammans. Någon som 
normalt inte sker i vårt åldersuppdelade samhälle.  
 
För att omsätta värdegrunden i vardaglig verksamhet spelar Stig Nilsson en mycket viktig 
roll. Hans insats och betydelse kommer fram i många intervjuer. Genom att vara en 
förebild som ledare skapas genom verksamheten ungdomar som får och tar ansvar. 
Därigenom växer de och mognar. 
 
 ”Stig finns alltid där. Han är som en pappa. Han ställer upp. Tryggheten att 
 han finns.” 
 
En nyckel till detta är metodutbildningarna som sker under läger på kursgården i 
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Dalarna. Att bli utvald av Stig och de äldre ledarna, att få komma med, ses som ett stort 
förtroende. Hela konceptet bygger på det självklara ansvaret, team building och 
diskussionspassen, vilket vi tidigare redovisat. Intervjuerna med medlemmarna lyfter fram 
detta. 
 
 ”Mitt livs underbaraste tid. Vara borta sex nätter med kompisarna. Ville 
 stanna kvar” 
 
 ”Resan var extremt rolig. Nära naturen och skogen. Ingen TV eller dator. 
 Skidåkning var helt nytt” 
 
De diskussionspass som ingår i metodutbildningen ger handlingsberedskap inför 
utmaningar som kan komma inom verksamheten. En av de intervjuade berättade om hur 
de genom detta på ett positivt sätt kunde hantera situationen när en stor grupp stökiga 
ungdomar kom till gården. 
 
Deltagande och aktiviteter 
 
Flertalet av de intervjuade ungdomarna tillhör den grupp som varje eller varannan dag 
kommer till verksamheten. Någon utrycker det som hellre här än hemma. Några berättar 
att de kommer så ofta som möjligt. Något som begränsas av idrottsträning och arbete vid 
sidan av skolan. En av de intervjuade leder tjejkvällarna och en annan ledare ställer upp 
extra som ledare. Ett andra hem verkar det vara för många medlemmar.  
 
Aktiviteterna inom lokalen har vi tidigare beskrivit. Intervjuerna med medlemmarna 
bekräftar bilden av att det gemensamma är viktigt. Att träffa kompisar är positivt. Sedan 
kollar man på film eller sport på TV. Möjlighet till dataspel och Internet är positivt, 
samtidigt finns här klara regler om vad som är tillåtet respektive förbjudet. Ytterligare ett 
tecken på hur väl värdegrunden har integrerats i verksamheten. Resorna och 
metodutbildningarna lyfts fram som viktiga delar av verksamheten. Bland annat 
omnämns de badresor som görs gemensamt. 
 
Det gemensamma ansvarstagandet för verksamheten lyfts också fram. Här ligger en 
nyckel till framgången i verksamheten. Det handlar om såväl den demokratiska 
organisationen, verksamhetens grundprinciper och hur verksamheten gestaltas i vardagen. 
Som en 19 åring uttrycker det: 
 
 ”Ledarna och alla är justa och goda”    
 
Hur blev de medlemmar? 
 
Det är tre olika mönster som kommer fram vid analys av svaren på frågan om hur de blev 
medlemmar. Två av dessa är mer förekommande. Det är flera av de intervjuade som blivit 
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medlemmar eftersom personer i uppväxtfamiljen är eller varit medlemmar. Det gäller 
såväl föräldrar eller syskon. Ett annat vanligt mönster är att de blivit tillfrågad av en 
medlem om de skulle vilja komma med till lokalen. En enstaka person har kommit med 
som följd av att han läste en lapp när han gick i 4:an och gick till verksamheten.   
 
Vad kan bli bättre? 
 
Ungdomarna fick frågan: finns det något som kan bli bättre och förändras inom 
Verdandi?  De flesta menade att det är bra som det är. Allt finns ju. Efter lång fundering 
lyfte en fram att stugan i Dalarna skulle kunna underhållas bättre. Verksamheten kan inte 
bli bättre menar en av de äldre ledarna, som dock framhåller att med mer resurser skulle 
de kunna nå ut till fler. En annan erfaren ledare påtalar också att den uppsökande 
verksamheten skulle kunna vidareutvecklas.   
 
En av ledarna nämnde att alla kan bli bättre på att hjälpa till att plocka upp t.ex. chips 
som hamnat på golvet i samband med filmvisningar. En annan person nämnde att 
resurserna till verksamheten kan förbättras. Pengar till verksamheten är något som 
ungdomarna vet saknas. Om ungdomsverksamheten skulle beviljas mer medel från de 
olika ansökningarna som skickas in skulle det underlätta och ungdomarna skulle kunna 
hitta på mer aktiviteter tillsammans som kräver pengar. Arbetet med att samla in mer 
pengar till verksamheten har gjort att ungdomarna engagerar sig och medverkar på 
möten. De berättar om verksamheten, vilket stöd den ger dem och vad den betyder för 
deras fritid. Det finns inga bättre personer än ungdomarna själva som vet vad som är det 
bästa för dem och hur mycket deras verksamhet betyder för dem för att de ska få en så 
meningsfull fritid som möjligt. Ungdomarnas engagemang har lett till att de fått insikt i 
att pengar inte kommer av sig själv till verksamheten. Stig lägger ner mycket tid på att 
söka medel från olika håll för att få verksamheten att gå runt.  
 
Det ledarna gärna lär sig mer om är ungdomars behov och utveckling. Det är 
kunskaper de ser att de kommer ha nytta av i framtiden för egen del även utanför 
Verdandis verksamhet. 
 
Drömmar om framtiden 
 
Intervjuerna med medlemmarna avslutades med en fråga om drömmar för framtiden. 
Två framhåller Verdandi i sina drömmar: 
 
 ”Att Verdandi växer och kan fortsätta bidra till ungdomars utveckling. 
 Kommer aldrig att klippa banden även om jag arbetar ute i Europa.” 
 
 ”Att Verdandi håller för framtiden. Det är lätt att hamna fel”. 
 
Några lyfte fram familj och arbete. En 20 åring vill bli elektriker men först berättade 
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han att han ville ha 
  
 ”en familj och lära sina barn vad som är viktigt i livet”. 
 
Några unga medlemmar hade inte några uttalade drömmar, men många hade konkreta 
drömmar om olika yrken som bilmekaniker, byggarbetar, frisör och polis. En 17 åring 
gav ett kort talande svar: 
 
 ”Bra jobb och leva lyckligt”. 
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6. SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
 

6.1 Vad är det som gör att organisationen får fram så engagerade ledare och 
ungdomar i verksamheten? 
 
Utifrån resultatet kan man sammanfatta ovanstående fråga med följande punkter: 
 

o Alla ungdomar som är medlemmar i Verdandi och som blivit intervjuade under 
denna fördjupning i verksamheten har starka känslor för Verdandi. Det finns en 
tillit och stolthet bland dessa ungdomar att tillhöra organisationen. 
Verksamheten har blivit en stor del av dessa ungdomars liv och många 
tillbringar stor del av sin fritid i ungdomslokalen.  

 
o Medlemskapet är något som stärker sammanhållningen och gemenskapen. Det 

medför att de har en tillhörighet och alla medlemmar vet vad medlemskapet 
innebär när det bland annat gäller värderingar och regler. 

 
o Det finns en känsla av att man är en familj i organisationen. De flesta har varit 

medlemmar sen de var barn och de har med tiden växt samman och mognat in i 
verksamheten. De har utvecklats tillsammans och känner varandra utan och 
innan. De har alla ett fint kamratskap. Det ständiga uttalandet om att killarna 
kallar varandra ”broder” är därmed inte bara en retorik. Här finns en omsorg 
och omhändertagande ungdomarna 
emellan. Ingen blir lämnad ensam i 
lokalen. Det är en självklarhet att alla 
umgås med alla oavsett ålder, kön, 
etnicitet eller hudfärg. 

 
o Alla ungdomar blir sedda av alla som 

är engagerade i verksamheten, de 
vuxna och alla kompisar, 
medlemmarna. De blir bekräftade och 
känner sig viktiga. Alla har en känsla av att fylla en funktion i verksamheten 
och är en viktig del av en helhet. 

 
o Gemenskapen gör att alla känner sig trygga. Något som förstärker känslan av 

familj och trygghet i verksamheten torde vara att ungdomarna har föräldrarnas 
fulla stöd hemifrån. Föräldrarna får i början av ungdomarnas medlemskap 
information om verksamheten och på så sätt vet de vad deras ungdomar gör när 
de säger att de ska till Verdandi. Många av föräldrarna är även aktiva i jouren 

Kamratskap 
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och föräldrarna känner därmed ungdomarna som är medlemmar och ofta vistas 
i lokalen. Detta skapar en trygghet både för föräldrarna och för ungdomarna. 

 
o I ungdomsverksamheten finns en nära relation mellan ungdomarna och vuxna. 

Ungdomarna vet att det är deras verksamhet men vuxna finns alltid tillgängliga. 
De vuxna engagerar sig ideellt vilket varit ett viktigt bidrag för verksamheten. 
Utan dem skulle det ha varit svårt att hjälpa så många ungdomar som man gjort 
inom Verdandi. De har goda relationer till ungdomarna och utför ett 
målmedvetet arbete som motverkar negativa sociala beteenden och attityder. 
Kontakten med de unga är unik. De vuxna skapar trygghet.  

 
o Ungdomarna gör verksamheten. Det finns ett ”nerifrån-upp- perspektiv” och 

ungdomarna känner att de får möjlighet att forma sin egen verksamhet efter 
sina egna villkor, behov och önskemål. Alla i organisationen har en tilltro på att 
ungdomarna kan! Vill ungdomarna ändra något så tas önskemålet på allvar av 
verksamhetsansvarige Stig Nilsson som oftast får alla önskningar om 
förändringar. Han försöker att undersöka möjligheten omgående och 
återkommer till ungdomarna med besked. De tappar inte hoppet - de vågar 
komma med egna idéer, de vill vara med och påverka och komma med förslag. 
De finner en mening med att vara aktiva och skapa sin egen verksamhet. De är 
införstådda med att allt inte går att genomföra, men de får då ändå ett besked 
och en förklaring till varför.  

 
o Alla medlemmar måste rätta sig efter de gemensamt formulerade reglerna. 

Reglerna är tydliga och konkreta och alla medlemmar vet vad som gäller. Det är 
oftast inga problem att förhålla sig till dessa bestämmelser. Reglerna är till för 
att skapa trivsel i lokalen men även trevnad medlemmarna emellan. Reglerna 
kan även anses stärka ledarna i deras ledarskap. Händer det att någon i lokalen 
inte rättar sig efter reglerna kan ledarna hänvisa till de gemensamma reglerna 
som sitter uppsatta på väggen i lokalen. Det här gäller här! Det är därmed inte 
ledarna själva som beslutat att individen uppfört sig fel. Alla har kommit 
överens om vilka beteenden som är accepterade respektive oönskade i lokalen. 
Reglerna kan ses som en trygghet i ledarskapet och ledarna uppfattar därmed 
inga svårigheter i att säga till medlemmar som bryter mot reglerna. 

 
o Genom att ungdomarna är så pass delaktiga i verksamheten som de är; att de är 

med och bestämmer och själva formar den samt deltar på möten med t.ex. 
myndigheter, får de en helhetsbild. De är delaktiga i allt som berör 
verksamheten och får besked om vad som händer när det gäller beslut om 
pengar m.m. Detta skapar en känsla av sammanhang bland ungdomarna och 
fritidsverksamheten upplevs som meningsfull, hanterbar och begriplig.  

 
o Lokalen är lättillgänglig. De flesta medlemmarna bor i området där lokalen 
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finns och har därmed inga problem att själva ta sig till och från lokalen. 
 

6.2 Hur är pedagogiken upplagd? 
 
Utifrån resultatet kan man sammanfatta ovanstående fråga med följande punkter: 
 

o Ungdomarnas verksamhet har organisationens värderingar som grund, dvs: 
- Människor växer tillsammans och tillsammans har människan resurser 

och personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av 
samhället och sin sociala verklighet. 

 
- Det finns en stark tro på att alla människor har resurser för att ta ansvar 

för sitt liv och förändra sina livsbetingelser. 
 
- Den gemenskap och utbyte som finns i gruppen har sin utgångspunkt i 

att alla är lika mycket värda och lika viktiga för att verksamheten ska 
fungera. Finns inga medlemmar fyller inte ledarna sin nuvarande 
funktion och finns inte ledarna skulle inte verksamheten fungera. 
Verksamheten är ett bra exempel på att ta tillvara den utvecklingsbara 
potential som finns hos ungdomarna som kollektiv. Man har tagit 
tillvara ungas kultur och vardagsliv. 

 
- Allas röst är lika mycket värd. Alla medlemmar över 7 år har rösträtt i 

organisationen. Detta har gjort att ungdomarna inte anser att det är 
konstigt att de får vara med och bestämma i frågor som rör dem och 
deras verksamhet.  

 
- Det är viktigt att ta hand om de yngre och vara en bra förebild. 

 
o De ”unga leder de unga”. Det är en självklarhet bland alla medlemmar att man 

tar hand om alla, framförallt de yngre, och som äldre delar man med sig av sina 
erfarenheter. De äldre ungdomarna tänker på att de själva har varit i samma 
ålder och stått i samma position i Verdandi- som nya ledare och yngre 
medlemmar. Alla är lika mycket värda och lika viktiga i verksamheten. 

 
o Att ta ansvar är en naturlig del för alla medlemmar. De flesta ungdomarna 

växer in i verksamheten och har därmed inga problem med att anpassa sig. Ju 
äldre man är desto mer ansvar förväntas man ta. 

 
o Verksamheten har en stabil grund med bland annat gemensamma regler och 

föräldrainformation som självklara delar.  
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o Fritidsverksamheten inom Verdandi förstärker och utökar ungdomarnas 
möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem. Hela verksamheten bygger 
på att ungdomarna är delaktiga och är med och bestämmer. 

 
o Fritidsverksamheten har genererat att medlemmarna har stort förtroende för 

ledarna vilket gett ledarna unika möjligheter att möta dessa ungdomar.  
Ungdomarna får möjlighet att utveckla en egen identitet genom att umgås med 
likasinnade, uppleva gemenskap och prova på olika aktiviteter. 

 
o För att bli ledare är 

metodutbildningen en viktig del. 
Genom metodutbildningarna blir 
ungdomarna ledare i verksamheten 
men detta leder också till en personlig 
utveckling. De lär sig att bli ”ledare”, 
vad det innebär och hur man ska 
agera i situationer som kan kräva en 
extra insats som ledare. 
Metodutbildningarna och ledarskapet 
har också lett till att ledarna 
utvecklar ett ansvar och får många gånger tänka ett steg längre, vad innebär 
detta beslut och vad kan det få för följder? Tycker jag själv att det är ett bra 
beslut? Det har gett ungdomarna förbättrat självförtroende och de har växt som 
personer och ledare. 

 
o Lek blandas med allvar i verksamheten. Verksamheten som är till för att 

ungdomarna ska ha roligt på sin fritid innehåller även allvar. Strukturerna i 
Verdandis ungdomsverksamhet består delvis av gemensamma regler som 
formulerats tillsammans. Ungdomarna vet därmed vad som förväntas av dem 
och vad de kan kräva av sina kompisar i lokalen. 

 
o Verksamheten ser utbyte av erfarenheter mellan människor och framförallt 

åldersgrupper som en viktig del. Ibland sker träffar mellan ungdomarna i Tensta 
och Verdandis äldre pensionärer i Årsta. Då möts de unga och gamla i respekt. 
Dessa träffar leder till att eventuella fördomar kan förändras och en stark 
kamratskap dessa grupper emellan har kunnat byggas upp. 

 
o Det finns en tanke i organisationen att ungdomarna ska få en helhetsbild av 

verksamheten. Ungdomarna har därför den senaste tiden blivit mer delaktiga vid 
så många tillfällen som möjligt som berör deras verksamhet, t.ex. presentationer 
av verksamheten. Det kan ske både på mindre sammanträden eller större 
konferenser men det ses som speciellt viktigt att de är med på möten med 
politiker. Ungdomarna får därmed insikt om hur beslut fattas och att pengar 

Metodutbildning 
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inte rullar in i verksamheten automatiskt. 
 

6.3 Hur ser ledarna på sin roll/sitt ansvar? 
 
Utifrån resultatet kan man sammanfatta ovanstående fråga med följande punkter: 
 

o Att övergå från att vara ”enbart” medlem till att bli engagerad och 
ansvarstagande ledare innebär ingen större förändring enligt ledarna själva. De 
ungdomar som blivit ledare och gått utbildning har redan tidigare hjälpt till 
regelbundet i lokalen och sett det som en självklarhet att hjälpa till att städa 
eller diska och plocka undan efter sig. 

 
o Det är stort och speciellt att vara ledare i Verdandis ungdomsverksamhet, en 

hedersvärd uppgift. Ledarna har blivit utsedda och fått förfrågan från Stig. Det 
innebär att Stig ser att det finns ledaregenskap i personen, att personen har visat 
intresse för engagemang i verksamheten och förmågan att ta ansvar. 

 
o Ansvarsområden som ungdomsledarna har är bland annat att hämta/lämna 

nyckel, städa lokalen och låsa samt larma lokalen. Ledarna lämnar lokalen i det 
skick de själva vill att lokalen ska vara i när de kommer till den. Man kan heller 
inte komma och gå som man vill den dagen man är ansvarig ledare. 

 
o Flexibilitet är något som kännetecknar ungdomsledarna. De är hjälpsamma och 

ställer alltid upp för varandra. De ger och tar. Vill någon byta dag, då de står 
uppsatta som ansvarig ledare på schemat, är det oftast inga problem. Det finns 
alltid någon som ställer upp. 

 
o De som blivit utsedda till ungdomsledare måste våga vara ledare. Det innebär 

bland annat att våga säga till personer om det händer något som inte är 
acceptabelt i lokalen. 

 
o Ledarskapet innebär ingen 

skillnad i ansvar beroende på 
om man är kille eller tjej. De 
har lika stora förväntningar på 
sig, dvs. agera som ledare. De 
tjejer som är ledare menar på 
att de inte har några 
svårigheter att säga till killar, 
inte heller de äldre, och 
killarna har inga problem att 
säga till tjejer. 

Lika villkor
Lika villkor 
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o Det största ansvaret de anser sig har som ledare är att vara bra förebilder för de 

yngre ungdomarna i verksamheten. De tycker att det är kul att vara ledare och 
visa de yngre. Förutom att vara en förebild i lokalen anser de också att de har 
ett socialt ansvar och bör uppföra sig föredömligt även utanför lokalen. De tar 
ansvar för sina medlemmar om de träffar de i t.ex. i centrum genom att fråga 
hur det är och vad de gör. Ledarna ser det som en självklarhet att vara en bra 
förebild även då. 

 
o De nuvarande ledarna hoppas att deras engagemang ska smitta av sig till de 

yngre medlemmarna så att de i framtiden också vill vara ledare och förebilder 
för deras yngre kompisar i Verdandi.  

 
o De mer erfarna ledarna har inget emot att hjälpa och stötta och fungera som 

mentorer för de nya ledarna. Det finns ingen hierarki mellan nya och erfarna 
ledare. De erfarna ledarna gör ingen stor sak av att de har mer erfarenhet och de 
har inga problem med att dela med sig av sina kunskaper. 

 
o De vuxna som är engagerade i verksamheten betyder väldigt mycket för 

ungdomsledarna. Uppstår det situationer som ledarna själva inte kan lösa i 
lokalen finns alltid bakjouren, med föräldrar, i beredskap. Det är en trygghet 
och ledarna kan ringa och få hjälp inom en kort tidsperiod. 

 
o Ledarna marknadsför gärna verksamheten bland sina kompisar och berättar om 

vilken bra verksamhet som finns hos Verdandi i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. 
De vill locka nya medlemmar till organisationen.  

 
o Många av ungdomsledarna ser sitt arbete som en investering inför framtiden. De 

skaffar sig erfarenhet och utvecklas även personligt. 
 
 

6.4 Hur och till vilken nytta kan man sprida de goda exemplen? 
En betydelsefull del i en ungdomsverksamhet som drivs av Verdandi, dvs. en 
frivilligorganisation, är att man vill sprida sina erfarenheter av ett arbete som fungerar 
bra. Hur man kan sprida kunskapen beror på många faktorer. 
 
Stig blir ofta kontaktad och får besök av personer från andra stadsdelar och kommuner 
och från olika frivilligorganisationer som är nyfikna på Verdandis verksamhet. Detta är 
ett sätt att sprida kunskapen och erfarenheten vidare om hur en framgångsrik 
ungdomsverksamhet kan se ut. Det har även skrivits många tidningsartiklar och 
rapporter om ungdomsverksamheten i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. I Unga 
Stockholm (2004) som getts ut av kulturförvaltningen i Stockholm, finns en inblick i 
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verksamheten med intervjuer gjorda med Stig och två av ungdomsledarna, Sinan 
Tuncay och Jema Ibrahim. Den artikeln handlar bland annat om hur Verdandis 
verksamhet ser ut, hur den har expanderat och vilka värderingar som finns inom 
verksamheten. Andra sätt att sprida Verdandis arbete i närområdet har bland annat 
skett genom medverkan på föräldraråd på Gullingeskolan och utställningar i Tensta 
centrum.  
 
Verdandis ungdomsverksamhet har ett stort förtroende hos unga och föräldrar, samt 
andra aktörer som skola, Stadsdelsförvaltning, brottsförebyggande rådet m.fl. Det finns 
ett bra uppbyggt samarbete i närområdet med regelbundna möten där alla utbyter 
erfarenheter och sin syn av situationen i Tensta. Verdandi som möter många 
ungdomar, både i skolan och på fritiden, har ofta mycket att dela med sig av till dessa 
parter. Ungdomarna är de första som får veta saker som händer. Aktualiteter går 
snabbt från person till person och de personer från Verdandi som utför den 
uppsökande verksamheten i skolan och i närområdet har ofta nyheter att dela med sig 
av. Detta samarbete är därför mycket uppskattat bland alla deltagande aktörer.  
 
Ungdomarna talar gott om verksamheten för sina kompisar i skolorna och detta gör 
andra ungdomar nyfikna, från andra delar av Stockholm, men även andra delar av 
landet. Ungdomarna själva är naturligtvis de bästa marknadsförarna. De kan med egna 
ord berätta om verksamheten, vad de upplever är bra med den och vad den betyder för 
dem på deras fritid och i deras liv. Spridningen till Rinkeby, där det nu finns en ”filial” 
till ungdomsverksamheten i Tensta var de därför med och startade upp med stor 
entusiasm.  
 
Verdandi har tidigare beviljats medel genom Socialstyrelsens satsning på 
frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Projektets verksamhet 
har då dokumenterats i verksamhetsrapporter som rapporterats till Socialstyrelsen och 
socialdepartementet (Eriksson m.fl. 2006a, Eriksson m.fl. 2006b). Ett aktivt deltagande 
på konferenser och övriga möten med nätverk leder också till att det goda ryktet om 
verksamheten sprids. Det skapar också kontakter som kan leda till ytterligare 
samarbeten och utbyten av erfarenheter. Frågor som dyker upp från intresserade leder 
också till vidare diskussioner i gruppen med ungdomarna. 
 
Vid en sökning på sökmotorn google.se på ”Verdandi Tensta” så får man 983 träffar. 
Träffarna handlar om ansökta föreningsbidrag, medverkan på konferenser, 
sommaraktiviteter inom föreningen och olika publicerade artiklar m.m. Idag använder 
sig ungdomar av datorer som en självklar kommunikationskanal. En hemsida för 
ungdomsverksamheten skulle därför kunna bidra till att fler ungdomar kan ta del av 
aktuella händelser. Hemsidan skulle också kunna ge information om vilka delar som är 
viktiga för att bygga upp en liknande verksamhet som utgår från att ”unga leder 
unga”.  
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7. DISKUSSION 
 
Verdandis ungdomsverksamhet är ett bevis på att ungdomar klarar av att leda en egen 
verksamhet. Verksamheten utgår från att medlemmarna har resurser både att ta ansvar 
för sitt liv och förändra sina livsbetingelser. Medlemmarna har också i och med 
medlemskapet lärt sig att de har resurser och personliga förutsättningar att ta aktiv del 
i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra 
människor. Värderingarna tar sig uttryck i förhållningssätt som gör det möjligt för 
ungdomarna att få ett ökat värde, handlingsutrymme, ansvar och makt. Resultatet av 
detta är att ungdomarna har fått ökad självkänsla, ökat egenvärde, ökad vilja, tro, 
ansvar och förmåga att påverka deras omvärld. Som Bremberg (2002) beskriver 
påverkas ungdomars konsumtion av alkohol och droger genom att de jämnåriga 
kamraterna förmedlar kunskaper och normer om alkohol och narkotika. Så sker också 
i denna verksamhet. Verksamheten är drogfri och bygger på att ”unga leder unga” 
vilket gör att ungdomarnas värderingar, normbildning och sociala förmåga påverkas i 
en positiv riktning. Alla medlemmar förhåller sig till de regler som de gemensamt 
kommit överens om.  
 
Verksamheten är meningsfull för Verdandis medlemmar och kan därför sägas vara ett 
bra exempel på en alkohol- och drogförebyggande verksamhet. Ungdomarna har en 
fritidssysselsättning, något att göra och någonstans att vara, vilket många ungdomar 
efterfrågar. En anledning till att många ungdomar börjar dricka alkohol är att de inte 
har något att göra på sin fritid efter skolan. De upplever brister i en meningsfull 
sysselsättning (Poikolainen m. fl. 2008). Ungdomsverksamheten som bedrivs av 
Verdandi är betydelsefull för medlemmarna. Att ha tillgång till en lokal, som är 
lättillgänglig, där de kan träffa sina kompisar är väldigt mycket värt. Till skillnad på 
studier som genomförts av Mahoney, Stattin & Magnusson (2001) som visade på att 
fritidsgårdsbesökare löper ökad risk att utveckla antisociala beteenden är Verdandis 
verksamhet en skyddande miljö för dessa ungdomar.   
 
Statens folkhälsoinstitut har tillsammans med Skolverket i ett regeringsuppdraget om 
skolans alkoholskadeförebyggande verksamhet identifierat fyra huvudområden som är 
centrala att utveckla i skolans förebyggande arbete. Ett av områdena, s.k. hörnsten, 
handlar om att utveckla fritidsaktiviteter i nära samverkan med skolan eller med 
skolan som bas. När elever som lever i riskmiljöer engageras i fritidssysselsättningar i 
närhet till skolan minskar risken för tidigare avhopp från skolan (Myndigheten för 
skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut 2003). Sernhede (2008) menar också att 
platsen där man växt upp, där man bor, där man har sin vardag och där man har sina 
kamrater är avgörande för den identitets- och trygghetsskapande faktorn. Verdandis 
verksamhet bedrivs i närområdet där majoriteten av medlemmarna finns och bidrar 
även utifrån detta till en ökad trygghet för dessa ungdomar.  
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Det som Myndigheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut (2003) enligt 
erfarenheter rekommenderar verksamheter är att kamrat- och elevstödjare, eller som i 
detta fall ungdomsledare, bör gå igenom en inledande utbildning för att stärkas i sin 
roll, bli trygga i gruppen och få tid att reflektera över sina värderingar. Verdandi 
använder sig av metodutbildningen som verktyg i detta arbete och det ses också från 
ungdomarnas sida som en viktig del för ledarna. Uppföljande möten/handledning sker 
också regelbundet för att kolla av att allt fungerar. Bakom detta ligger en demokratisk 
processledare, i detta fall personifierad av Stig Nilsson, som målinriktat och långsiktigt 
förverkligar värdegrunden och respekten för ungdomars vilja och möjlighet att ta och 
få ansvar. Detta är ett ledarskap som ger mobilisering av ungdomar för att forma en 
gemensam verksamhet och jordmån för ett gott liv.  
 
Att kopiera metoden i ett annat sammanhang, i en annan verksamhet än där metoden 
idag finns, kanhända inte leder till samma framgångsrika verksamhet. När man ska 
bygga upp en verksamhet är det många faktorer man måste ta hänsyn till. Projektet 
måste anpassas till de yttre och inre förutsättningar som finns och utfallet av insatsen 
beror på dess utformning, det sammanhang som den genomförs i samt de personer som 
är involverade. En annan viktig del som påverkar framgången är också på vilket sätt 
insatsen tas emot av målgruppen. Följande framgångsfaktorer kan anses vara av 
betydelse för denna verksamhet och sammanfattas utifrån denna rapport:  
 

1. Tillit till verksamheten 
2. Allas lika värde 
3. Ungdomarnas inflytande och påverkansmöjlighet 
4. Medlemskap 
5. Föräldrars vetskap och delaktighet i verksamheten 
6. Metodutbildning för ledare 
7. Gemensamma regler  
8. Ideellt engagemang 
9. Lättillgänglig lokal 
10. En möjliggörande kraft i form av en demokratisk processledare 

 
Utifrån denna rapport kan det konstateras att Verdandis ungdomar tycker att 
verksamheten är mycket bra och de önskar att fler kan få vara delaktiga och växa upp 
med tillgång till en likadan ungdomsverksamhet på deras ort/närsamhälle. Därför vill 
de gärna dela med sig av verksamheten till andra och sprida den vidare. 

”Det skulle vara jättekul om vi kunde sprida ut oss ännu mer!” 

 
Denna rapport som har haft fokus på Verdandis ungdomsverksamhet kan 
förhoppningsvis användas för att sprida erfarenheter av verksamheten vidare till 
intresserade aktörer. Den torde vara av speciellt stort intresse för personer som arbetar 
med alkohol- och drogförebyggande arbete i områden där ungdomarna bor nära 
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varandra och lätt kan komma till ungdomslokalen. En slutsats som kan dras utifrån 
rapporten är att verksamheten är byggd efter ungdomarnas villkor, med stor respekt 
för ungdomars möjlighet att få och ta ansvar. Mellanrummet mellan barndom och 
vuxenlivet är en viktig period i livet där socialt förebyggande arbete med ungdomar 
kan ha stor betydelse (Ander, Andersson, Jordevik och Leisti 2005). Den verksamhet 
som Verdandi i Tensta-Rinkeby bedriver är ett gott exempel på detta. 
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Ungdomarnas beskrivning av Verdandi Stockholmskretsen 

 
  Mångkulturell 
 
 
 
      Gemenskap- man mår bra. 
    

 
 

 Familj med öppna armar   Mysigt 
 
 

Folk som inte vet var de ska i livet,  
som har hamnat snett, blir vägledda.  
Här finns personer som kan hjälpa till. 
     
   

Man vill inte ens gå därifrån. 
 
               

Som hemma fast man har kompisar där                               Ett andra hem 
 
 
 
 

 
 

 
           Som hemma fast man har kompisar där 
 

   
   
En unik ungdomsgård 
 
 
    

                         Ett hus...inte en ungdomsgård 
 
 

 
Verdandi - man kan inte beskriva det med ord! Bara att det existerar!  
           
  En förening dit alla är välkomna!      

Kärlek 

Trygghet 

Respekt

Alla umgås oavsett kön, 
ålder och bakgrund  

Man trivs – roligt 

Häng med en dag och se hur det är! 

En stor familj 


