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1. Inledning 
Följande utvärdering av projektet ”Mejan Goes Hype” sker på uppdrag av Nybro Kommun 

som även finansierat utvärderingen. Uppdragstagare är högskolan i Kalmar och 

Humanvetenskapliga institutionen närmare bestämt avdelningen för Socialt arbete. 

 

1.1 Syfte 

Inledningsvis kommer rapporten att fokusera på vad som genomförts inom ramen för 

projektet. Denna deskriptiva del utgår från hur projektledarens och ungdomarna samt 

personalen på fritidsgården Mejeriet har beskrivit vad de har gjort. Förutom en beskrivning av 

arbetssättet i projektet kommer jag sätta fokus på ungdomarnas samt ungdomsarbetarnas 

upplevelse av det nya arbetssättet. Detta upplägg sammanfaller med uppdragets inriktning. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka ungdomar är engagerade i ”Mejan Goes Hype”?  

Finns det ett specifikt arbetssätt som kännetecknar ”Mejan Goes Hype”?  

Hur har ungdomar och ungdomsarbetare upplevt projektet? 

Hur skiljer sig projektet från den ordinära fritidsgårdsverksamheten? 

 

1.3 Disposition 

Mot bakgrund av syftet och frågeställningar beskrivs i kapitel två mitt tillvägagångssätt i 

genomförandet av utvärderingen. I kapitel tre ger jag en beskrivning av vad man specifikt 

gjort i projektet Mejan Goes Hype. I kapitel fyra redovisar jag vidare  ungdomarnas, 

personalens och andra berördas upplevelser av projektet. Avslutningsvis gör jag en 

sammanfattning i kapitel fem där jag ser över resultaten i jämförelser med tidigare forskning 

inom området samt även blickar framåt.  

 

2. Metod 
2.1 Utvärdering 

De frågor jag förväntas besvara påverkar val av utvärderingsmodell. Då uppdragsgivaren i 

första han var intresserad av hur de som var berörda av interventionen har upplevt projektet 

men även av vad man faktiskt gjorde i projektet föll valet på intressentmodellen (Vedung, 

2002). Det är inte projektets mål som står i centrum då det initialt inte fanns ett entydigt mål 

uppsatt. Intressentmodellen beaktar samtliga berörda till skillnad från måluppfyllelse och 
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brukarmodellerna som endast tar hänsyn till  enskilda grupper som beslutsfattare alternativ 

brukare. Intressentmodeller lämnar öppet vilka som kan räknas in som berörda vilket blev 

lämpligt i det här fallet (Vedung, 2002). Poängen som Vedung( 2002) framhåller är att alla 

intressenter skall beaktas men att själva utvärderingen utförs av särskilda utvärderare. Som 

utvärderare har jag utgått från de berörda och låtit det som kommit fram under intervjuerna 

och samtalen leda vidare till nästa steg. Fördelen med denna modell är att den ökar 

sannolikheten för att frågor tas upp som berörda grupper finner relevanta och därmed ökar 

chanserna att resultatet kommer till verklig nytta (Vedung, 2002). 

 

2.2 Urval och tillvägagångssätt 

Då det rör sig om ungdomar som är under arton år krävs att deras vårdnadshavare har godkänt  

att de intervjuas. Projektledaren åtog sig att vidarebefordra mitt informationsbrev till  

ungdomarna som i sin tur fick visa upp det för sina vårdnadshavare. De som nu ställer upp i  

intervjuerna är de ungdomar som fått ett medgivande från sina vårdnadshavare.  

De har kallats till Mejeriet och tanken var att de skulle vara fem till sex ungdomar i varje  

grupp. Det visade sig att några uteblev vilket gjorde att tanken om fokusgruppsintervjuer med  

ungdomarna övergavs istället blev det kvalitativa intervjuer med dem i grupp på två eller tre 

personer. Totalt har elva ungdomar intervjuats och de har varit delaktiga i olika aktiviteter i 

projektet. Det finns några ungdomar som har varit med på flera aktiviteter men totalt så är 

Unga på stan, Garaget, Föreningshype och Hype vid Valborg representerat.   

    

Samtal har förts kontinuerligt med Niklas Wikström som är anställd som projektledare för 

Mejan goes Hype som ligger utanför den ordinarie verksamheten på Mejeriet där 

personalgruppen består av fem personer. Hela personalgruppen deltog i en fokusgrupp där vi 

talade fritt om erfarenheter och tankar om projektet Mejan goes Hype. Utöver den 

personalgruppen har även den som är ansvarig för garaget intervjuats. Sedan har även en 

person från kommunstyrelsen intervjuats för att få dess bild av projektet och tankarna bakom. 

Även en representant från Fältarna i Nybro och en skolkurator i Nybro har intervjuats om sina 

bilder av Mejan goes hype. Sammanlagt har elva ungdomar och tio vuxna intervjuats och 

tanken har varit att få så bred representation som möjligt. Det rör sig om personer som 

indirekt eller direkt har berörts av projektet Mejan goes Hype. Alla intressenter har inte 

intervjuats då det inte fanns utrymme inom den angivna tiden men de som deltagit har dock 

representerat i stort samtliga berörda verksamheter. Polisen har varit involverad i projektet 

men är den grupp som inte finns representerad bland intressenterna. 
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Samtliga intervjuer har bandats för att inte behöva störa intervjun genom att anteckna under 

tiden. På så vis har följdfrågor kunnat ställas och intervjuerna har sedan skrivits ut dagen efter 

intervjun. Det har rört sig om semistrukturerade intervjuer där vissa aspekter och frågor har 

varit givna innan intervjutillfället ( Kvale, 1997). 

 
2.3 Etiska överväganden 

Då en övervägande del av informanterna är under arton år har det krävts att de har 

vårdnadshavares medgivande innan vi har påbörjat intervjuerna. Övriga personer arbetar i 

offentlig verksamhet och intervjuerna fokuserar inte på dem som personer utan på deras 

upplevelser av projektet vilket påverkar måttet av integritetsintrång. Samtliga informanter 

kommer att vara avidentifierade men då det rör sig om en liten namngiven kommun kan 

personal och berörda inte garanteras anonymitet. Då jag personligen har växt upp i Nybro 

kommun skulle det kanske kunna påverka mina frågeställningar och mina analyser av de svar 

jag får vilket jag har tagit i beaktande i analysen.  

  

 

3.  ”Mejan Goes Hype”  
3.1 Bakgrund 

Allt började egentligen med att man i länet hade startat ett Ungdomsparlament i slutet av 

1990-talet, vilket var ett regionalt projekt som drevs av Regionförbundet och Landstinget. 

Parlamentet bestod av ungdomar från länets alla gymnasieskolor och de skulle besluta i frågor 

som upplevdes vara nära ungdomarna själva. Ungdomarna i Nybro fick frågan om de ville 

fortsätta på det lokala planet men då de inte gillade arbetsformen ville de hitta ett eget 

upplägg. Efter att ha bjudit in ungdomar från gymnasiskolan Åkrahäll samt från samtliga 

högstadieskolor i kommunen startades något som så småningom skulle komma att kallas 

”Ungdomsforum i Nybro”.  Ungdomsforum var ett demokratiprojekt där ungdomar själva 

engagerar sina kamrater. Formen för forumet blev samtalet i centrum men med mindre 

grupper på tio till tjugo personer i jämförelse med flera hundra som det hade varit i 

ungdomsparlamentet. Ungdomarna uppskattade att de fick planera och genomföra allt själva. 

Ur detta ungdomsforum växte Hype fram som till att börja med var ett större 

ungdomsevanemang vilket innebär en lång process innan genomförandedagen där engagerade 

och intresserade ungdomar planerar och genomför evenemanget. Personalen på Mejeriet insåg 
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dock att om konceptet med ungdomars deltagande skulle utvecklas så behövdes mer arbetstid 

för att organisera den verksamheten. Vi detta läge ansökte Mattias Andersson ( Individ och 

familjeomsorgen Nybro) om projektpengar hos Ungdomsstyrelsen efter samspråk med 

Mejeriets personal och kultur och fritidschef i Nybro Liselott Lindqvist. En referensgrupp 

utsågs och Niklas Wikström utsågs till projektledare.  

 

Ur projektansökan framträder en bild av att Nybro kommuns vuxna befolkning oroats av att 

stadens ungdomar samlas i ett gäng i Badhusparken och vid jänvägsstationen. Bland 

ungdomarna har där förekommit skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion. 

Kommunens insatser genom exempelvis fältare hade inte fått någon påtaglig effekt. 

Fritidsassistenterna vid Mejeriet hade länge velat utveckla verksamheten men saknade 

resurser.Under hösten 2005 var problemen påtagliga och bl.a kommunfullmäktige debatterade 

frågan. Ungdomsrådet bjöd in ungdomar till en kväll på fritidsgården och ett av förslagen som 

ungdomarna tog fram var arrangemang vid Valborg och skolavslutningen. Ett par 

elevassistenter med erfarenhet av både ungdomar och stora arrangemang bjöds in som stöd. 

Sedan samlades inledningsvis ca 10 ungdomar 14-18 år, Mejeriets personal och 

elevassistenterna för att börja planera ett multievent vid Valborg 2006. Efter bara några 

veckor var 20 ungdomar delaktiga i flera arbetsgrupper som scen, artister, sponsorer och 

mode. Evanemanget döptes till Hype då det skulle vara hypat, svulstigt och storslaget. Vid 

Valborg 2006 genomfördes ungdomseventet i Nybro med välkända artister, karaoke, 

eldblåsare, floorfillers, workshops, modevisningar, lokala danstrupper, LAN, disco, bar, 

dansmattor, 10 meters repfirningar inomhus, mängder av lokala band och utlottningar av 

kapitalvaror. Det kom över 550 betalande i åldrarna 13 – 19 år. I efterhand konstaterades 

vilket stort ansvar ungdomarna hade tagit för helheten. Fyra till fem av dem behövde 

elevássistenter i skolan för att ta sitt skolansvar men att de hade betett sig fullkomligt 

exemplariskt och aktivt hade tagit ansvar kring Hype. Ur Hype som blev uppmärksammat och 

ett bra genomfört projekt första året där många var delaktiga så föddes nya idéer och flera av 

dessa finns med i projektet Mejan Goes Hype. Det man i stort ville göra i projektet var att 

omsätta de positiva erfarenheterna kring Hype till ett arbetssätt,  en metod i utvecklingen av 

centrumfritidsgården Mejeriet. Under vägen finns en dialog med Fryshuset och Urkraft där 

man utbyter tankar och idéer både på tjänstemannanivå men även på ungdomarnas nivå. 

Frågor som ställs är hur man på bästa sätt hjälper unga att förverkliga sina idéer? Hur 

förhåller man sig för att unga ska bli intresserade, formulera idéer och sedan förverkliga dem? 
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3.2 Syfte med projektet Mejan Goes Hype 

Läser man projektansökan framträder två huvudsyften med projketet. Att utveckla Nybros 

centrumfritidsgård Mejeriet till en främjande arena.  Att med mejeriet som plattform utveckla 

den egna miljön samt skapa 5 drogfria verksamheter i kommunen men hjälp av och 

tillsammans med kommunens ungdomar. Tanken bakom projektet är att det ska vara för 

ungdomar med ungdomar. Projektet och det efterföljande arbetet med unga ska sträva efter att 

locka många olika grupper av ungdomar till aktivt deltagande. Under intervjun med 

Kommunfullmäktige Marcus Lund framkommer förhoppningarna bakom projektet från 

tjänstemän och politiker.  

 

En förhoppning om så att säga att vi ska lära oss någonting nytt (...) Jag tror också att man 

lyckades i projektet att fånga upp en hel del av de ungdomar idag som man kanske skulle 

beteckna som föreningslösa. De som inte spelar fotboll eller ishockey eller håller på med 

ridning  eller vad det nu kan vara. Det är väl lite det som är styrkan i det här projektet. Vi har 

ju från kommunens sida då specificerat eller destinerat pengar till just föreningslösa 

ungdomar och en del av dessa pengar går till det här projektet och en del används till annat 

(Marcus Lund). 

 

Det framgår i intervjuerna med ungdomarna att det finns mycket olika idrotter att välja på i 

Nybro men utöver idrotten så finns det inte så mycket att göra förutom kulturskolan och 

fritidsgården Mejeriet menar ungdomarna. Från kommunens sida vill man inte styra vad 

medborgarna ska göra utan ser projektet som ett stöd för att skapa möjligheter för ungdomar 

att göra det de önskar. 

 

 Jag har den erfarenheten att ska man jobba med ungdomar så måste ungdomarna ha ett stort 

inflytande själva. De ungdomarna som är i den åldersgruppen som det är intressant att jobba 

med Hype just nu är  inte säkert att deras kompisar om tre år så att säga har tagit över det 

här tycker att Hype är det mest geniala utan det finns säkert andra infallsvinklar då. För det 

här handlar mycket om hur ungdomarna själva väljer. Alltså ger man ungdomarna möjlighet 

att påverka den här typen av frågor då kommer det se olika ut vid olika tillfällen. Därför får 

man vara försiktig med att permanenta någon struktur för då i samma ögonblick som man gör 

det så har man tagit ifrån ungdomarna deras egen möjlighet att faktiskt påverka vad de ska 

göra (Marcus Lund). 
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I grunden är det ett demokratiprojekt där det gäller att ge ungdomarna möjlighet att vara 

delaktiga i samhällsbyggandet. Det handlar enligt projektansökan om att skapa meningsfulla 

sysselsättningar och drogfria miljöer åt de unga i Nybro som samlas på stan. Att projketet kan 

få positiva effekter i form av mindre alkoholförtäring vid Valborg och att ungdomar får 

utökande möjligheter att mötas ses som en bonus från tjänstemän och politiker. 

 

Jag tror att mötet mellan människor är viktigare än det som sker över nätet men så därför 

kanske man måste jobba med att uppmuntra det här, men man måste samtidigt se till att 

ungdomar möts på ett korrekt och bra sätt det är ju det det handlar om (Marcus Lund). 

 

3.3 Mål med projektet 

- Att bygga upp 5 främjande och förebyggande verksamheter med centrumfritidsgården               

Mejeriet som bas.  

- Att unga är medskapare i att driva hela eller delar av de fem verksamheterna. 

- Att ge de deltagande ungdomarna tilltro till sin egna skapande förmåga. 

- Att ge unga i Nybro ökad stolthet och känsla för sin kommun, som en ungdomskommun. 

- Att minska antalet unga som samlas på stan. 

 

3.4 Aktiviteter inom ramen för projektet 

Garaget 

I anknytning till mejeriet finns ett garage som ägs av Nybro energi där man idag bedriver en 

verkstad i ledning av John Jensen och med 8-10 aktiva ungdomar. Det kan sägas att det är ett 

tjugotal i omlopp men att det varierar hur ofta de är med. Två stycken bilar inhandlades till att 

börja med och verksamheten berivs två timmar per vecka på kvällstid efter skolan. Det visade 

sig dock att bilar var något för svårt för merparten av ungdomarna varför man såg till att få 

cyklar till verksamheten i stället. Planen är att ungdomarna kan få en cykel om de gör i 

ordning dem själva. Sen kan andra cyklar göras i ordning för att eventuellt ställas ut på stan 

där allmänheten skulle kunna få låna en cykel för att ta sig fram i Nybro. Det finns liknande 

system i Danmark där allmänheten kan låna cyklar som de sen lämnar åter likt kundvagnar. 

 

Det är ca 3-4 ungdomar som har varit med från början bland annat en tjej som går 

transportlinjen på gymnasiet. Hon och hennes bror är intresserade av att meka och de har varit 

där sen början. Dessa två och någon mer kan mer än de andra  så de tycker det är lite tråkigt 

med cyklar som inte riktigt är deras grej och det är synd menar John Jensen. Han skulle vilja 
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dela upp gruppen så att de som är på en annan nivå kan meka med den bil som finns medan de 

övriga mekar med cyklar. John menar att det är viktigt att verksamheten hamnar på rätt nivå 

annars tappar ungdomarna intresset.  

 

Föreningshype 

Då det i projektet fanns en tanke om att utöka samarbetet mellan Kultur och Fritid och Barn 

och Fritidsprogrammet på Åkrahällskolan startades en 150 poängskurs i Barn och 

Fritidsprogrammet. Föreningshype går ut på att anordna en mässa i sporthallen i Nybro. En 

lärare och nio elever arbetade tillsammans med projektledare Niklas Wikström för att planera 

mässan under hösten 2007. Vid själva genomförandet som pågick i två dagar deltog 

ytterligare 20 frivilliga ungdomar. Totalt visade trettio föreningar upp sig för 2500 besökare. 

 

Graffitivägg 

Under hösten 2007 sattes en graffitivägg upp utanför fritidsgården Mejeriet. Syftet vara att 

konstformen Graffiti skulle kunna utövas på ett lagligt sätt. Det var ungdomarna själva som 

arbetade med att sätta upp väggen och totalt var det ett tiotal ungdomar engagerade. 

 

Ombyggnation 

En mindre ombyggnation startade i januari 2008 och syftet vara att få en ny serveringsdel och 

TV hörna klar till fritidsgården Mejeriets 15 årsjubileum. Ombyggnationen utfördes mestadels 

av elever från en av Kommunens verksamhet Bygget med stöd från lärare och andra 

ungdomar från fritidsgården 

 

Unga på Stan 

Gruppen unga på stan består av ett femtontal ungdomar som med Socialtjänstens 

godkännande ska nattvandra vid olika tillfällen under året. Via projektet Mejan goes hype har 

ungdomarna utbildats av Polisen, Socialtjänsten och Röda korset. Niklas Wikström som är 

projektledare leder Unga på Stan tillsammans med Benny Bäcklund från Individ och 

Familjeomsorgen. Ungdomarna, Niklas Wikström och Benny Bäcklund träffas varannan 

vecka och målsättningen nu är att de ska vandra på valborg och skolavslutningar samt 

storhelger till att börja med. Sen är det tänkt att de ska gå varje fredag men att de då är tre och 

tre vid varje tillfälle. Dessa ungdomar rekryterades via skolkuratorn på Madesjöskolan i första 

hand. Eleverna fick ett brev från kuratorn via deras svenskalärare där de ombads vara med på 

ett möte i biblioteket. I intervjuerna framgår att eleverna först hade blivit lite fundersamma då 
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de inte var aktuella hos kuratorn men gick ändå dit då flera hade fått liknande brev. De valde 

att ställa upp som nattvandrare av lite olika skäl. En av ungdomarna såg det som en bra 

erfarenhet då hon ville bli polis och en annan ungdom som en möjlighet att bidra till något 

bra. De såg det som en kul grej där de fick tillfälle att träffa andra ungdomar. Att de sen får ett 

papper på att de har deltagit tyckte ungdomarna var bra. Genom att kuratorn blev ombedd att 

få fram ungdomar till Unga på stan fick man in ungdomar på Mejeriet som aldrig tidigare 

hade varit där. På så vis träffades ungdomar som annars inte har gemensamma mötesplatser 

förutom skolan. Dessa ungdomar fick förutom utbildning åka på teambuildning den 16-17maj 

2008. Ungdomarna i Unga på stan ska finnas som en länk en utsträckt hjälpande hand om det 

är någon ungdom som behöver hjälp. Tystnadsplikt gäller för såväl ungdomar som för de 

vuxna fältarna vilket ungdomarna tycker är helt okej. Resonemang förs om att det kan vara 

svårt för de vuxna fältarna att hjälpa ungdomarna i alla lägen då de kanske inte förstår allt. 

Det är här ungdomarna är tänkta att vara en länk mellan de vuxna och de hjälpbehövande 

ungdomarna. 

 

Mode 

Fritidsgården Mejeriet har tidigare haft mode och sömnadsaktiviteter men i och med projektet 

har det varit möjligt att utveckla den verksamheten under ledning av Susanne Fagergård som 

är anställd på fritidsgården.  Det är ett tiotal ungdomar som är aktiva i modegruppen och de 

har utfört modevisningar på Hypedagen bland annat. Det bildas nya grupper varje år och det 

kan röra sig om olika tema som exempelvis punk. 

 

Hemsida 

En hemsida har ordnats där tre ungdomar har varit delaktiga tillsammans med en ung 

företagare. Hemsidan www.mejan.nu är tänkt att marknadsföra Fritidsgården Mejeriets 

verksamhet. Den har fått en modern profil som förhoppningsvis kan tilltala den yngre 

publiken. 

 

LAN 

Under 2008 har två LAN genomförts på Mejeriet. LAN går ut på att deltagarna tar med sig 

sina egna datorer som de sedan kopplar ihop i ett och samma nätverk för att kunna spela spel 

tillsammans. Genom projektet med LAN har kontakter knutits till näringslivet menar 

personalen på Mejeriet. Ett tiotal ungdomar har deltagit i organiserandet och ca 60 deltagare 

har kommit på de två evanemangen. 
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Påsklovsaktivitet i Simhallen 

Det har tidigare inte funnits så mycket aktiviteter under loven varför man tog tillfället i akt 

och ordnade ett arrangemang på försök i simhallen kvälls- och nattetid. Till aktiviteterna i 

simhallen knöts ett tiotal elever från Åkrahällskolan och resulterade i en volleybollturnering i 

vatten, en milkshakebar, en låtsasstrand, disco, tv-spelstävlingar. Här hade projektledaren och 

ungdomarna önskat sig en sandstrand inne i badhuset men av praktiska skäl fick man avstå 

och det blev konstgräs istället. Detta evanemang genomfördes på försök och någon större 

marknadsföring gjordes inte. Trots det så lockades ett 50 tal ungdomar mellan 16 – 19 år att 

delta och en önskan framhölls att genomföra en liknande aktivitet men i större skala nästa 

gång. 

 

Hypedagen 

Första året Hype genomfördes vid Valborg var det en grupp  bestående av Niklas Wikström ( 

då anställd på Paradisskolan) Andreas Rylander ( anställd på Bygget), Patrik Åberg ( anställd 

på Mejeriet)  och Ulf Arvidsson ( anställd vid Madesjöskolan)  och ett 20-tal ungdomar som 

utifrån idén om en drogfri endagsfestival anordnade Hype. Dagen kallades för Hype 2006 och 

platsen blev Folkets Hus i centrala Nybro. Det resulterade i ca 500 besökare i åldern 13-20 år. 

Flera aktiviteter anordnades likt Beachvolleybollturnering, Styling av hår och smink. Disco, 

Modevisning, Läskbacksstapling, Speeddating, Lasergame, Lotterier med fina priser som 

sponsrats av olika företag i Nybro kommun, Artister på scen även lokala från orten samt TV-

spel och LAN. 

 

Andra året tog man tillvara på de goda erfarenheter man hade av att anordna en dag 

tillsammans med frivilliga ungdomar.   Arbetsgruppen fortsatte och till den knöts även 

Susanne Fagergård (anställd på Mejeriet) och större delen av de frivilliga ungdomarna 

fortsatte och nya tillkom. Till Hype 2007 som dagen kom att kallas väcktes en ny idé om att 

bjuda in ungdomar från grannkommunerna Emmaboda och Torsås vilket skapade nya 

kontakter både för ungdomarna och de anställda. Resultatet blev ännu fler besökare vilket 

innebar ca 800 ungdomar i åldern 13-20 år.  Även detta år hade man 

Beachvolleybollturnering, Lotterier, Artister på scen (Mimmy Kry, Hazy/Dizzy), TV-spel och 

Modevisning. Dessutom visade olika föreningar upp sig under dagen och ett Videodisco 

anordnades. Den rikskände poeten Bob Hansson deltog samt att SWAT livespel pågick under 

hela dagen.  
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Hype 2008 genomfördes för tredje gången Valborgsmässoafton 2008. Detta år deltog ca 500 

ungdomar vilket innebär en viss minskning från tidigare år. Ett 20 tal ungdomar har under året 

varit med och planerat och de sista dagarna innan anslöt sig ytterligare ett tiotal. Enligt de som 

var engagerade både ungdomar och anställda så flöt evanemanget på bra utan några större 

problem. Programmet var i stort detsamma som Hypedagen 2007 men några nyheter fanns 

med däribland Wardog som är ett livespel som kördes bakom Folkets hus. Även Lotta 

Engbergs program Vem tar vem kördes live i egen tappning och blev välbesökt. En ny artist 

för det här året var Lillasyster som var årets ”headline” på scenen. 

 

Det goda mötet 

Den 22 maj 2008 genomfördes en stor konferens tillsammans med Regionförbundet Kalmar 

Län i Nybro. Konferensen ingick i Regionförbundets projekt det Goda Mötet där Niklas 

Wikström varit kontaktperson för Nybro Kommun. Ett hundratal ungdomsarbetare och andra 

med anknytning till ungdomsarbete deltog. Programmet var inriktat på Nybro Kommuns 

ungdomsarbete med fokus på Hype. Niklas Wikström föreläste om sina erfarenheter om Hype 

och övriga akriviteter inom projektet Mejan Goes Hype. Dessutom medverkade grundaren till 

Urkraft som varit en stor inspriationskälla till projektet Mejan Goes Hype i Nybro. Utöver det 

deltog ungdomar i underhållningen under dagen och deltagarna fick en rundvandring på 

Mejeriet där ungdomar från ett lokalt band spelade på scenen. Under dagen fick deltagarna 

utöver föreläsningar och rundvandring själva ge synpunkter på ungdomsarbete. Det gick till så 

att det fanns stora pappersark utplacerade på bord i en ring med specifika frågor relaterade till 

ungdomsarbete som skulle besvaras. Förhoppningen är att det ska resultera i en utveckling av 

ungdomsarbetet i länet och där de som arbetar med ungdomsfrågor kan lära och inspireras av 

varandra. Syftet med ”Det goda mötet” är att utveckla kompetens, kvalitet och metoder i 

kommunernas arbete med ungas fritid. Projektet riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med 

ungas fritid (www.kalmar.regionförbund.se/sv/Verksamheter/Ungdomsfrågor). 

 

 

New Bridge City Rocks 

I juni 2008 arrangerade SSU Kalmar Län tillsammans med Fritidsgården Mejeriet och 

projektet Mejan Goes Hype en Rockbandstävling på Mejeriet. Syftet med konserten var i  

första hand att erbjuda ett drogfritt alternativ för högstadieungdomarna och 

gymnasieungdomarna då det var dagen för studenten i Nybro Kommun. Åtta band tävlade och 
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ca 150 ungdomar besökte evanemanget under kvällen. Prissumman till vinnande band var 

3000 kronor och röstades fram av både publik och jury inspirerat av Melodifestivalen. 

 

Planerade aktiviteter 

Personalen på Mejeriet och projektledaren planerar för ett studierum som ska innehålla 

utrustning för skapande av bild och form samtidigt som man där ska kunna sitta och göra sina 

läxor med stöd av personalen. Dessutom tänker man att det ska byggas en studio i de lokaler 

som idag inte nyttjas i Fritidsgården. Här kommer även ytterligare utrymme stå till 

fritidsgårdens förfogande då Ungdomsmottagningen som har funnits på övervåningen 

kommer att flytta ut. Inför sommaren 2008 deltar projektledare Niklas Wikström i planerandet 

av sommarprojketet i Kungshall som drivs av NBAB Nybro Bostads Aktiebolag och 

föreningar i Nybro. Samtliga aktiviteter inom Projektet Mejan Goes Hype och Fritidsgården 

Mejeriet är tänkta att genomföras av ungdomar för ungdomar och de är alltid drogfria. 

 

 

4. Intressenternas upplevelser av ”Mejan Goes Hype” 
4.1 Niklas Wikström som projektledare och arbetsätt inom projektet 

En återkommande kommentar hos både ungdomar och vuxna i utvärderingen är att utan 

Niklas Wikström inget Mejan Goes Hype. Vad ligger då bakom dessa uttalanden. Enligt 

ungdomarna skiljer han sig från övriga vuxna då han är mer tillgänglig. Han är alltid där eller 

åtminstone så upplever ungdomarna att han alltid har tid för dem. Sedan menar personalen att 

en stor skillnad mellan Niklas och övrig personal är att han inte är bunden av den reguljära 

verksamheten med LSS och andra grupper på fritidsgården. För att genomföra Hype utan 

Niklas skulle det krävas att öppettiderna förändrades och att det fanns tid avsatt i de andras 

tjänster för just förberedelser med Hype menar personalen på Mejeriet. Niklas fyller 

funktionen att sätta gränser för ungdomarna och utövar samtidigt tryck på ungdomarna så att 

det verkligen händer något. Niklas ligger på och håller kontakten med ungdomarna antingen 

via mail eller telefon. Niklas beskrivs som rakt på sak och han använder inga krusiduller eller 

omskrivningar enligt ungdomarna. Ungdomarna menar att för Niklas finns det inga problem, 

allt är till för att lösas. 
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Det är ungdomarna som drar igång aktiviteten som ser till att den blir slutförd tillsammans 

med Niklas. Det funkar aldrig om du bara sätter ett gäng, fixa det här. Det blir inte gjort 

oftast inte  ialla fall (Informant E). 

 

Det viktiga är att det är ungdomarna som gör jobbet och att det är deras ideér som lyfts fram 

menar Niklas Wikström. När ungdomarna har en idé vill han att de skall lyfta den inför de 

andra ungdomarna som sedan avgör om de ska gå vidare med idén eller inte. Det är 

ungdomarna som ska diskutera med varandra innan de tar ett beslut. Det är oväsentligt om 

Niklas tror på idén så länge en majoritet av ungdomarna gör det. Niklas menar att hans röst 

inte betyder något utan det är ungdomarna som avgör om det ska bli av eller inte. Under 

intervjuerna med de vuxna framkommer att han inte har behov av att stå i centrum utan att 

han lyfter fram ungdomarna och deras prestationer.  

 

Efter att man hade lagt ner mycket jobb som när man hade föreningshype, att det var 

ungdomarna som jobbade, så upplevde jag nog att Niklas lyfter fram ungdomarna och ger 

dem kredit för det som de gör. De får ta ansvar (Informant F). 

 

Andra kännetecken för arbetsättet i projektet Mejan Goes Hype är att det finns ett förtroende 

för ungdomarna och deras förmåga. Ungdomarna får själva ta plats och berätta om vad de gör 

och vill göra. Grundkonceptet är ju att ungdomarna ska vara med och bestämma. När det 

gäller Niklas Wikström lyfter man specifikt fram hans tilltro till ungdomarna samt 

engagemang.  

 

 Han brinner så pass mycket för det här å det märks på hans sätt att prata och det speglar sig 

i det han gör ( Informant C). 

 

Sedan menar flera informanter att det behövs folk runt omkring som begränsar och ställer 

frågan om det är realistiskt. Dessutom får man inte glömma bort att utan ungdomarna så blir 

det inget Hype även om Niklas är en viktig nyckelperson i sammanhanget. Det är ju de 

faktum att han vågar lägga ut arbetsuppgifterna på ungdomarna och släppa kontrollen som 

andra ungdomsarbetare lyfter fram som ett starkt inslag i projektet. 
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Han skulle aldrig kunna genomföra det här själv utan han behöver ungdomarna. Det är ju all 

bemanning och då måste man ju också våga, alltså låta bemanningen göra det dem ska utan 

att ha kontroll på allt (Informant G). 

 

Det är förmodligen det förtroende som Niklas ger ungdomarna som gör att de inte struntar i 

att göra uppgifterna om man ska tolka det informanterna säger under intervjuerna. Då 

projektet bygger på att ungdomar gör saker för ungdomar så vill det till att de vuxna väcker 

motivationen och tilltron på sig själva hos ungdomarna för utan ungdomar inget Mejan Goes 

Hype. 

 

Det är ju ungdomarna som gör det . Det är ju deras ideér och det är dem som genomför det. 

Det är det som är det Coola (Informant F). 

 

4.2 Alla ungdomar är välkomna i projektet 

Ungdomarna får vetskap om Mejeriet och projektet på lite olika vis. Oftast rör det sig om 

affischer i skolorna när de startar en verksamhet sen efter några veckor blir de olika grupperna 

mer eller mindre slutna. Det händer att ungdomar släpps in efter det om det är möjligt 

beroende på vilket typ av aktivitet det rör sig om.  I intervjuerna med ungdomarna 

framkommer att någon har jobbat ihop med Niklas tidigare. Andra har varit engagerade i 

Hypedagen åren innan. Sen finns det ungdomar som gör sin praktik på Mejeriet och på så vis 

blivit engagerade i projketet.  Någon har känt Niklas i flera år då ungdomens pappa har jobbat 

ihop men Niklas. Några har varit besökare på Hypedagen året innan och sen frågat hur man 

ska göra för att bli en av de som jobbar med Hypedagen. En har blivit inviterad av sin bror så 

vägarna till Mejeriet och Mejan Goes Hype skiljer sig från individ till individ. Det finns även 

en skillnad i hur många år ungdomarna har varit aktiva och det finns de som har varit med i 

flera år till de som endast har varit med sista halvåret.  Även intensiteten på besöken på 

Mejeriet varierar och någon är där två dagar i veckan medan andra är där varje dag det är 

öppet. Det har visat sig att det varierar lite från verksamhet till verksamhet vilka 

skolungdomar som är aktiva och ett år kan det vara Paradisskolan för att ett annat år vara 

övervägande ungdomar från Madesjöskolan. Det hänger ihop en hel del med hur ungdomarna 

rekryteras menar personalen. Det är något som personalen vill bli bättre på så att alla får chans 

att vara med. Ingen har ju blivit nekad utan det handlar snarare om att vissa ungdomar inte har 

vågat fråga eller vetat vem de ska fråga. Utvecklingen går enligt personalens upplevelse dock 
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mot att fler olika grupper med ungdomar är med. Att det finns plats för alla typer av 

ungdomar i projektet är ett annat kännetecken för hur man arbetar inom projektet. 

 

Så lätt att snöa in på de här ungdomarna som behöver det(... )men han har dragit in grabbar 

och tjejer som har bra vuxna förebilder och som har sysselsätting. (...) Det är nog lätt i 

sådana här projekt att det blir de mest behövande som dem som utmärker sig i grunden, med 

det är inte så utan det blir en blandning (Informant G). 

 

Tanken med projektet i allmänhet och Hype i synnerhet är att alla ungdomar ska vara 

välkomna att delta och vara med och organisera verksamheterna. Det visar sig i intervjuerna 

att den tanken har realiserats i verkligheten. 

 

De som har gått på det har ju varit helt brett, jätteblandat av ungdomar som har varit med 

och jobbat med det och där har det funnits plats också för de som kanske har en liten tendens 

att ha det svårt (Informant F). 

 

Idrottsungdomarna har dock inte samma möjligheter att vara aktiva flera dagar i veckan då de 

i regel har träningar samt läxor. De ungdomar som är engagerade i idrotten menar att det har 

varit bra för dem och att de inte skulle kunna tänka sig att hänga på stationen när de andra 

ungdomarna har varit. Följande dialog utspelade sig under en av intervjuerna med tre 

ungdomar. 

 

-Jag menar jag spelar fotboll  och så jag har aldrig varit där. Men nu vet man ju att stationen 

går man inte till (Informant M).  

- Det är som två världar för ungdomarna. De som håller på med idrott de går inte dit eller 

hamnar inte där liksom. Har svårt att förstå att det finns ett sånt liv när man har levt ganska 

skyddat med idrott och skolarbete (Informant N). 

- Stationsungdomarna är helt vanliga ungdomar, jag har själv varit där  och vi hade 

jättetrevligt där liksom (Informant L).  

-Det är bara väldigt olika(Informant N). 

-Ja det är ju olika människor (Informant L) 

-Det måste man ju liksom acceptera att vi är olika som människor (Informant M). 
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Merparten av de ungdomar som är aktiva på garaget och Mejeriet skiljer sig från ungdomar 

som man  möter på exempelvis Crossklubben eller inom andra Idrottsföreningar menar 

personalen.  

 

Det är två sorters ungdomar. Det här är ungdomar som inte har den ekonomiska 

uppbackningen hemifrån (Informant H).   

 

Dessutom menar någon i personalen att de ungdomar som dem möter på Mejeriet och garaget 

inte har samma chanser att ta sig in i samhället och in på arbetsmarknaden. 

 

 Jag ser det som idag jobbar jag på Brandkåren och förr i tiden fick vi in sådana här 

ungdomar. Idag får vi inte in sådana ungdomar för du ska ha en treårig gymnasiekompetens, 

du ska ha fina betyg i både svenska och matte samt engelska så dessa ungdomar kommer 

ingenstans. (...) I det samhället vi har idag så är dörrarna stängda fullständigt (Informant H). 

 

Sen är det skillnad idag mot hur det var förut då det var övervägande ungdomar med 

invandrarbakgrund på Mejeriet. Idag är det mer de här icke anpassade ungdomarna menar 

någon i personalen. På så vis tappar man en stor del av ungdomarna som inte vill gå hit då det 

ser ut så. Det viktiga i sammanhanget menar personalen är att hitta en gemensam nämnare för 

ungdomarna.  Att man har något gemensamt som exempelvis motorsport eller Hypedagen 

som man kan bygga vidare på. Ibland är personalen med och styr hur gruppsammansättningen 

ska se ut. Exempelvis var hälften från särsskolan och hälften från en vanlig klass under 

modevisningen på Hypen 2008.  

 

Det som var så bra med modevisningen var ju att ni hade plockat in både dem som inte går i 

stöd och dem som gick på stöd....det har ju funkat jättebra (Informant C). 

 

Ibland personal eller projektledare få gå in och leda för att inte någon eller några ska få sin 

vilja igenom hela tiden. En del ungdomar har varit med flera gånger och då blir det viktigt att 

se till att även de som är nya får fram sina ideér och förslag. Personalen anser att det är viktigt 

att alla känner att de har blivit lyssnade på. Genom projektet Mejan Goes Hype har man enligt 

personalen även fått med ungdomar som annars är lite struliga och som kanske är dem som 

man i vanliga fall får säga till. Inte alla dessa ungdomar går på mötena inför evanemangen 

men det är de som jobbar hårdast när det gäller att sätta upp kravallstaket och städa dagen 
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efter. De enda som inte får vara med är de som inte är nyktra vilket ungdomarna tycker är bra. 

De ser överhuvudtaget inga problem med att det är drogria aktiviteter utan tvärtom. 

Ungdomarna säger själva att det är själva tanken med att ordna Hype att det ska vara drogfria 

mötesplatser. 

 

De som är oärliga och som försöker komma in som är fulla då det är klart att då tycker ju 

dem att det är surt och då protesterar ju dem och så vidare. Men är man nykter så har man 

inget att dölja så varför skulle det vara jobbigt (Informant N). 

 

Att det enligt ungdomarna är  några som lyckas planka och komma in utan att blåsa tycker 

ungdomarna inte är så lyckat.  

 

4.3 Projektets påverkan på Mejeriets verksamhet och andra ungdomsarbetare 

Flera utrycker i intervjuerna att det har blivit fler som besöker Mejeriet och då inte bara de 

som traditionellt har besökt fritidsgården utan även andra ungdomar. Idag upplever 

personalen att det är mer ungdomar i rörelser på Mejeriet mer generellt sen Mejan goes Hype 

startade. Personalen på Mejeriet och andra ungdomsarbetare uppger att Niklas väcker lust och 

hans engagemang smittar av sig. Andra yrkesgrupper ger utryck för att de har inspirerats av 

Niklas Wikströms sätt att tänka. 

 

Sen är det ju det ”tänket” som han kommer in med. Det blir ju lätt att det är vuxna som styr 

och att man ska göra det på sitt sätt, så tänker man ju i de flesta fall. Det är ett helt annat sätt 

att tänka. Jag har inspirerats jättemycket i mitt jobb som kurator även om jag inte kan göra 

det i lika stor utsträckning som han (Informant G). 

 

Niklas själv kallar det för vuxenångest det som hindrar oss vuxna från att släppa kontrollen. 

Personalen på Fritidsgården Mejeriet ger utryck för att det i början var lite stökigt och att det 

fanns oklarheter men att det slutligen har varit positivt. De upplever att de har lärt sig genom 

att pröva på saker de inte gjort tidigare. De blir inte lika tydligt vem som gör vad och vem 

som leder grupperna utan det kan lika gärna vara ungdomarna som instruerar personalen.  

Ungdomarna hjälper till vid de olika aktiviteterna och det är enligt personalen det som är 

poängen att man gör saker tillsammans.  
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Man gör det tillsammans med dem och det är ju poängen med det hela. Innan så har vi ju kört 

fritidsgård och de har givetvis varit delaktiga där också men nu är de med och skapar istället 

för att komma till ett färdigt rum så är de med och bygger ett rum. Det medför ju att det kan 

bli lite stökigt och lite oklara roller ibland men jag tror bara det är positivt i längden att hitta 

nya arbetssätt (Informant B). 

 

Det framkommer gång på gång i intervjuerna att projektets arbetssätt är utvecklande för både 

ungdomar och personal. Personalen menar att det behövs lite kaos och det löser sig alltid till 

slut och det viktigaste av allt är att det blir ett positivt resultat för ungdomarna. Dessutom är 

man eniga om både personal och bland ungdomarna att det är mer aktivitet på Mejeriet samt 

att det är fler ungdomar i rörelse på fritidsgården.  

 

Hela Mejeriet har liksom vitaliserats (Informant F). 

 

Det finns dock en del nackdelar menar personalen. Det engagemang som projektet kräver gör 

ibland att de ungdomar som enbart hänger på fritidsgården inte får lika mycket tid med 

personalen som tidigare. Inte alla ungdomar engagerar sig i projektet och dess verksamheter 

utan är nöjda med att vara på fritidsgården och spela lite TV-spel och biljard för att nämna 

några exempel. Enligt personalen är det väldigt olika från ungdom till ungdom. En del 

engagerar sig i nästan alla sammanhang medan andra inte deltar alls i projektets 

verksamheter. 

 

Men ibland kan jag också känna det, att vi gör väldigt mycket med så, att man nästan 

glömmer fritidsgården och liksom ungdomarna här. Att det är sällan man är ute bland 

ungdomarna och träffar dem( Informant A). 

 

Det här sociala att sätta sig ner och prata med någon lite djupare som jag tycker om det 

kanske man inte får så mycket tid till och det tycker jag är lite synd. Har man lite mindre 

verksamhet så har man ju möjlighet och ge det sociala mer plats (Informant E). 

 

Det är inte helt lätt menar personalen att anordna verksamhet för ungdomar utan det måste ske 

på rätt nivå annars tappar man ungdomarnas intresse.  
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Ja jag har ju inte varit med mitt i men jag vet ju ungefär vad det handlar om och jag tycker 

det är mycket positivt framförallt att man håller det nere på ungdomarnas nivå. De går inte 

upp på vuxennivå. Det har annars en tendens att gå upp dit och då fallerar det för då tycker 

inte ungdomarna att det är roligt längre (Informant H). 

 

Det är inte bara nivån som är avgörande utan det får inte vara projekt som drar ut för länge i 

tid för då hinner ungdomarna tröttna. Det måste hända saker hela tiden det är ungdomarnas 

dilemma menar personalen. 

 

De kan komma och säga att de vill göra en tandemcykel. Tycker jag låter jättebra säger jag. 

Ta ut två objekt, börja rita lite (...) Det brukar vara roligt två timmar sen är det inte roligt 

längre. Det ska gå undan förstår du och att bygga en tandemcykel det gör du inte på två 

timmar (Informant H). 

 

Det gäller med andra ord att anpassa verksamheten för den målgrupp det handlar om och 

enligt personalen gäller det att lägga sig på rätt nivå samt att se till att det inte drar ut för länge 

på tiden för då hinner ungdomarna tröttna. Det får inte gå för länge från idé till 

förverkligandet av själva ideén menar personalen vilket påverkar hur de planerar 

verksamheten på fritidsgården samt inom Projektet Mejan Goes Hype. 

 

4.4 Projektets inverkan på ungdomarna 

Man har inte gjort några regelrätta utvärderingar tidigare. Däremot har exempelvis 

modegruppen varit ute och ätit ihop efteråt för att tillsammans prata om vad de tyckt om 

aktiviteten. Personalen menar dock att de fått viss insikt då ungdomarna faktiskt återkommer 

och inför kommande aktivitet diskuterar de vad som gick bra eller mindre bra förra gången. 

Sen talar ju ungdomarna med varandra och personalen när de är på fritidsgården. Dessutom 

talar vuxna om projektet och det är inte ovanligt att ungdomsarbetarna i Nybro får frågor om 

projektet när de är på konferenser och utbildningsdagar. Under en intervju framkommer det 

att man undrar om ungdomarna vet hur det pratas om aktiviterna i Nybro.  

 

Undrar fall ungdomarna vet det att andra från fritidsgårdar och socialtjänst kommer och 

frågar om projektet? (Informant G). 
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Ungdomarna beskriver själva sina erfarenheter relativt fåordigt men är alla eniga om att det är 

positivt med Mejan Goes Hype. 

  

-Just när man är i det så kan det vara grisigt jobbigt alltså man jobbar oftast två dygn. Men 

sen efteråt så är man så jävla nöjd när man väl har fått gå hem och sova en stund  

(Informant I) 

-Ja, känslan när allting flyter, när man väl är igång med Hype. Det står någon och lirar på 

scenen allt annat bara fungerar då är det fint (Informant K). 

-Det är ju mycket jobb dagarna innan och efter (Informant I). 

- Ja dagen efter är värst (Informant K). 

 

Ungdomarna menar att det är stor skillnad på att vara delaktig i projketet Mejan Goes Hype 

jämfört med skolan. Det är frivilligt att var med i Mejan goes Hype och ungdomarna väljer 

själva om de vill ta sig an ett projekt eller om de bara ska vara med på mötena.  

 

Jag tycker skolan är skittråkig. Jag menar Hype är något som jag valt att göra 

själv(Informant I). 

 

En annan viktig sak med projektet som ungdomarna lyfter fram i intervjuerna är att de får ta 

ansvar själva.  

 

Det är skillnad att ta ansvar liksom. Det bara måste bli klart det går ju inte, det ska ju komma 

åtta niohundra personer så då går det inte att säga vi är inte klara än ni får vänta (Informant 

K). 

 

Dessutom är det här större än att bara vara i skolan. De får jobba med det som de verkligen 

brinner för. Ungdomarna själva menar att det är en förutsättning att ungdomarna som är med 

brinner för det annars är det ingen idé. Alla behöver inte klara av lika mycket utan de som har 

varit med förut blir lite av handledare för de nya och lite yngre. Det krävs dock nya menar 

ungdomarna för det behövs ständigt nya ideér. Dessutom är det inte bra om alla de gamla 

försvinner på en gång för då finns risken att man gör om samma misstag. Ansvaret bör stå i 

relation till hur mycket den enskilde känner att den klarar av menar ungdomarna. De brukar 

pröva sig fram med de nya och låta dem ta mer och mer ansvar om det fungerar. De tycker 

själva att det är bättre att man väljer att kliva av om man inte känner för uppgiften. 
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Ungdomarna får ingen ersättning för sitt arbete förutom att de får gratis fika när de har möten 

inför de olika aktiviterna samt att de får varsin tröja inför Hypedagen. Det blir en vana att gå 

på hypemötena och för någon av ungdomarna har man motvilligt fått inse att Hype är över när 

dagen är genomförd.  

 

Jag var ju beredd på att vi skulle ha hypemöte på måndagen, men aj fan Hype var ju slut 

(Informant P). 

 

Några ungdomar har förstås inte påverkats särskilt mycket i längden av projektet och det 

visade sig sista året att antalet som hängde i Badhusparken var fler igen. Dessa ungdomar 

uttryckte då att det var inget nytt på Hype i år därför avstod dem från att gå dit.  

 

Jag kunde inte låta bli att tänka att i Badhusparken där händer så mycket nytt. Man står stilla 

och dricker öl och så rör man sig lite runt och förhoppningsvis spyr man inte då. När man 

säger att det var lika förra året då kan man knappt hålla sig för skratt (Informant F). 

 

Någon av ungdomarna säger i intervjun att det första han ska göra när Hype är över är att 

dricka. Så det går inte att veta vilka långsiktiga effekter projektet har utan det går att 

konstatera att de flesta ungdomar håller sig nyktra för att komma in på Hype. Det är enligt 

ungdomarna ett prisvärt arrangemang där de jämför med Sandras Lasergame som kostar 100 

kronor för ett tillfälle och Hypedagen med alla sina aktiviteter kostar endast 50 kronor. I det 

stora hela uppger ungdomarna att det är bra att det finns ett alternativ till idrott för några av 

dem skulle sitta hemma själva eller vara på stationen om Mejeriet och Mejan goes Hype med 

alla sina aktiviteter inte fanns. De har något att göra istället för att bara åka hem eller hänga 

med kompisar på stan som de själva säger. Sen menar de som jobbar med ungdomar och 

ungdomsfrågor att projektet och Niklas Wikström  får andra positiva sidoeffekter som att det 

bygger broar mellan vuxna och ungdomar som annars inte skulle ha pratat med varandra. 

 

Han initierar dem till ett projekt som gör att de möter andra vuxna som är engagerade 

assistenter och andra vuxna som kuratorn eller polisen som har varit och utbildat ungdomar i 

Unga på stan. Ungdomarna pratar med Niklas och så börjar de prata med några från Unga 

på stan sen kommer Polisen och pratar och helt plötsligt har det blivit en öppning mellan 

ungdomar och andra vuxna som de annars inte skulle ha kommit i kontakt med (Informant G). 
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Ungdomarna kommer i kontakt med Niklas som i sin tur har nära samarbete med exempelvis 

polisen då blir ju även polisen ofarliga på ett annat sätt eftersom Niklas känner dem. Niklas är 

ju inte hotfull fast han är vuxen och då blir den andra vuxenkontakten inte lika farlig. Det bara 

råkar bli så  att ungdomen står och pratar med någon från Socialen. Så även om ungdomarna 

inte nödvändigtvis börjar dricka mindre så kanske det får dem att komma fram och prata med 

de vuxna.Ungdomar som annars aldrig skulle ha kontakt med kurator, fältare eller polis 

kanske får det genom att de har kontakt med Niklas.menar de vuxna informanterna. 

 

Andra effekter som projektet har på ungdomarna är att deras självkänsla och självförtroende 

ökar då de märker att de kan lösa uppgifterna på egen hand samt att de får möjlighet att 

påverka. Ungdomarna kan själva ringa och boka artister även om det rent juridiska måste 

skötas av de vuxna. Att det kan ge en annan självbild hos ungdomarna i Nybro beskriver 

följande citat. 

 

Inte trodde man väl att det fanns ungdomar i Nybro som kunde planera och organisera något 

överhuvudtaget (Informant N). 

 

Sen är Nybro kommun enligt samtliga informanter en idrottskommun där det inte finns så 

många fritidaaktiviteter förutom idrott att välja på. De som är föreningsaktiva har inte varit 

besökare på fritidsgården Mejeriet tidigare i någon större omfattning vilket har förändrats 

genom projektet. Ungdomar som normalt sett inte har gemensamma mötesplatser kan nu 

mötas genom Mejan Goes Hype. Det gör att även de som arbetar med ungdomar får 

möjligheter att träffa fler ungdomar i Nybro. Under intervjuerna framkommer att alternativen 

för ungdomar som inte är intresserade av idrott är få och när mejeriet har stängt möts dessa 

ungdomar på stationen. Ungdomarna själva har upplevt att vissa ungdomar har det tufft och 

att de inte alltid har det så bra hemma vilket gör att de inte går hem trots att det är stängt på 

Mejeriet.  

 

5. Sammanfattning 
5.1 Mejan Goes Hype 

Mejan Goes Hype har som målsättning att aktiviterna ska vara för ungdomar med ungdomar.  

Det är ungdomarna själva som ska komma fram med idéer, genomföra dem och ta ansvar för 

dem. Det är på riktigt och ungdomarna får känna att de är med och gör något bra för dem 



 24 

själva och andra ungdomar. De får jobba med något som de själva brinner för. Ungdomar från 

skilda världar får möjlighet att mötas. De utvecklar en acceptans för varandras olikheter och 

har ett gemensamt mål. Ungdomarna är väldigt nöjda efteråt och får en ny tilltro till sig själva. 

Självkänslan, självbilden och självförtroendet ges utrymme att förbättras samt att det ger en 

merit och erfarenhet för livet. Mejan Goes Hype bygger helt på frivillighet och ungdomarna 

väljer själva om de vill vara med eller gå ur sin grupp. Projektet blir en alternativ till 

idrottsverksamheterna som är väl utbredda i Nybro. En annan viktig aspekt är att resultatet är 

överblickbart, inom räckhåll för ungdomarna.  Skulle man välja ut några ord som 

symboliserar projektet skulle det nog vara delaktighet, medbestämmande, goda mötesplatser 

som är öppna för alla och tilltro till ungdomarnas förmåga. Projektet skapar möjligheter för 

ungdomarna att vara delaktiga och att kunna stödja varandra. Det rör sig framförallt om social 

delaktighet där ungdomarna aktivt deltar i den meningen att de gör något konkret för 

ungdomarna och i förlängningen samhällets bästa (likheter kan här ses i hur unga kvinnor  

med utländsk bakgrund beskriver social delaktighet Pettersson, 2008). I projektets begynnelse 

fanns en önskan att ungdomarna ska vara delaktiga i samhället. Social delaktighet leder i sin 

tur till socialt kapital, vilket uppnås genom förtroende för andra människor i de nätverk som 

byggs upp. Målet kan vara social delaktighet men frågan är om det blir samma upplevelse hos 

de olika ungdomarna. Känner sig de ungdomar som annars är föreningslösa mer inkluderade i 

samhället för att ungdomar knutna till föreningar är med och deltar i projektet? Kan mötet 

mellan de olika ungdomarna leda till att någon av dem känner sig mer exluderade istället för 

inkluderade. I intervjuerna framgår att det spelar roll vilka ungdomar som är med i projektet. 

Vissa ungdomar har högre status som man utrycker det och drar mer ungdomar till sig medan 

andra gör det motsatta. Här krävs mer omfattande studier för att få någon klarhet i hur 

ungdomar påverkas av varandra och i vilken riktning.  

 

5.2 Projektledarens betydelse 

Det som dock blir tydligt under intervjuerna är hur viktig projektledaren är för projektet. 

Niklas Wikström beskrivs som en eldsjäl, idéspruta, outtröttlig, länk till andra 

myndighetspersoner, en som får saker att hända, en som säger ja och som har en tilltro till 

ungdomar. Det finns en fara att projketet upplevs stå och falla med en person vilket kan 

tyckas vara lite olyckligt.  Ser vi till andra exempel där en person har fått stort inflytande kan 

det resultera i att de lyckade resultaten uteblir om den personen inte längre är engagerad. Det 

gäller att få in arbetssättet i ”väggarna” som Sven Forsling skulle ha uttryckt det. Han drev en 

institution som endast tog emot flickor. Sven Forsling var initiativtagare till Stall Frossabo 
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vilket var en tvångsvårdsinstitution för unga flickor. Hans positiva resultat uteblev när han 

slutade även om verksamheten i stort såg likadan ut ( samtal med Sven Forsling Östersund, 

Wången april 2008). Nu finns det stora skillnader mellan verksamheterna men det som är lika 

är att det rör sig om eldsjälar. Engagemang kan vara mer betydelsefullt än vilken teori vi 

arbetar efter så det är värt att beakta framöver. 

 

Samtidigt kan vi konstatera att arbetsättet som projektledaren står får inte innebär  

påverkan och kontroll för att undvika marginalisering utan det rör sig snarare om att skapa 

social delaktighet. Högsta prioritet är att ungdomarna ska styra och ta rodret och att de vuxna 

ska få stå ut med sin vuxenångest som Niklas kallar den. Om vi skulle beskriva det i form av 

någon metod eller teori får man nog säga att det rör sig om empowerment. Det går även att 

beskriva det som brukarmedverkan men snarare brukarstyrning då det är ungdomarna själva 

som skall styra vad som sker i projektet. Det är ungdomarna som förväntas styra vad som sker 

och att personal och andra ungdomsarbetare medverkar i stället för att ha kontrollen. 

Huruvida man lyckas fullt ut är svårt att säga men det framgår i intervjuerna att det för 

ungdomarna är ovant att få ta så mycket initiativ utan de är snarare vana vid att det är de 

vuxna som styr vad som sker. Det är här som Niklas ha en framträdande roll och det blir 

viktigt att hans arbetssätt förs över på andra vuxna för att själva metoden skall leva vidare. I 

intervjuerna framgår att andra ungdomsarbetare har inspirerats men att det inte är helt enkelt 

att släppa kontrollen så pass som Niklas gör. 

 

5.2 Förebyggande och främjande aktiviteter 

Ett mål med förebyggande arbete är att agera nu och att bygga upp en buffert mot oönskade 

framtida konsekvenser och att främja möjligheten till en positiv morgondag. Det främsta 

målet med förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar är att förändra individens 

attityder, motivation, förmågor, kunskaper och beteenden. Program för ungdomar fokuserar 

ofta på ungdomars anknytning, livskunskap, målmedvetnehet, självförtroende, tro på 

framtiden, uppskattning för positiva beteenden samt möjligheter till sociala aktiviteter för att 

nämna några (Andershed & Andershed 2005, Ferrer-Wreder,  Stattin, Cass Lorente, Tubman, 

Adamson 2005).  I projektet kan vi se att flera av dessa ovan nämnda fokuseringar. Här har 

man valt att försöka få en blandning av olika ungdomar och även om det inte är uttalat kan 

man tänka sig att man har valt det för att de ungdomar som är i svårigheter ska kunna få andra 

reportoarer att välja utifrån. Enligt social inlärningsteori kan barn och ungdomar lära sig helt 

nya beteenden genom att observera andra. Det är inte enbart enstaka handlingar som kan 



 26 

anammas utan också andras livsstilar, roller, attityder, kulturella värderingar och 

staushierarkier. Under uppväxten är det föräldrarna som är de viktiga modellerna men under 

ungdomsåren är kamraterna mer betydelsefulla (Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, 

Tubman, Adamson 2005).  Vi kan här säga att det rör sig om vad man skulle kalla en bottom-

up inriktad intervention där man samarbetar med deltagarna och där målet är att öka 

ungdomarnas känsla av kontroll. Att den unge upplever förmåga att styra sitt eget liv är ett 

viktigt förhållningssätt visar det sig i flera studier. Samtidigt behöver den unge engagerade 

vuxenmodeller (Cederblad, 2003). Det rörs sig dock om ett universiellt preventionsprortam då 

man här inte gör någon skillnad på ungdomar med riskbeteende eller lågriskgrupper 

(Andershed & Andershed 2005).  

 

Det finns oftas ett samband mellan ungdomars beteendeproblem och en låg grad av 

engagemang i närsamhället, tillgång och tillåtande attityder till alkohol och droger samt 

fattigdom  och brist på samhälleliga resurser (Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, Tubman, 

Adamson 2005). Därav är det rimligt att man i projektet har försökt begränsa ungdomarnas 

möjligheter att använda droger och det är alltid drogfria aktiviteter. De har försökt hjälpa unga 

att utveckla kunskaper och färdigheter som ger dem möjligheter att leva ett liv med god social 

anknytning till närsamhället. Det är viktigt då ungdomar med svaga sociala relationer har 

väldigt lite att förlora, socialt sett, om de ägnar sig åt riskfyllda beteenden (Ferrer-Wreder, 

Stattin, Cass Lorente, Tubman, Adamson 2005). Projektet ger ungdomarna möjlighet att knyta 

relationer till andra ungdomar, främja relationer med vuxna vilket länge setts som ett sätt att 

ge unga tillgång till viktiga resurser. Ungdomarna får socialt erkännande och vilket förstärks 

genom ett framgångsrikt deltagande. Forskningen visar att en ungdoms fritidsaktiviteter 

hänger samman med hans/hennes problembeteende. Det räcker dock inte med att enkom 

sysselsätta den sysslolöse. Antisociala kamratinfluenser måste undvikas. Fritidsgårdar har en 

stark position som potentiell arena för främjande insatser i närsamhället. Det är vanligt 

förekommande med fritidsgårdar men forskningslitteraturen visar att det finns få 

kontrollerade resultatutvärderingar (Ferrer-Wreder,  Stattin, Cass Lorente, Tubman, Adamson 

2005). 

 

5.3 Med blicken framåt 

Förutom att man kanske borde göra en utvärdering av fritidsgårdsverksamheten vilket inte 

ingick explicit i denna utvärdering skulle det önskas att man avsatte mer tid för reflektion och 

samtal med medverkande ungdomar. De vuxna lyfter fram att det krävs ständig utveckling 



 27 

och nya aktiviteter och att det inte går att leva på gamla meriter. Det är viktigt att inte glömma 

bort det vardagliga samtalet på djupet med ungdomarna på fritidsgården Mejeriet menar 

personalen. Önskemål har lyfts fram av personal att de olika delprojekten ska bli mer 

delaktiga i varandras projekt vilket är något som man skulle kunna testa, men vilket idag inte 

kan sägas skulle vara bättre eller sämre. Däremot menar samtliga både ungdomar och 

personal att de behöver bli bättre på att informera andra ungdomar så att fler ges möjlighet att 

delta i projketet. Målet är att blandningen av ungdomar som är aktiva ska öka både vad gäller 

social status, funktionshinder, skola, bostadsområde, tätort, orter utanför Nybro m.m. Sen 

efterfrågar ungdomarna hårdare kontroller vid insläpp till olika aktiviteter för att minska 

sannolikheten att någon kommer in som är påverkad av droger. I praktiken innebär det att 

man gör det svårare för individer att ”planka” med andra ord att ta sig in på andra vis än 

genom entrén.  Slutligen en mindre fråga (mindre för att den endast rör en del av projektet) 

men alltjämt viktig då ungdomarna lyft den. Det är att de som är aktiva vid Hypedagen ska ha 

möjlighet att få mat på plats då de inte gärna vill åka därifrån för att äta vilket resulterar i att 

de kan gå utan mat hela dagen. Det visar hur viktigt det är för ungdomarna att vara där trots 

att man skulle behöva äta så vill man inte missa något även om alla aktiviteter i stort pågår 

hela dagen. Sen har ungdomarna lyft dilemmat att utan Niklas inget Hype vilket är något man 

bör ha med i tankarna när man nu eventuellt planerar att permanenta projketet. Det blir hur 

eller hur en utmaning att se till att ”eldsjälen”  och det arbetssätt som han står för sprids på 

övriga inblandande ungdomsarbetare om vi får lyssna till vad ungdomarna uttrycker. Målet 

med utvärderingen har inte varit att få fram om man har lyckats med uppsatta mål utan att 

beskriva hur man arbetar i projektet samt hur det upplevs. Det har varit viktigare för mig att 

de olika rösterna i intervjuerna har fått ta plats i utvärderingen än att analysera dem. Under ett 

informellt samtal med en av ungdomarna berättade hon för mig att hon inte längre deltog på 

konferenser och liknande med ungdomsarbetare och vuxna. Anledningen var att hon vid ett 

tillfälle hade suttit vid ett bord där de vuxna hade vänt ryggen mot henne mitt i ett samtal. 

Hon hade upplevt att det hon sa var mindre viktigt än de som de vuxna sa. Därför blir mitt 

slutord till dig som läsare att det viktigaste för mig är att alla får göra sin röst hörd och ser vi 

historiskt på saken så har det inte varit en självklarhet att barn och ungdomar har fått göra sin 

röst hörd. Barn och ungdomar har haft för lite plats i det sociala arbetets olika faser där vuxna 

istället pratade med vuxna (Bäck-Wiklund & Lundström 2006). I projektet finns en anda att 

man ska lyssna på ungdomarna samt ta dem på allvar och kanske är det en av de viktigaste 

faktorerna. Det skulle krävas betydligt mer tid och resurser för att utreda det men det är en 

intressant fråga. 
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