
Uppdraget och rollen bör se lika ut på 
Internet som på fritidsgården. 

Använd gärna samma förhållningssätt 
och samma språk. 

Tänk på att skriven text inte är lika 
nyanserad som när du pratar

Reagera på samma saker som ni gör 
på gården och vidta samma åtgärder

Använd endast ”jobbprofi ler”. Blanda 
inte ihop privat användande med det 
som sker i rollen som fritidsledare. 

Visa tydligt när du ÄR online. Visa VEM 
du är, gärna med både namn och bild.

Visa också tydligt när du lämnar nätet. 

Glöm inte att du representerar din 
arbetsgivare när du ger dig in i diskus-
sioner och argumenterar.

– Om det är allvarligare frågor, mer privata, 
går vi över till en enskild chatt. För vissa 
unga går det snabbare att komma in på 
de frågorna på nätet, jämfört med när de 
ska sätta sig enskilt med någon av oss på 
gården.

För Kulan är närvaron på nätet idag en helt 
naturlig  del av verksamheten.

– Med vår internetsatsning har vi ökat till-
gängligheten till våra ungdomar. Det ger 
dem ökade möjligheter att ha kontakt med 
kloka vuxna när de själva vill och även när 
de inte kan besöka gården. Vi finns även ett 
knapptryck bort, säger Linda N Peltonen.

Linda N Peltonen
Enhetschef för fritidsgården Kulan på 
Lidingö

Ålder: 37 år

Familj: Maken Petri och sonen Olle 5 år.

Bor: Solna

Bakgrund/utbildning: Började arbeta 
som kamratstödjare på en 7-9 skola när 
jag var 20 år. Sedan dess har jag alltid 
arbetat med unga i olika former.  2-årig 
fritidsledarutbildning på Valla folkhögskola 
och Fritidsvetenskap 2 30p, Luleå Tek-
niska Universitet. En mängd olika chefs-, 
ledarskaps- och coachingutbildningar. 

– Jag säger som Raisa Lång Velazco, verk-
samhetsledare på Fryshuset: unga män-
niskor ska ha tillgång till en klok vuxen 
bara ett knapptryck bort. Det borde vara en 
mänsklig rättighet, säger Linda N Peltonen 
när jag träffar henne i Kulans lokaler på 
Lidingö. 

Surfa Lugnt-priset en överraskning

Inför Safer Internet Day 2012 instiftade 
Surfa Lugnt ett nytt pris för att lyfta fram 
positiva internetsatsningar som ökar kom-
munikationen mellan vuxna och unga. 
Bland de nominerade fanns stora och väl-
kända organisationer som BRIS och Frys-
huset, men det var den lilla fritidsgården 
Kulan som fick flest röster i nätomröstning-
en och som knep priset på 25 000 kronor.

– Vi blev väldigt överraskade och glada, vi 
hade aldrig trott att vi skulle få priset. Men 
självklart hade vi berättat för våra ungdo-
mar att vi var nominerade, och de mobilise-
rade sig uppenbarligen och röstade.

Det säger något om kraften i internet, men 
kanske ännu mer om det engagemang som 
unga på Lidingö känner inför fritidsgården 
Kulan.  Det är ingen slump, det är ett resul-
tat av en tydlig profilering och att fritidsgår-
den var tidigt ute på nätet. 

Ungdomarna avgjorde profi lering

Fram till 2005 var Kulan som de flesta fri-
tidsgårdar och erbjöd fritidsaktiviteter inom 
en rad områden utan att någon särskild 
inriktning eller profil. När Linda N Pelto-
nen tog vid som chef  var en av hennes för-
sta åtgärder att försöka hitta en egen nisch 
för Kulan, för att bli ett tydligt alternativ till 
alla andra fritidsaktiviteter som erbjöds på 
Lidingö inom förenings- och nöjeslivet. Ku-
lan tog hjälp av sina ungdomar för att hitta 
inriktning och frågade vad som intresserade 
dem. Media var ett återkommande svar.

– Media var ett område som uppenbarligen 
engagerade unga samtidigt som ingen annan 
fritidsaktör på Lidingö erbjöd ett utbud inom 
området. Vi blev Kulan – fritidsgården med 
multimediaprofil, berättar Linda N Peltonen.

Inriktningen innebar att Kulan omfördelade 
sina resurser för att till exempel kunna köpa 
in datorer till gården och andra mulitmedia-
verktyg till ungdomarna.

Tidigt sikte på nätet

Några år senare, runt 2008, märkte fritidsle-
darna att allt fler av gårdens besökare satte 
sig vid datorerna under mer eller mindre 
uppsluppna former. Vad var det som var 
så spännande, spelade de? Nej, de verkade 
umgås över nätet, umgås på olika mötes-
platser. Fanns det vuxna där? Nej.

Samtidigt gick några av fritidsledarna på 
Kulan en kurs på Fryshuset som precis 
hade dragit igång sin nätvandringsverksam-
het. Fryshusets onlinearbete verkade spän-
nande och Kulan bestämde sig för att göra 
en lokal variant – att själva ge sig ut online 
för att möta sina Lidingöungdomar också 
på nätet eftersom de uppenbarligen höll till 
där. 

Ett viktigt arbete för Linda N Peltonen blev 
att förankra det utåtriktade nätarbetet bland 
tjänstemännen i Lidingö kommun, som vid 
den här tidpunkten inte var helt övertygade 
om vad fritidsgården hade på nätet att göra.

– Det tog ett tag att förankra idén och när 
vi fick grönt ljus var det tydligt att det skulle 
ske inom den befintliga budgetramen, säger 
Linda N Peltonen.

Avvaktande respons 

Nu följde en intensiv period att försöka ta 
in så mycket kunskap som fanns kring 
internet som mötesplats och hur man 
som vuxen skulle agera för att möta 
unga där. Kulans personal nosade upp 
alla seminarier och all information de 
kunde hitta som behandlade frågan, som 
inte var så omskriven eller belyst då som 
den är idag. 

Den 19 januari 2009 hade personalen 
skapat tydliga profiler som fritidsledare 
på ett antal utvalda mötesplatser på nä-
tet, bland annat Facebook, ungdomar.se 
och dåvarande Bilddagboken. Mötesplat-

serna hade de identifierat tillsammans 
med ungdomarna på fritidsgården. Nu 
klev fritidsledarna ut på nätet.

– Responsen var avvaktande. Vi hade satt 
som riktlinje att våra ungdomar skulle 
komma till oss, vi skulle inte tränga oss på. 
De var inte vana med att ha vuxna omkring 
sig på nätet på det sättet.

Det tog ett tag, men sakta och säkert bör-
jade fritidsgårdens ungdomar att kommu-
nicera med Kulans fritidsledare även via 
nätets mötesplatser. 

– Ett av våra viktigaste råd till andra fritids-
gårdar som är på väg ut på internet är att ha 
tålamod. Det tar tid att etablera en naturlig 
dialog, men det är definitivt värt det!

Nätsatsningen har gett fl er besökare

Ett konkret resultat av Kulans nätvandring 
är att antalet besökare på fritidgården har 
ökat, fler unga på Lidingö har fått upp ögo-
nen för gårdens verksamhet genom kontak-
terna på nätet. Kulans omvärldsbevakning  
har också förbättrats.

– Vi får vara med och lyssna och får bättre 
koll på vad som intresserar våra ungdomar 
och vad som är på gång.

Idag arbetar Kulan schemalagt med att 
vandra på nätet, en timme varje vardagsef-
termiddag. Gården erbjuder också sina ung-
domar möjligheten att chatta med ledarna 
vissa dagar och fritidsgården driver en egen 
blogg som uppdateras kontinuerligt. 

Samtalar på nätet 

Diskussionerna som fritidsledarna har med 
sina ungdomar på nätet är både lik och olik 
dialogen  som förs på själva gården. Det är 
allmänna samtal om väder och vind, hur 
det gick i matchen och så vidare. Men om 
det är något som är jobbigt och svårt att 
prata om kan det vara lättare att göra det 
via internet.

Unga gör ingen skillnad på in-
ternet eller den fysiska verklighe-
ten, de hänger naturligt på båda 
arenorna. Det borde vuxna som 
arbetar med unga också göra. 
En föregångare är Fritidsgården 
Kulan på Lidingö som har fun-
nits på nätet sedan 2009. Surfa 
Lugnt har träffat Linda N Pelto-
nen, enhetschef för den pion-
jära ungdomsgården.
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Skapa en plan för arbetet i sociala medier 
inklusive budget

Börja enkelt och testa olika vägar

Gör tydligt klart för er varför ni ska vara på 
nätet – vad er roll och ert uppdrag är

Visa unga respekt – vi vuxna är besökare 
på deras arena

Ta in kunskap om kommunens riktlinjer för 
sociala medier. Följ dem!

Ta in kunskap om ungas sätt att kommu-
nicera på internet

Ha tålamod, att bygga relationer tar tid.

Linda N Peltonens tips och råd till 
fritidsgårdar som vill ut på nätet: Så kan du som fritidsledare förhålla er till sociala medier:

Text: Hans Johansson Lemming


