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1 Inledning 
 
Forskningsområdet ungdom och fritid är till viss del redan utforskat, en stor del handlar om 

fritid i strukturerad karaktär som till exempel olika idrottsaktiviteter eller sysselsättningar 

inom ett organiserat föreningsliv. Delar av den forskning som för denna studie granskats, och 

därmed ligger som viss teoretisk grund, har fokuserat på ungdomar och deras ostrukturerade 

fritid. Mahoney, Stattin och Lord (2004) vill påvisa genom sin forskning att ungdomar som 

tillbringar sin fritid i ostrukturerade former löper risk att utveckla ett asocialt beteende. 

I ungdomsstyrelsens regeringsrapport (2007) Fokus 07 redovisas bland annat samband mellan 

fritid och hälsa, rapporten tar också upp fritidens risk- och skyddsfaktorer.  

 
Vad ungdomar gör på sin fritid är intressant ur många perspektiv. Eftersom ungdomars fritid 

ibland saknar struktur och vuxenkontroll har fritiden setts och ses som en tid fylld av risker 

som kan få ungdomen att komma in på fel spår. Här finns alkoholen, drogerna, de riskfyllda 

kontakterna och de asociala grupperna. Det är också här tillfällena till risktagande finns 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). I början av 1900-talet initierades kommunernas 

fritidsverksamheter med anledning av oron inför ungdomarnas utsatthet för risker under 

fritiden. I strävan efter att minska dessa risker ordnade samhället verksamheter och lokaler för 

att få kontroll över ungdomen (Ander, Andersson, Jordevik, & Leisti, 2005; 

Ungdomsstyrelsen, 2001). Vad som händer under ungdomens utveckling får tydliga 

konsekvenser för hur det senare går, därför finns det grund för denna samhälleliga oro 

eftersom kostnaderna för såväl den enskilde som för samhället blir stor om ungdomen hamnar 

i fel bana (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

 

Ungdomar som under sin fritid samlas för att umgås ”på stan” betraktas i bland som 

ungdomar i risk för sociala problem. De ses som potentiellt kriminella eller som ungdomar i 

riskzonen för att utveckla missbruk (Ungdomsstyrelsen, 2007). Ungdomskriminalitet 

kännetecknas ofta av att det är ungdomar som samlas i gäng och begår brott som ett sätt att 

umgås. Gängbrottsligheten är ofta impulsstyrt och oplanerat, ”tillfället gör tjuven” (Ekbom, 

Engström & Göransson, 2006).  
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1.1. Bakgrund 
 

Inte alla ungdomar deltar i de strukturerade fritidsaktiviteterna som finns tillbuds utan nöjer 

sig med att umgås med kamrater och hänga på sta’n. Inom det sociala arbetet är det bra att ha 

förståelse för hur ungdomarna värderar sin fritid, vad de gör på fritiden kan ha betydelse för 

hur de blir bedömda i olika sammanhang. I dessa bedömningar är det möjligt att olika 

ensamaktiviteter och sysselsättningar som till exempel att bara vara eller att umgås med 

kompisar inte räknas som fritidsaktiviteter överhuvudtaget utan ungdomen bedöms som en 

person utan något fritidsintresse. 

 

Det är vanligt att olika fritidssysselsättningar kopplas samman med olika grupper av 

ungdomar. Ungdomar som har förtroende för vuxna och är välfungerande, både i skolan och 

socialt, sysselsätter sig med strukturerade och målinriktade aktiviteter. De mer ostrukturerade 

aktiviteterna tenderar att dra till sig ungdomar som till exempel har svårigheter i skolan eller 

sociala problem, dessa ungdomar söker sig hellre bort från de strukturerade aktiviteterna 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

 

Det valda forskningsområdet är aktuellt genom att deltagande i strukturerad fritid i allmänhet 

anses bättre. Strukturerade aktiviteter associeras ofta med hälsofrämjande sysselsättningar 

medan de ostrukturerade aktiviteterna förknippas med problem och risker, utan att ta hänsyn 

till de individuella skillnaderna och att det inte är renodlade skillnader mellan grupperna 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13).  

1.1.1 Problemformulering 
 

Mahoney et al. (2004) påvisar i sin forskning bland annat att ungdomar som träffas i 

ostrukturerade former kan ”smitta” varandra med asocialt beteende. Den ostrukturerade 

fritiden kan upplevas som sysselsättningar utanför de vuxnas kontroll. Detta har varit och är 

fortfarande ett debattämne i både politiken och i media (Ungdomsstyrelsen, 2001; 2007). 

Andersson (2005) skriver i boken Möten i mellanrummet – socialt förebyggande arbete med 

ungdomar om begreppet mellanrummet vilket beskrivs som en plats eller en händelse som är 

utanför vuxnas kontroll, där ungdomar testar sina färdigheter och bygger sin personliga 

identitet.  
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Mycket av samhällets förebyggande arbete är riktat mot så kallade riskgrupper. Ungdomar 

som inte sysselsätter sig i någon form av strukturerad aktivitet hamnar ofta i sådana 

riskgrupper. Samhällets signaler kan tolkas som om att det inte är riktigt okej med aktiviteter 

utan vuxenkontroll (Ungdomsstyrelsen, 2007). Men enligt Andersson (2005) är det just 

vuxenkontrollen många ungdomar söker sig ifrån på fritiden. Hon säger att ”Ungdomstiden är 

ingen parantestid utan en mer tillåtande period i livet för att vara sökande och pröva olika 

identiteter. Ungdomstiden är inte bara en transportsträcka till att bli vuxen. Det måste ha ett 

värde i sig att vara ungdom!” (Andersson, 2005, s.50). Ibland uppstår känslan av att samhället 

glömmer bort detta. Är det så att samhället har för stort kontrollbehov och gör detta att 

ungdomar söker sig bort från denna kontroll?  

 

Hur värderar samhället de olika aktiviteterna som utövas av ungdomar? Bedöms ungdomarna 

olika efter vad de sysselsätter sig med på fritiden? Värderar vuxna ungdomarnas aktiviteter 

annorlunda än vad ungdomarna själva gör?  

1.2. Syfte 
 

Studien avser att undersöka om skillnader finns mellan ungdomars och socialtjänstens 

värderingar av ostrukturerad fritid. 

1.2.1. Frågeställningar 
 

Hur värderar ungdomar ostrukturerad fritid? 

Hur värderar socialtjänsten ungdomars ostrukturerade fritid? 

1.3. Definitioner  
 
Många av de begrepp som används inom forskningen har flera definitioner. Detta kapitel 

redovisar vilka definitioner som gäller i just den här studien. 

1.3.1. Ungdom 
 

Nationalencyklopedin (2008) definierar ungdom mellan 15-30 år medan Wikipedia (2008) 

anger 13-25 år, i denna studie antas den juridiska aspekten där ungdom mellan 15-20 år 

räknas som straffmyndiga (Ekbom et al., 2006). 
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1.3.2. Fritid  
 
Det finns inom forskningen ingen övergripande gemensam definition av begreppet fritid, 

ordet har många begreppsförklaringar och beskrivs beroende av profession och inriktning ur 

olika perspektiv (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). Den här studiens definition på fritid  är, ur ett 

socialt perspektiv, den tid utanför skolan/arbetet som inte är schemalagd, då individen själv 

får välja vad denne vill göra utifrån eget intresse.  

 

Vanligt är att fritidssysselsättningar delas in kategoriskt som kontraster till varandra. 

Aktiviteterna beskrivs ofta som organiserade eller oorganiserade, strukturerade eller 

ostrukturerade och instrumentella eller expressiva. Mycket av tidigare forskning som handlar 

om ungdomar och dess fritid har fokuserat på de organiserade, strukturerade eller 

instrumentella kategorierna (Ungdomsstyrelsen 2007:13).  

1.3.3. Ostrukturerad fritid 
 

Fokus i denna studie är på hur ungdomar och socialtjänsten upplever den ostrukturerade 

fritiden. Ostrukturerad fritid används här som benämning av den tid av fritiden där 

ungdomarna sysselsätter sig med olika aktiviteter som är mer expressiva i sin karaktär med 

kortsiktiga mål, aktiviteter som sker för stunden. Med ostrukturerade fritidssysselsättningar 

menar vi aktiviteter som till exempel att umgås med kompisar, ”hänga på stan”, spela 

datorspel, lyssna på musik, titta på tv, läsa tidningar och böcker, ”klinka på gitarren” och så 

vidare. Ofta handlar det om sysselsättningar som inte äger rum i vuxenstyrda sammanhang. 

1.3.4. Kulturell friställning 
 

Thomas Ziehe, tysk pedagog, kulturteoretiker och ungdomsforskare, myntade redan 1974 

begreppet kulturell friställning. Han beskriver begreppet som ett talande symtom för den 

samhälleliga moderniseringen. Han menar att vi idag är vi inte lika traditionsbundna eller 

styrda av fasta normer och värderingar som överförs från en generation till en annan 

(Berggren, 2000). 
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2. Metod 
 
Det här kapitlet redogör valet av insamlings- och analysmetod samt de metodproblem som 

upptäcktes. Avsnittet syftar också till att beskriva studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Viktiga begrepp definieras, de etiska överväganden som tagits och 

fördelningen av arbetet redovisas också. Kapitlet avslutas med studiens teoretiska 

utgångspunkter. 

2.1. Insamlingsmetod 
 

Den här studien har både kvantitativa och kvalitativa inslag vilket Halvorsen (1992) menar att 

man med fördel kan kombinera. Studien inleddes med ett deduktivt tillvägagångssätt där en 

enkät skapades, med både slutna och öppna frågor, och delades ut till två gymnasieklasser. 

Studien fortsatte med ett i huvudsak induktivt förfarande med intervjuer som genomfördes på 

två socialsekreterare. Det fanns en viss förförståelse för vad resultatet skulle visa, men 

samtidigt en öppenhet med intresse för det ännu okända. Undersökningen har sin filosofiska 

grund i hermeneutiken eftersom fokus är på att undersöka olika individers värderingar (av den 

ostrukturerade fritiden) utifrån deras perspektiv (Forsberg och Wengström, 2004). 

 

Omfattningen av denna studie avgjorde att en enkät blev nödvändig för att snabbare få 

information till undersökningen. Intervjuer gjordes med två socialsekreterare för att få en mer 

fördjupad bild av hur de uppfattar ungdomars värderingar av den ostrukturerade fritiden. För 

att få jämförbar data från socialtjänsten utformades intervjumanualens frågeställningar 

ungefär som enkätens. I enkäten och under intervjuerna fick respondenterna respektive 

informanterna svara på frågor som hade variabler på ordinalskalenivå, där värdena placeras i 

en ordningsföljd. Svaren blir då rangordnade och vilket värde som är högst eller lägst kan 

avläsas. Ordinalskalor är bra att använda då syftet är att mäta upplevelser som värderas i olika 

grader (Halvorsen, 1992). 

 
Korstabeller användes för att undersöka två eller flera variabler samtidigt. Med en 

bivariatanalys undersöks variationen hos en variabel beroende av de värden andra variabler 

har (variationen i y är beroende av variationen i x) (Aronsson, 1994). I denna studie 

undersöktes två populationer. Deras svar jämfördes med varandra för att undersöka eventuella 
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likheter och skillnader i deras uppfattning. För att presentera överskådlig data i resultatet 

användes både frekvenstabeller och en korstabell. 

2.1.1 Urval 
 

Undersökningen utfördes som en tvärsnittsstudie vid ett tillfälle med ett stickprov ur vardera 

populationen ungdomar och socialtjänsten. Urvalet ungdomar bestod av två klasser, vilket 

sammanlagt blev 40 elever, från en gymnasieskola i en kommun i södra norrland. Detta var ett 

strategiskt icke slumpmässigt urval, eftersom rektorn på skolan gav tillstånd till att undersöka 

två klasser ur årskurs två. Motivationen till detta urval var bland annat åldern vilket gjorde att 

målsmans tillstånd inte behövde inhämtas. Ytterligare motiv var att det var bra att välja en 

grupp som redan är samlad vilket ger en hög svarsfrekvens (Halvorsen, 1992). 

 

Urvalet socialtjänsten bestod av två socialsekreterare från samma kommun. Detta var ett icke 

slumpmässigt urval då informanterna var de som fanns tillgängliga. Fokus lades på 

ungdomarnas värderingar och för att få en annan aspekt speglades dessa värderingar med 

socialtjänstens syn på saken. Varför just socialtjänsten valdes berodde på att vi ville ha med 

vuxnas syn och en myndighet inom socialt arbete. 

2.1.2. Enkäter 
 
Enkäten (bilaga 1) utformades med en kombination av slutna och öppna frågor för att en mer 

nyanserad bild av ungdomarnas upplevelse skulle uppnås. En kontakt med rektorn togs, 

vilken gav klartecken till att enkäter fick lämnas ut. Undersökningen fick även ett 

godkännande av klasslärarna innan den utfördes. 

 

För att undvika eventuella oklarheter i enkäten var vi närvarande då den ifylldes. För att 

enkelt få jämförbar data utformades vissa av frågorna som ja/nej-frågor. När det gällde 

mätbara data av ungdomarnas värderingar formulerades slutna svarsalternativ i olika 

skattningsskalor. För att få en fördjupad bild av deras upplevelser kompletterades de med 

öppna frågor om vad som de ansåg viktigt. Resultatet av enkäterna matades in i programmet 

MS Excel för att bli överskådlig data. Senare importerades data till statistikprogrammet SPSS 

och sammanställdes i frekvens- och korstabeller för att bli presenterbara (Aronsson, 1994).  
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2.1.3. Intervjuer 
 

För att spegla ungdomars upplevelse av ostrukturerad fritid med socialtjänstens perspektiv på 

upplevelsen, intervjuades två socialsekreterare. Intervjumanualens frågor var ungefärligen 

samma frågor som enkäten innehöll. Innan intervjuerna tillfrågades verksamhetschefen vid 

kommunens Individ och familjeomsorg om intervjuer fick utföras. Intervjuerna skedde på 

socialsekreterarnas tjänsterum, vilket för dem utgjorde en avslappnad miljö, som också kan 

ses som en psykologisk och praktisk fördel för resultatet (Repstad, 1999). 

 

Ingen bandinspelning gjordes under intervjuerna utan svaren på frågorna antecknades 

löpande. En intervjuare ställde frågorna men svaren noterades var för sig. Efter intervjuerna 

gjordes en gemensam sammanställning genom att komplettera det nedskrivna med 

individuella minnesbilder av de givna svaren. Sammanställd data inmatades i MS Excel för att 

bli mer överskådliga. Svaren på de kvantitativa frågorna importerades till SPSS och 

sammanställdes tillsammans med enkätsvaren för att senare jämföras i frekvens och 

korstabeller. Svaren på de kvalitativa frågorna tolkades hermeneutiskt, se vidare under nästa 

kapitel 2.2 analysmetod. 

2.2. Analysmetod  
 
Vald analysmetod var innehållsanalys där svaren delades in i teman. Observationsmaterialet 

blev på detta sätt lättare att överblicka. Analysen är mestadels horisontell där likheter 

analyserades, men även vertikal där skillnader mellan grupperna utforskades. Den 

hermeneutiska tolkningen handlar om att se både delar och helhet (Kvale, 1997). Under 

kapitlet 3 Resultat och analysmetod presenteras svaren från enkät och intervjuer med analys 

och tolkning tillsammans med de valda teoretiska perspektiven. Vid bearbetningen av 

observationsmaterialet markerades citat från intervjuerna och från enkätens öppna frågor. 

Svarsalternativ och andra ord som skulle framhävas återgavs kursiverade medan citat skrevs 

med citationstecken enligt Backmans referenssystem (Backman, 1998). 

2.3. Metodproblem 
 

För att minska risken för missuppfattningar i enkäten prövades den under förarbetet på en 

vuxen och en ungdom på skolan i en så kallad pilotundersökning. Efter konstruktiv feedback 

omformulerades några frågor. Under pilotundersökningen gavs spontant en förklaring till hur 
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tankegångarna hade gått då frågorna i enkäten konstruerades. Dessa förklaringar kan ha 

påverkat testpersonerna att inte uppfatta eventuella fel och brister i enkäten.  

 

Ordningsföljden på frågorna var strategiskt upplagda genom att inleda med generella frågor 

om fritid. För att påtvinga ett ställningstagande utelämnades medvetet svarsalternativet Vet ej. 

Detta kan ha påverkat respondenterna till att de markerade mitt emellan svarsalternativen 

istället, som till exempel där alternativet var Ja eller Nej. Dessa markeringar räknades som 

bortfall. Några respondenter tog lång tid på sig att fylla i enkäten. Det kan ha berott på att de 

hade svårt att tolka vissa frågor eftersom risken för att de var otydligt formulerade fanns. Ord 

har inte samma innebörd för alla människor och även om vi fanns på plats för att minimera 

den risken, finns det alltid en risk att personer inte vill eller vågar fråga om oklarheter.  

 

Feltolkningar och oklarheter kan ske beroende av ordvalet i frågeställningen men också på 

grund av antalet möjliga svarsalternativ, de kan vara för få eller för många. Till exempel blev 

en sådan risk för feltolkning upptäckt efter att själva sammanställningen av enkätens 

observationsdata var gjord. När svaren skulle markeras i skattningsskalor var skalstegen 

oviktigt, mindre viktigt, neutralt, ganska viktigt och mycket viktigt. Den skalan skulle ha 

ändrats. Skalsteget ganska viktigt skulle ha ersatts med värdet viktigt som ett alternativ. 

Värdet neutralt skulle ha ersatts med ett Vet ej, eller annat kan inte besvara frågan – 

alternativ. Alternativt kunde neutralt ha tagits bort för att tvinga respondenten att ta ställning. 

De svar som inte höll sig inom skalorna utan markerades i alternativens gränsområden blev 

bedömda som bortfall.  

 

Även om begreppet ostrukturerad fritid definieras i denna studie, framkom det inte alltid i 

ungdomarnas svar vilken form sysselsättningen tillhörde. Vissa av de svar ungdomar gav på 

de öppna frågorna kunde ibland inte helt enkelt bedömas som ostrukturerad eller strukturerad 

fritidssysselsättning. Följdfrågor hade behövts för att klargöra dessa svar. Då svar som liknade 

varandra, uppträdde frekvent och som tolkades ha samma betydelse framträdde i 

observationsmaterialet, sammanfördes de till en gemensam nämnare för att bli möjlig att 

räkna till exempel frekvens på. Ett exempel på detta är då några har uppgett vänner i sitt svar 

och andra skrev kompisar, dessa har klassificerats som vänner då de har samma betydelse i 

denna studie och värderas lika. 
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2.4. Reliabilitet  
 

Genom att jämföra olika mätningar utförda med samma mätinstrument vid olika tillfällen 

främjas studiens reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2004; Kvale, 1997). Denna studiens 

reliabilitet är svår att överblicka då enbart en mätning har utförts men all observationsdata 

dubbelkontrollerades under inmatningen för att undvika felkodning. Upplevelsen av 

ostrukturerad fritid har mätts genom olika frågor. Dessa åtgärder påverkar reliabiliteten 

positivt. Uppsatsens reliabilitet handlar också om ifall studiens slutsatser är trovärdiga genom 

att man har undersökt det man har sagt sig göra (Kvale, 1997). En intervjuguide användes för 

att minimera risken för att olika frågor ställdes till informanterna. Intervjuguiden arbetades 

noggrant igenom för att undvika att ledande frågor smugit sig in. Syftet för undersökningen 

uppgavs vara ungdomars fritid, att det handlade om den ostrukturerade fritidens uppgavs inte. 

Detta för att inte påverka studiens trovärdighet genom ledande frågor. Öppna frågor har givit 

en chans till att förmedla ungdomarnas och socialtjänstens värderingar. Intervjuarna kan ha 

påverkat resultatet vid intervjuerna, men kan samtidigt ha fått en mångfald i svaren vilket kan 

ses som en tillgång för arbetet som helhet. Reliabiliteten påverkas av om korrekt mätning 

utfördes och om någon annan kan få samma resultat.  

 

2.5. Validitet  
 

Ett hot mot validiteten är risken för att informanterna och/eller respondenterna inte är 

sanningsenliga, samt att vissa enkät- och intervjufrågor var formulerade med ett syfte som 

inte stämde överens med studiens grundläggande frågeställning. Detta var dock ett medvetet 

val då syftet inte skulle avslöjas för respondenterna respektive informanterna och därmed 

påverka deras svar (Kvale, 1997). Studien innehöll ganska svårdefinierade begrepp vilket 

ledde till att vissa problem uppstod vid tolkning av delar i observationsdata som inte kunde 

klassificeras som vare sig ostrukturerad eller strukturerad fritid. För att detta skulle ha 

uppnåtts hade mer information i svaren krävts.  

 

Studiens validitet är ändå relativt hög då syfte och frågeställningar följer uppsatsens delar och 

observationsmaterialet som inskaffats är relevant till syfte och frågeställning. Urvalet har på 

ett betryggande sätt hjälpt till att få svar på syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). Validitet 

avser om rätt mätning utförts med avsett verktyg och att man mätt det man skulle. 
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2.6. Generaliserbarhet  
 
Under urvalsmetod finns uppgifter om studiens generaliserbarhet. Studien har blivit utförligt 

förklarad om hur tillvägagångssättet har gått till vilket Kvale (1997) anser vara avgörande för 

att generalisera resultatet. Stickproven är representativa att jämföras med varandra och 

enkätens resultat kan inte generaliseras mer än i denna studie, på en annan ort kunde resultatet 

ha blivit annorlunda. Målet med studien har varit att undersöka en grupp och jämföra den med 

en annan, inte att generalisera resultatet i något större sammanhang.  

 

2.7. Etiska överväganden 
 
De första kontakterna är viktiga och etiska överväganden ska finnas med och beaktas under 

hela forskningsprocessen. Rektor och klasslärare informerades om studien och ett missivbrev 

inkluderades i enkäten som ett försättsblad (bilaga 1). I missivbrevet presenterades syftet med 

enkäten, att deltagandet är frivilligt och anonymt och att svaren enbart ska användas för 

forskning. Vid intervjuerna fick informanterna ett liknande missivbrev (bilaga 2), 

ungdomarna var anonyma medan socialtjänsten konfidentiella. Det var en fördel att behandla 

intervjuernas informanter och deras svar konfidentiellt. Detta kan ha bidragit till att mer 

utförlig information gavs än om de framträtt med namn i studien. Från början var kön en tänkt 

variabel att ta med för ett könsperspektiv i jämförelse med respektive fråga. Då en risk 

uppstod att konfidentialiteten kunde ha blivit lidande utelämnades denna variabel i samtliga 

frågor. Det förklarades varför deltagandet var viktigt och var respondenterna kan söka 

uppsatsen efter att den publicerats. På grund av frågornas karaktär ses inga risker för 

eventuella negativa konsekvenser (Kvale, 1997; Halvorsen, 1992). Ungdomarna var i skolans 

klassrum då enkäten genomfördes vilket var en trygg och invand miljö för dem (Kvale, 1997). 

2.8. Fördelning av arbetet 
 

Hela arbetet har skrivits och bearbetats tillsammans, det vill säga att vi ibland har delat upp 

vissa delar emellan oss men sedan bearbetat och omformulerat tillsammans. Därför är det 

svårt att tala om vem som skrivit vad. 
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2.9. Teoretiska utgångspunkter 
 

Tidigare forskning om fritidens betydelse har ofta kopplats till identitetsutveckling. Den har 

mestadels fokuserat på strukturerad fritid som exempelvis inom olika åtgärdsprogram. När det 

handlar om ostrukturerade fritiden och dess sysselsättningar är den tidigare forskningen inte 

lika omfattande. Denna undersökning som fokuserat på den ostrukturerade utgår från teorier 

om identitetsutveckling och risken för att bli stigmatiserad. 

2.9.1. Identitet 
 

Under socialisationen får vi lära oss vilka normer och värderingar som gäller där vi bor. 

Processen pågår hela livet då vi formas och omskapas av det sociala samspelet.  

Socialisationen gör att vi lär oss saker, som hur vi ska agera i olika situationer och kan 

anpassa oss till miljön. Identitet kan sägas vara hur vi uppfattar vem vi är och vad som är 

meningsfullt för oss. Identiteten är föränderlig det vill säga inte statisk. Det finns social 

identitet som andra anser att utmärker en speciell individ, vad man är. Den personliga 

identiteten bygger på ett samspel med världen runt omkring och hjälper till att forma vår 

upplevelse av oss själva. Det är i samspel med omgivningen som vår uppfattning om oss 

själva skapas. I skapandet av den personliga identiteten är det handlingsförmåga, frihet och 

alternativa val som är viktiga (Giddens, 2003).  

 

Den kulturella friställningen ger ungdomarna nya möjligheter att leva sitt eget liv eftersom 

identiteten upplevs som föränderlig och inte längre uppfattas som något som man tar över 

efter någon, den är inte någon färdig mall att appliceras på ungdomen. Friställningen gör även 

att ungdomen har fått tillträde till fler områden som tidigare varit förbehållna de vuxna, detta 

innebär att ungdomen till viss del utsätts för fler risker (Berggren, 2000). Identitet är idag 

mindre beständig, samhället förändras och vi följer inte längre i våra fäders spår. Idag finns 

stora möjligheter till att forma oss och utveckla vår identitet. Vi ska fatta beslut i alla val som 

finns och detta hjälper till att forma oss till dem vi är (Giddens, 2003). 

 

Att människor i dagens samhälle har stora möjligheter att påverka hur det ska bli kan skapa ett 

förväntansgap som kan liknas vid prestationsångest (Rönnols, 2005). Pojkar vill gärna 

jämföra sig med andra och visa vad bra de är. Där ingår ofta att tävla och mäta sig. 

Diskussioner om varandras egenskaper som smart och stark förs ofta. Det handlar om 
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känslorna av stolthet och kontroll (Berglund, 2000). All världens möjligheter väntar på oss 

vilket kan upplevas som ett outtalat krav eftersom det samtidigt finns hinder som gör de 

ouppnåeliga. Vad vi ska göra av våra liv är mycket upp till oss själva där vi är tvungna att ta 

ett större ansvar. Vi är personligt ansvariga för de val vi gör eller väljer att inte göra. Alla 

individualiseras och strävar mot individuell frihet, vilket utgör möjligheter för de som vill och 

kan ta för sig av det som erbjuds. I vårt samhälle som snabbt förändras, bjuds vi på 

möjligheter men också krav, det skapas en osäkerhet bland ungdomarna men även bland 

vuxna. Identitetsutvecklingen är en process som fortskrider och inte tar slut. En öppen 

identitet betyder att den är evigt föränderlig (Rönnols, 2005). 

 

”För en del ungdomar utgör fritiden själva livsnerven i deras vardag” (Ungdomsstyrelsen, 

2007:13, s 7). Fritid kan vara att bara vara för att undgå egna och andras förväntningar, eller 

ett krav på att prestera i tränings- och tävlingssammanhang. Det kan också vara andra krav 

som att ha någon att umgås med eller att uppnå acceptans av andra. Ungdomar ägnar en stor 

del av sin fritid med sina kompisar (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

 
Ungdomar ska ha rätt till att göra vad de vill på sin fritid, oberoende om aktiviteterna är 

strukturerade eller ostrukturerade. Även om aktiviteten inte är strukturerad bör den inte 

värderas lägre än den som är det. Genom vad ungdomarna gör på fritiden och vilka relationer 

de har kan de visa upp sig och därmed få status. Det ungdomen väljer att sysselsätta sig med, 

hur och vilka de umgås med har betydelse i deras profileringar gentemot varandra 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). ”Utan kommunikation med andra är vi ingenting och utan röst 

syns vi inte” (Berglund, 2000, s 31). 

 

Familjen, skolan och kamraterna är de viktigaste påverkansfaktorerna för ungdomars 

identitetsutveckling där både bra och dåliga livsmönster grundläggs. Ungdomarna är inriktade 

på relationer där de får bekräftelse som unika individer med eget värde och där de får känna 

sig betydelsefulla. Att ingå i gäng och umgås med kompisar har en social funktion i 

identitetsutvecklingen från ungdom till vuxen individ. De ungdomar som inte har en bra 

hemmiljö behöver kompisarna ännu mer än andra ungdomar. Identitet handlar till stor del om 

känslomässiga upplevelser som sätter sin prägel på individen. Att vara utan kompisar och inte 

synas av andra individer är till exempel det största hotet mot den manliga självkänslan 

(Berglund, 2000). De som inte har någon social tillhörighet kan utveckla psykiska problem, 

ett skydd mot detta är att ha vänner även om det är ”dåliga” kompisar (Borge, 2005). 
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2.9.2. Stämpling och stigmatisering 
 

Stämpling ingår i ett socialpsykologiskt perspektiv och handlar om hur relationer påverkas när 

social identitet skapas. Det sker när vi agerar i relation till varandra, det vill säga hur vi 

påverkar och påverkas av interaktionen. Teorin fokuserar starkt på den alienerande effekt som 

uppstår då statens företrädare som exempelvis polis och lärare stigmatiserar invånarna. Till 

stämplingsteorins svagheter hör att den inte hjälper till att förändra attityder och beteenden 

som stigmatiserar (Payne, 2002). Stämplingsteorin utgår ifrån att ingen handling i sig är 

kriminell utan det avgörs av dem som har makten, hur de påverkar polis och rättsväsendet. 

Stämplingsteorins kritiker menar att några handlingar som till exempel mord, våldtäkt och 

stölder är förbjudet nästan överallt. Men inte ens i Sverige är det säkert att man blir dömd för 

mord fast man dödat en annan människa (Giddens, 2003). 

 

Om man redan under uppväxten har haft en problematisk familjsituation och varit utsatt som 

person, kan det ha bidragit till att individen fått färre möjligheter. Detta kan ha gett personen 

en problemidentitet på grund av att denne inte betett sig och agerat som andra personer från så 

kallade vanliga familjer (Berglund, 2000). Om stämpling av en person med ett avvikande 

beteende sker, uppstår lätt stigmatisering av individen. Vad som är ett avvikande beteende 

avgörs av omgivningen. Om exempelvis ett barn pallar äpplen och skolkar från skolan kan det 

i ett bostadsområde ses som oskyldigt bus, vilket hör åldern till. I ett annat område kan det 

betraktas som begynnande kriminalitet. En individ som har stämplats får generellt ett sämre 

bemötande än en som inte har blivit det. Stämpling påverkar inte enbart hur omgivningen 

uppfattar en person utan personen får också en mer negativ självbild (Giddens, 2003). 

 

Ungdomars fritid saknar ibland vuxenkontroll och struktur. Fritiden har setts och ses som en 

tid fylld av risker som kan få ungdomen att komma in på fel spår. Det är här situationerna 

uppstår och risktagandet ofta sker. Under den strukturlösa och okontrollerade fritiden flödar 

alkoholen och drogerna brukas, här finns de riskfyllda kontakterna och de asociala grupperna. 

Olika fritidssysselsättningar kan förknippas med olika indelningar av ungdomar. Ungdomar 

som litar på vuxna och fungerar socialt både i skolan och i samhället är de som oftast 

aktiverar sig med strukturerade och målinriktade sysselsättningar. De mer ostrukturerade 

sysselsättningarna lockar ungdomar som har det svårt i skolan eller har sociala problem. De 

strukturerade aktiviteterna verkar vara avskräckande för de ungdomar som har sådan 

problematik (Ungdomsstyrelsen 2007:13). 
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3. Resultat och analys 
 
Resultatavsnittet är uppdelat i fyra teman: Fritid, Påverkan, Värderingar samt Ostrukturerad 

fritid. Enkätens (Bilaga1) och intervjuernas (Bilaga2) frågor är sorterade under passande tema 

med egna rubriker. Några av frågorna är sammanslagna och presenteras gemensamt. Under 

varje fråga presenteras först ungdomarnas och sedan de två socialsekreterarnas (vilka senare 

kommer att benämnas som socialtjänstens) svar, vissa av frågorna är ställda enbart till 

ungdomarna eller enbart till socialtjänsten, vilket medför att svaren presenteras med hänsyn 

därtill. Efter resultatredovisningen på varje fråga följer en tolkning som efter det styrks med 

kopplingar till teorin. I vissa fall presenteras svaren med frekvenstabeller och en korstabell. I 

tabellerna uppvisas inte de svarsalternativ där svarsfrekvensen utgör 0 % av svaren. Avsnittet 

avslutas med ett sammanfattande kapitel.  

3.1. Fritid 
Detta avsnitt tar upp studiens fokusering på fritid och redovisar svaren på de frågor som 

handlar om ungdomarnas och socialtjänstens syn på fritid rent allmänt. 

3.1.1. Vad fritid är för ungdomarna respektive socialtjänsten 
Redovisar svaren på frågan: Vad är fritid för dig? 
 
Ungdomarnas flest förekommande svar är följande: ”Allt utom skola”, ”Ledig tid”, ”När 

man är ledig”, ”Att få göra vad jag vill och känna mig fri”, ”Ledighet” och ”Fritid för mig är 

efter skolan”. 

 

Socialtjänstens svar är att fritid är: ”den tid som inte är skola och arbete eller då man inte är i 

åtgärdsprogram.”, ”När man inte jobbar.” 

 

Jämförelsevis definierar ungdomar och socialtjänst fritid relativt lika, som tid utanför skolan 

eller arbetet. Definitionen är även överensstämmande med studiens gällande 

begreppsförklaring. Det krävs antagligen mer av frågan för att få ett mera uttömmande svar. 

Frågans syfte var dock att få fram vad de menar fritid är för dem, vilket också framkommer 

här. 

 

Inom forskningen finns ingen gemensam definition av begreppet fritid och ordet beskrivs 

olika beroende av forskningens syfte (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 
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3.1.2. Synen på varför fritid är något viktigt  

Redovisar svaren på frågan: Är fritid något som är viktigt för dig? Redovisar också dess 

motiveringar. 

 
Alla ungdomar (100 %) svarade enhälligt Ja, på frågan om fritid är något viktigt för dem.  

De motiverade sina svar bland annat med följande citat: ”för att orka med skolan behöver jag 

en tid där jag gör det jag gillar att göra”, ”träffa kompisar”, ”man måste kunna koppla bort 

arbete och göra något annat mer fritt/roligt”, ”för att jag ska få viktiga pauser i vardagen”, 

”det ger en chans att slappna av och släppa all stress som man annars är omringad av”, ”för att 

jag vill umgås med tjejen, kompisar och hunden”, ”fritiden gör att tråkiga och jobbiga saker 

blir lättare att klara av”, ”då slipper jag tänka på saker jag inte behöver göra och jag mår bra 

då”, ”man blir glad”, ”annars så är det bara förpliktelser och det är inte roligt”, ”så man har 

något att göra”, ”Jag behöver fritiden för att må bra, koppla av och samla krafter”. 

 

Den oftast förekommande motiveringen, hos ungdomarna, till varför fritiden är viktig var den 

att de skulle få tid till att gör det de vill göra, koppla bort skolan och ha roligt. 

 

Socialtjänsten svarade att fritid är vilotid, den är jätteviktig ”för annars orkar man inte 

jobba”. De svarade också ”jag jobbar för att få fritid” och ”fritiden - det är den som är livet”. 

 

Socialtjänsten har i jämförelse med ungdomarna gett likvärdiga svar, att fritiden är viktig för 

att kunna koppla av och slippa ha tankarna på skolan eller i arbetet. 

 

Ungdomsstyrelsen (2007) menar att ungdomar måste ha rätt att göra det de själva vill för att 

uppnå eget engagemang och rekreation oavsett strukturen i aktiviteten.  

3.2. Påverkan 
Avsnittet tar upp studiens fokusering på andras inverkan i valet av fritidssysselsättningar.  

3.2.1. Föräldrars påverkan av fritidsval 

Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Har dina föräldrar påverkat dig i ditt val av 

fritidssysselsättning? Redovisar också socialtjänstens svar på frågan: Tror du att föräldrarna 

har stor påverkan på valet av ungdomens fritidssysselsättning? 
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77, 5 % av ungdomarna anser att föräldrarna inte har påverkat dem i valet av 

fritidssysselsättning. 

 

Socialtjänstens svar på denna fråga är ja med det tillägget att de ganska ofta ser att ungdomar 

följer familjens fritidstraditioner och har samma sysselsättningar som dem. 

 

Jämförelsevis är svaren inte överensstämmande gällande synen på om påverkan har 

förekommit. Socialtjänsten anser att ungdomarna ofta blir påverkade av sina föräldrar i sitt val 

av fritidsaktivitet medan majoriteten av ungdomarna själva inte anser detta.  

 

Dagens ungdomar upplever inte längre identitet som oföränderlig och något som ärvs i 

generationer. Istället ser de möjligheter till att leva efter egna val genom den kulturella 

friställningen. (Berggren, 2000; Rönnols, 2005). Enligt Giddens (2003) är dagens samhälle 

förändrat och dess invånare inte lika traditionsbundna. Föräldrarna påverkar ungdomen både 

direkt och indirekt kontinuerligt genom sina normer och värderingar i socialisationsprocessen.  

3.2.2. Kamraters påverkan av fritidsval 

Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Har dina kamrater påverkat dig i ditt val av 

fritidssysselsättning? Redovisar också socialtjänstens svar på frågan: Tror du att kamraterna 

har stor påverkan på valet av ungdomens fritidssysselsättning? 

 

Av ungdomarna säger 37,5 % att kompisarna har påverkat dem i valet av 

fritidssysselsättning. 60 % menar att de inte blivit påverkade. 

 

Socialtjänsten svarade att de tror att ungdomarna blir påverkade av sina kamrater. De 

motiverade svaret med att de tror att individer med samma intressen söker sig till samma 

aktiviteter, men de tillägger att familjetraditionerna (föräldrarnas påverkan) ändå är starkare 

att följa. 

 

I jämförelse säger de flesta ungdomarna att kompisarna inte har påverkat dem medan 

socialtjänsten tror att påverkan sker. De tillägger också att de tror att föräldrars påverkan är 

större. Likt föregående fråga formas ungdomarna tillsammans med sina kamrater i interaktion 

med omvärlden. Intressant är observationen av att socialtjänsten ser familjetraditionerna som 

mycket starka då forskning visar motsatsen genom den kulturella friställningen.  
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Alla de valmöjligheter som den kulturella friställningen erbjuder idag kan också upplevas som 

krav på prestation där beslut ideligen ska fattas och ställningstagande krävs. Alla har inte 

samma möjligheter att ta för sig av det som erbjuds, detta skapar osäkerhet hos ungdomarna 

(Rönnols, 2005). Vad ungdomen gör på sin fritid, vilka aktiviteterna är och vilka ungdomar 

som de utför dessa tillsammans med spelar stor roll i ungdomens identitetsskapande 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

3.3. Värderingar 
Följande stycken tar upp studiens fokusering på värderingar av olika former av 

fritidssysselsättningar. Att umgås med kompisar, Tid för sig själv och sysselsättningar som 

leds av tränare. Av dessa sysselsättningar är två ostrukturerade och en strukturerad, där 

ungdomarna och socialtjänsten har rangordnat dem efter följande: 1 viktigast, 2 viktig och 3 

minst viktig. 

3.3.1. Ungdomarnas rangordning  

Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du följande 

fritidssysselsättningar vara? 

 

I Ungdomarnas totala rangordning är alternativet Att umgås med kompisar rankad som (1) 

viktigast, följt av Tid för sig själv rankad som (2) viktigt, medan alternativet sysselsättningar 

som leds av tränare rangordnas som (3) minst viktigt. Frekvenstabellen (Tabell 1) visar 

frekvensen uppdelad i de olika svarsalternativen.  

 

Tabell 1 - Ungdomarnas rangordning 

Leds av tränare Frequency Percent  
Valid Viktigast 13 32,5 
  Viktig 11 27,5 
  Minst viktig 16 40,0 
  Total 40 100,0 

Umgås med kompisar Frequency Percent 
Valid Viktigast 20 50,0 
  Viktig 12 30,0 
  Minst viktig 7 17,5 
  Total 39 97,5 
Missing System 1 2,5 
Total 40 100,0 
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Tid för sig själv Frequency Percent 
Valid Viktigast 10 25,0 
  Viktig 17 42,5 
  Minst viktig 12 30,0 
  Total 39 97,5 
Missing System 1 2,5 
Total 40 100,0 

 

För att göra en total rangordning sammanställdes de tre svaren och resultatet tolkades efter det 

mest och minst frekvent förekommande svaren. Vilket skalsteg som fått den högsta procenten. 

Med denna tolkning visade resultatet att för majoriteten av ungdomarna är det viktigare att 

umgås med kompisar (1) och få tid för sig själv (2) än att aktiveras av ledare (3).  

 

Jämförelsen med socialtjänsten tas upp under nästa rubrik (3.3.2.) eftersom frågorna 

formulerades på lite olika sätt beroende på målgrupp. 

 

Identiteten är föränderlig och utvecklas mycket i tonåren då ungdomen ska hitta sig själva och 

forma sin identitet. Under denna period är andras åsikter viktiga för hur individen uppfattar 

sig själv då man påverkar och påverkas i samspel med andra (Giddens, 2003). 

3.3.2. Hur socialtjänsten tror att ungdomar rangordnar  

Redovisar socialtjänstens svar på frågan: Hur viktigt/meningsfullt tror du som professionell 

följande fritidssysselsättningar vara för ungdomarna?  

 

I socialtjänstens svar är alternativet Att umgås med kompisar rankad som (1) viktigast, följt 

av Tid för sig själv rankad som (2) viktigt, medan alternativet sysselsättningar som leds av 

tränare rangordnas som (3) minst viktigt 

 

I jämförelsen visar det sig att sysselsättningarna rangordnas lika, ungdomarnas svar på 

föregående fråga (3.3.1) överensstämmer med vad socialtjänsten tror. 

 

Ungdomar trivs med att umgås med varandra där de söker bekräftelse och får känna sig 

värdefulla. Samspelet under tonårsperioden är särskilt fokuserat på att bevisa att man betyder 

något för någon (Berglund, 2000). 
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3.3.3. Hur ungdomar och socialtjänsten tror att vuxna rangordnar  

Redovisar svaren på frågan: Hur viktigt/meningsfullt tror du vuxna i allmänhet anser följande 

fritidssysselsättningar vara? 

Ungdomarna tror att vuxna skulle rangordna enligt följande: alternativet Att umgås med 

kompisar rankad som (1) viktigast, sedan följer Tid för sig själv rankad som (2) viktigt, och 

rankad som (3) minst viktigt blev alternativet sysselsättningar som leds av tränare. 

Frekvenstabellen (Tabell 2) visar ungdomarnas svarsfrekvens uppdelad i de olika 

svarsalternativen  

 

Tabell 2 - Hur ungdomar tror att vuxna rangordnar 

Leds av tränare Frequency Percent 
Valid Viktigast 10 25,0 
  Viktig 13 32,5 
  Minst viktig 15 37,5 
  Total 38 95,0 
Missing System 2 5,0 
Total 40 100,0 

Umgås med kompisar Frequency Percent 
Valid Viktigast 15 37,5 
  Viktig 17 42,5 
  Minst viktig 6 15,0 
  Total 38 95,0 
Missing System 2 5,0 
Total 40 100,0 

Tid för sig själv Frequency Percent 
Valid Viktigast 13 32,5 
  Viktig 13 32,5 
  Minst viktig 12 30,0 
  Total 38 95,0 
Missing System 2 5,0 
Total 40 100,0 

 
Socialtjänsten tror att vuxna rangordnar enligt följande: alternativet sysselsättningar som leds 

av tränare rankad som (1) viktigast, sedan är det lika i rangordningen, i ett svar är alternativet 

Tid för sig själv rankad som (2) viktigt, och i ett annat svar är Att umgås med kompisar också 

rankad som (2) viktigt.  
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Här skiljer sig socialtjänstens svar gentemot ungdomarnas. Medan ungdomarna tror att vuxna 

rangordnar Att umgås med kompisar som (1) viktigast, tror socialtjänsten att alternativet 

sysselsättningar som leds av tränare är rankad som (1) viktigast. Detta kan tolkas som att 

socialtjänsten vill att det ska vara så, att till exempel ungdomarnas föräldrar vill att deras barn 

deltar i strukturerade aktiviteter med mera vuxenkontroll. Kanske för att de tror att det kan 

förhindra att ungdomar hamnar i svårigheter. Ungdomarna kanske tror att föräldrar, och 

därmed alla vuxna, vet att kompisar är något som är viktigt. 

 

Det är på fritiden tillfällena till risktagandet finns. Ibland är ungdomars fritid utanför vuxnas 

kontroll vilket gör att fritiden ses som en riskfylld tid som kan få negativa konsekvenser 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). Om en person har ett avvikande beteende kan denne lätt bli 

stämplad och individen stigmatiseras. Det är omgivningen som bestämmer vad som betraktas 

som avvikande (Giddens, 2003)  

3.3.4. Meriterande fritidssysselsättningar  

Redovisar svaren på frågorna: Tror du fritidssysselsättningar kan vara meriterande när du 

söker arbete? Och på följdfrågan: vilka fritidssysselsättningar tror du är mer och mindre 

meriterande? 

 
Hela 90 % av ungdomarna anser att fritidssysselsättning kan vara meriterande då man söker 

arbete. Deras förslag på vad som är mer eller mindre meriterande sysselsättningar var sport 

och motion som hör till de mest meriterande aktiviteterna, förslag på en mindre meriterande 

var exempelvis ”att umgås med kompisar”.  

 
Socialtjänsten svarar att de tror att fritiden kan vara meriterande. Något som kan vara mer 

meriterande är deltagande i frivilliga organisationer, idrott, kultur och friluftsliv. Till de 

mindre meriterande tror de sysselsättningar som till exempel att ”vara med i ett punkband” 

eller extrema politiska och religiösa intressen. 

 
Socialtjänsten anser att olika sysselsättningar kan vara både mer meriterande och mindre 

meriterande beroende av var arbetet söks, som ett exempel på detta gavs frikyrklighet  vilket 

kan tolkas som att vid en ansökan hos bilmekanikern är troligen inte frikyrklighet något 

speciellt meriterande, men om arbete söks hos till exempel studieförbundet Bilda är det en 

god merit. De trodde också att de vanliga sysselsättningarna, de som har flest utövare, ansågs 

mer meriterande än de mer ovanliga.  
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I jämförelsen anser både ungdomarna och socialtjänsten att fritidssysselsättningar kan vara 

meriterande när arbete söks. Båda uppger fysiska aktiviteter som mer meriterande. De 

strukturerade sysselsättningarna upplevs vara mer meriterande än de som sker under 

ostrukturerade former. Ju fler som utövar sysselsättningen ju större acceptans och respekt får 

både sysselsättningen och den som utövar den. 

 

Fritidssysselsättningar kan sammankopplas med olika typer av ungdomar. Ungdomar som inte 

har tappat tilliten till vuxna och fungerar både socialt och i skolan är de som oftast sysselsätter 

sig med strukturerade och målinriktade aktiviteter. Det verkar som ungdomar med sociala 

problem väljer att aktivera sig med ostrukturerade sysselsättningar (Ungdomsstyrelsen 

2007:13). 

3.4. Ostrukturerad fritid 
Detta avsnitt tar upp studiens fokusering på ostrukturerad fritid och redovisar svaren på de 

frågor som handlar om ungdomarnas och socialtjänstens syn på den ostrukturerade fritiden 

och de ostrukturerade fritidssysselsättningarna. 

3.4.1. Spontan sysselsättning och favoritsysselsättning  

Redovisar ungdomarnas och socialtjänstens svar på frågan: Spontant, vilken är den första 

fritidssysselsättning du kommer att tänka på? Redovisar också ungdomarnas svar på frågan: 

Vilken är din favoritsysselsättning?  

 

I ungdomarnas svar var den mest frekvent återkommande spontant nämnda sysselsättningen 

bandy, vilket här räknas som strukturerad fritidssysselsättning. De ostrukturerade 

fritidssysselsättningarna var ändå klart övervägande (65 %) av ungdomarnas svar. Det mest 

nämnda bland dem var att umgås med vänner. 

 

Gällande ungdomarnas favoritsysselsättning anser 70 % att den är mycket viktig för dem. 

Bland alla deras olika svar är det fler sysselsättningar som är av ostrukturerad karaktär än dem 

som inte är det. Den sysselsättningen som har angivits flest gånger är Att umgås med vänner 

men nästan lika många anger bandy. Ungdomarna ger skäl för sitt val av favorit med 

motiveringar som till exempel följande: ”det är kul”, ”socialt och roligt”, ”jag utvecklas”, ”jag 

trivs och mår bra”, ”skönt att röra på sig” och ”tycker om dem” 
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Socialtjänstens svar på att spontant nämna en sysselsättning är: jogga och bio, dessa 

sysselsättningar räknas i denna studie som ostrukturerade sysselsättningar. 

 

I jämförelsen anger både socialtjänsten och ungdomarna ostrukturerade 

fritidssysselsättningar på frågan om en spontan sysselsättning. En intressant iakttagelse är att 

ungdomarna gärna svarar samma sysselsättning som på den efterföljande frågan om 

favoritsysselsättning. Detta tolkas som att det är lätt att spontant nämna sin 

favoritsysselsättning men just att de nämner samma sysselsättning på båda frågorna stärker 

dess värde. Eftersom det ändå är de ostrukturerade fritidssysselsättningarna som är mest 

representerade både bland de spontant nämnda och bland ungdomarnas favoriter, påvisar det 

en viss betydelse av den ostrukturerade fritiden. Studien konstaterar att umgås med vänner är 

en ostrukturerad sysselsättning som av ungdomarna upplevs vara mycket viktigt. 

 

Även om frekvenserna är ungefärligt lika på de flest förekomna svaren ovan, är den totala 

andelen svar mest sysselsättningar av ostrukturerad karaktär.  

 

Det är viktigt att ingen fritidsaktivitet värderas högre eller lägre än den andre oavsett form 

(Ungdomsstyrelsen, 2007:13). Att ha en social funktion i ett gäng eller att umgås med 

kompisar är viktigt i övergången till vuxenlivet och de gemensamma upplevelserna sätter ofta 

sina spår i den egna identiteten (Berglund, 2000). 

 

3.4.2. Ungdomarnas andra sysselsättningar utöver favoriten 
Redovisar svaren på frågan: Har du andra sysselsättningar på din fritid och hur 

viktig/meningsfull är de för dig? 

 

De flesta av ungdomarnas svar handlar om att vara med kompisar och/eller sysselsätta sig 

med en dator. Sysselsättningar som träning och motion nämns också ganska ofta. Film, tv, 

musik, att vara ensam, läsa, skriva, fester och att sysselsätta sig med olika djur är också 

exempel på nämnda fritidssysselsättningar. 

 

En stor variation av sysselsättningar finns bland de svar ungdomarna uppger men de mest 

förekommande är av ostrukturerad karaktär.  
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En stor del av sin fritid tillbringar ungdomar med kamrater där de utvecklas och känner 

mening (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

3.4.3. Värderingar av ostrukturerade sysselsättningar  
Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du att 

sysselsättningar som till exempel: att umgås med kompisar, att se på film, att lyssna på musik 

eller att ”hänga på byn” är? Redovisar också socialtjänstens svar på frågan: Hur 

viktigt/meningsfullt för ungdomarna anser du att sysselsättningar som att ”bara” umgås med 

kompisar, se på film, lyssna på musik och ”hänga på byn” är? Frekvenstabellen (Tabell 3) 

visar ungdomarnas svarsfrekvens på deras fråga. 

 

Tabell 3 - Ungdomarnas värderingar av ostrukturerade sysselsättningar 

Hur viktigt? Frequency Percent 
Valid Neutralt 4 10,0 
  Ganska viktigt 14 35,0 
  Mycket viktigt 16 40,0 
  Total 34 85,0 
Missing System 6 15,0 
Total 40 100,0 

 
Majoriteten av ungdomarna anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt med dessa 

sysselsättningar och 40 % tycker att det är mycket viktigt för dem.  

 

Socialtjänstens svar, på den fråga de fick, är att de tror att ungdomarna anser att det är mycket 

viktigt med dessa sysselsättningar.  

 

I jämförelsen stämmer det väl överens med vad socialtjänsten tror och hur ungdomarna 

tycker att de efterfrågade sysselsättningarna värderas. Detta visar på att socialtjänsten är 

medveten om att ungdomar värderar den ostrukturerade fritiden högt. 

 
Det finns en social funktion i att umgås med kompisar som verkar positivt på 

identitetsutvecklingen. Ungdomar som har sociala problem, till exempel dålig hemmiljö, är i 

större behov av kamrater än de som kommer från välfungerande hem. Identitet handlar om 

känslomässiga upplevelser i ungdomen som sätter sina spår på individens fortsatta utveckling 

(Berglund, 2000). 
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3.4.4. Ensam sysselsättning 
Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Har du någon/några fritidssysselsättningar som du 
utför ensam?  
 
87,5 % av ungdomarna svarar att de har fritidssysselsättningar som utförs ensam. 

Ungdomarna motiverade sina svar med följande citat: ”Solosång”, ”det är skönt”, ”spela 

gitarr”, ”ibland vill man göra saker själv”, ”tycker om att läsa”, ”går bäst att simma ensam”, 

”egen träning”, ”datorn”, ”titta på tv”, ”fotografering ensam för att det är lämpligast”, ”det är 

kul”, ”engagera sig i hunden”, ”i stallet”, ”promenerar”, ”för att det finns bara ett tangentbord 

på min dator”, ”fiske”, ”avkopplande” och ”för att andra inte vill göra samma sak”. De 

ungdomar som svarade nej på frågan motiverade sitt svar exempelvis med: ”för att det är 

tråkigt”, ”det är bara så” och ”vet inte”? 

 

De flesta ensamsysselsättningarna är ostrukturerade. Det finns några inslag av ”ensam” 

träning som är svårtolkad eftersom den sysselsättningen egentligen kan tillhöra lagidrott eller 

något liknande. Det finns en stor variationsbredd i det observationsmaterial som kommit in 

och som granskats. Intressant att några svarade nej på frågan dock med svaga motiveringar. 

Att göra något själv för att andra inte vill kan ses som avvikande. Kan det vara skamfullt att 

vara ensam?  

 

Ungdomar vill kunna känna sig betydelsefulla genom att få vara unika med egna värden och 

får känna bekräftelse genom relationer med andra (Berglund, 2000). ”Utan kommunikation 

med andra är vi ingenting och utan röst syns vi inte.” (Berglund, 2000, s 31). Om någon gör 

något som anses annorlunda blir personen lätt stigmatiserad. Beroende på var ungdomen bor 

eller vilken släkt denne kommer, spelar roll i för det bemötande individen får. Stämpling 

påverkar även självbilden i negativ riktning (Giddens, 2003). 

3.4.5. Värderingar av ensam sysselsättning  
Redovisar ungdomarnas svar på frågan: Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du att få vara 

ensam, få tid att tänka efter och reflektera är? Redovisar också socialtjänstens svar på frågan: 

Vad tror du att ungdomar anser om hur viktigt/meningsfullt det är att få vara ensam, få tid att 

tänka efter och reflektera är? Frekvenstabellen (Tabell 4) visar ungdomarnas svarsfrekvens 

på deras fråga.  
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Tabell 4 - Ungdomarnas värdering av ensam sysselsättning 

Hur viktigt? Frequency Percent 
Valid Mindre viktigt 4 10,0 
  Neutralt 7 17,5 
  Ganska viktigt 14 35,0 
  Mycket viktigt 15 37,5 
  Total 40 100,0 
 
Drygt 70 % av ungdomarna anser att ensam sysselsättning är ganska viktigt eller mer.  

 

Socialtjänstens svar är att de tror att ungdomarnas sysselsättningar som utförs ensam anses 

vara neutralt eller oviktigt för ungdomarna. De kommenterar sitt svar med: ”De har inte den 

tiden.”, ”Det är vi vuxna som uttalat värderar denna tid” och ”Det är så olika och skiljer sig 

mellan olika personer”. 

 

I jämförelsen stämmer inte svaren överens. Socialtjänsten tror att ungdomar inte värderar 

ensam sysselsättning som något viktigt men ungdomarnas svar säger att majoriteten av dem 

gör det. Socialtjänsten förbehåller denna tid till vuxna, men ungdomarna kanske måste ta sig 

den tiden de också ibland för att orka med sina studier eller att ha kraft till sina andra 

aktiviteter. Att inte ungdomarna skulle ha den tiden är en konstig tanke då alla behöver vila 

för att annars kunna prestera. 

 

”För en del ungdomar utgör fritiden själva livsnerven i deras vardag” (Ungdomsstyrelsen, 

2007:13, s 7). Nya möjligheter ges till ungdomarna genom den kulturella friställningen, nu 

kan de leva sitt eget liv eftersom identiteten inte längre upplevs som statisk och inte uppfattas 

som något som man ärver. Identiteten är inte någon färdig mall att appliceras på ungdomen. 

Ungdomar har fått tillträde till fler områden som tidigare varit förbehållna de vuxna 

(Berggren, 2000). 

3.4.6. Synen på att göra ingenting eller att bara vara 

Redovisar svaren på frågan: Kan du se att göra ingenting eller att bara vara som möjliga 

fritidssysselsättningar? Korstabellen (Tabell 5) visar socialtjänstens och ungdomarnas svar. 

 

Majoriteten av ungdomarna tycker att göra ingenting eller att bara vara är möjliga 

fritidssysselsättningar. 



Författare: Elsa Olsson & Fredrik Persson. Handledare: Ingegärd Lindsjö-Kock. Datum: Juni 2008 
 

 29 

 

I socialtjänstens svar tycker en det är ett självklart Ja på denna fråga. En annan svarar Nej 
och menar att det måste bero på ”vad man fyller ordet med”. 
 
Tabell 5 - Synen på att göra ingenting eller att bara vara 
   Bara vara som fritidssysselsättning Total 
    Ja Nej System  
Uppdelning Ungdom Count 26 11 3 40 
    % of 

Total 
61,9 % 26,2 % 7,1 % 95,2 % 

  Socialtjänst Count 1 1 0 2 
    % of 

Total 
2,4 % 2,4% 0 % 4,8 % 

Total Count 27 12 3 42 
  % of 

Total 
64,3 % 28,6 % 7,1 % 100,0 % 

 
Svårt att jämföra  mellan ungdomarna och socialtjänsten eftersom socialtjänstens svar är 

olika. Socialtjänstens motivering att fraserna måste få mer innehåll för man ska kunna ta 

ställning till dem är väldigt tänkvärt. Att bara vara och att göra ingenting är fraser som går att 

tolkas både positivt och negativt. 

 

För att undgå förväntningar kan ungdomar dra sig undan för att bara vara. Ungdomar kan 

uppleva dessa förväntningar som andras men även egna krav på topprestation i till exempel 

tävlingssammanhang. Att ha en kamrat eller att vara accepterad är andra krav som 

ungdomarna kan känna. (Ungdomsstyrelsen, 2007:13). 

3.5. Sammanfattning resultat 
Ungdomarna och socialtjänsten ser fritid som någonting utanför skola och arbete. Båda tycker 

att det är en viktig tid till rekreation. Majoriteten av ungdomarna anser att de inte blir 

påverkande i sina val av fritidssysselsättning, däremot tror socialtjänsten att ungdomarna blir 

påverkade av kamrater och familjetraditioner. 

 

Att umgås med kompisar värderas högt av ungdomarna och de tror att vuxna i allmänhet gör 

det också. Socialtjänsten tror att ungdomarna värderar kompisumgänget högt men tror att 

vuxna i allmänhet värderar sysselsättningar som leds av tränare högst.  
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Både ungdomarna och socialtjänsten tror att fritidsysselsättningar kan vara meriterande 

beroende av sysselsättningens och arbetets karaktär. De strukturerade sysselsättningarna 

upplevs vara mer meriterande än de ostrukturerade.  

 

Bland de spontant nämnda fritidsysselsättningarna och ungdomarnas favoritsysselsättningar är 

de flesta av ostrukturerad karaktär. Att umgås med vänner är genomgående det mest återgivna 

svaret bland dem båda.  

 
Sysselsättningar som att bara umgås med kompisar, se på film och hänga på byn värderas 

högt av ungdomarna, vilket också socialtjänsten tror att ungdomarna gör.  

 

Socialtjänsten tror att ungdomarna inte värderar ensamsysselsättning som något viktigt, men 

största delen av ungdomarna har fritidsysselsättningar som de utför ensam, vilket också 

värderas mycket högt av dem. Av dessa sysselsättningar är de flesta ostrukturerade. Att göra 

ingenting eller att bara vara ser många ungdomar som möjliga fritidsysselsättningar. 

socialtjänsten svarar båda delarna, beroende av vilka associationer som görs till ordet.  

 

3.6. Summering 
Detta avsnitt är en summering av resultatet och analysen där de viktigaste resultaten 

presenteras utifrån två teoretiska begrepp, identitet och stigmatisering. 

 

3.6.1. Identitet 

Studien konstaterar att umgås med vänner är en sysselsättning, en ostrukturerad sådan, som av 

ungdomarna upplevs vara mycket viktigt. Resultatet pekar på att socialtjänsten är medvetna 

om att ungdomarna värderar den ostrukturerade fritiden högt, speciellt att umgås med 

kamrater. Ungdomsstyrelsen (2007:13) skriver att fritidsaktiviteter bör värderas lika oavsett 

vilken form den har. Att umgås med kompisar har en social funktion, vilket har en stor 

betydelse i övergången till vuxenlivet och deras gemensamma upplevelser påverkar 

identitetsutvecklingen (Berglund, 2000). 
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3.6.2. Stigmatisering 

Sysselsättningar som utförs ensam tror socialtjänsten är något som ungdomar inte har tid med 

och inte värdesätter lika mycket som vuxna gör. Men ungdomarnas svar säger att majoriteten 

av dem tycker att ensamsysselsättning är något mycket viktigt. Att ha ensamtid kanske är 

något som behövs för att ladda batterierna och för att orka med vardagen. Detta gäller väl 

även ungdomar och inte enbart vuxna? Så här uttrycker ungdomarna själva sin syn på varför 

fritid är något viktigt: ”för att orka med skolan behöver jag en tid där jag gör det jag gillar att 

göra”, ”det ger en chans att slappna av och släppa all stress som man annars är omringad av”. 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2007:13) kan fritiden utgöra en källa till liv och är mycket viktigt 

bland ungdomarna. 

 

Socialtjänsten har svårt att ta ställning i frågan om att göra ingenting eller att bara vara är en 

möjlig fritidssysselsättning eller inte. Det beror vad man fyller orden med och vad man gör, 

när man inte gör någonting eller bara är. Exempelvis kan att hänga på stan vara en 

sysselsättning som innefattar att bara vara eller att inte göra någonting.  

 

Att göra ingenting eller bara vara är två fraser som på något sätt känns befriande men de 

behöver inte enbart vara positivt. Det kan upplevas som negativt laddade fraser också, 

exempelvis kan att göra ingenting kännas frustrerande när man inte får göra det man vill eller 

ifall inget finns att göra. Orken kanske inte räcker till och då kan bara vara kännas jobbigt 

nog. Enligt vad Ungdomsstyrelsen (2007:13) skriver kan det vara så att ungdomar ibland drar 

sig undan för att bara vara. Det gör de för att bli förskonad från olika krav eller 

förväntningar, egna eller från familjen, från kamrater eller samhället i övrigt. Exempelvis kan 

att ha en kamrat eller att vara accepterad kännas som ett krav 
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4. Diskussion  
 

Fritiden är för både ungdomarna och socialtjänsten en tid för återhämtning, en fristad utan 

krav. Den har en stor betydelse oavsett i vilken form dess sysselsättningar utförs, 

strukturerade eller ostrukturerade. Att umgås med vänner är en stor och viktig del i 

ungdomarnas liv och i deras identitetsskapande. Att bara vara och att göra ingenting är 

exempel på kravlösa sysselsättningar där ungdomarna får vara utanför de vuxnas kontroll och 

slappna av från skolans arbete. Att bara vara och att göra ingenting kan också räknas in som 

ensamsysslsättning. Socialtjänsten nedvärderar på sätt och vis ungdomarnas syn på dessa, 

eftersom de anser att tiden värderas av vuxna och ungdomarna inte har den tiden. Att inte 

ungdomarna skulle ha tid för att stanna upp och reflektera kan betraktas som lite befängt då 

alla behöver vila för att kunna prestera. Att lyssna på musik är exempel på både att bara vara 

och ensamsysselsättning. Att sitta med en kompis och prata samtidigt som man lyssnar på 

musik är inte ensamsysselsättning men är fortfarande ett exempel på att bara vara. Dessa 

sysselsättningar är utan krav på någon form av prestation och är en viktig tid för 

återhämtning.  

 
Forskningen tar upp att det händer att ungdomar som samlas i gäng fördomsfullt betraktats 

med skeptiska ögon. Risken för att dessa ungdomar ska ses som potentiella kriminella är 

påtaglig även fast det inte finns något egentligen som talar för att dessa individer behöver 

utvecklas till kriminella vuxna. Studien kunde varken fria eller fälla detta påstående. Men att 

”hänga på stan” och att umgås med kompisar genererar inte per automatik en kriminell 

karriär. Även om den ostrukturerade fritiden innebär risker för ungdomarna är dess betydelse 

för dem inte att försumma. Att inte alltid se den med kritiska eller misstänksamma ögon är 

viktigt inte bara för socialtjänsten, det gäller alla. Att exempelvis inneha en bil med råstyrka, 

många hästkrafter och hög topphastighet innebär inte att man kör för fort och bränner däck, 

även om möjligheten finns. 

 

Studiens frågeställningar har delvis besvarats då urvalen gjorde att resultatet inte är 

generaliserbart mer än i denna studie och på dess individer, vilket gör att samhällets 

värderingar inte kan mätas. Vad ungdomar gör på sin fritid har betydelse för hur de bedöms 

men personliga egenskaper och förmågor är också betydelsefulla påverkansfaktorer. 

Ungdomarna och socialtjänsten var överens om att fritidssysselsättningar kan vara 

meriterande till exempel vid arbetsansökningar. Ungdomar och vuxna värderar aktiviteter på 
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olika sätt. Det är större skillnad inom grupperna än mellan dem. Ungdomarna rangordnar att 

umgås med kompisar högst, vilket också stämmer med hur socialtjänsten tror att ungdomarna 

gör. Ungdomarna tror att vuxna rangordnar att umgås med kompisar högst medan 

socialtjänsten tror att vuxna rangordnar sysselsättningar som leds av tränare som högst. 

 
Då ungdomarna svarade idrott på spontan fritidssysselsättning och på favoriter kan de mycket 

väl vara att de umgås med kompisar samtidigt som de utövar en idrott men eftersom de 

nämnde idrott betecknas svaret som en strukturerad sysselsättning, vilket inte kategorin 

kompisar gör. Definitionen på exempelvis bandy svår att bestämma om den är strukturerad 

eller inte, kanske den som skriver ordet tänker på lagsport medan andra tänker på det som att 

leka med kompisar på sjön. Att sjunga i duschen är i denna undersökning ostrukturerat, 

medan sjunga i kör är strukturerat, men båda beskrivs med ordet sjunga. Denna studie baseras 

på ett begrepp som även för oss ibland innebär definitionsproblem. Gällande vissa 

sysselsättningar skulle mer information behövas för att det ska framkomma vilken kategori av 

sysselsättning som avses. En intressant aspekt hade varit att se om skillnader mellan könen 

finns i uppfattningen om ungdomars ostrukturerade fritid, men det kan studeras i framtiden. 

 
Ostrukturerade sysselsättningar tenderar att dra till sig ungdomar med problem, dessa 

ungdomar vill inte delta i de strukturerade. Det kan också vara så att de ungdomar som har 

ostrukturerade aktiviteter får svårt i skolan eller andra sociala problem på grund av deras val 

av aktiviteter. Vem som påverkar vad eller vad som påverkar vem är inte lätt att utröna. 

Därför behövs mer forskning om fritidens ostrukturerade sysselsättningar. 

 
Fritid uppfattas av både ungdomar och socialtjänsten som något jätteviktigt, en tid för 

återhämtning. Det är viktigt att fritidsaktiviteter värderas lika oavsett vilka former de har, 

oberoende av om de är instrumentella eller expressiva, organiserade eller oorganiserade, 

strukturerade eller ostrukturerade. Studien påvisar att i vissa fall värderas sysselsättningar i 

strukturerad form positivt medan ostrukturerade aktiviteter endera värderas mindre positivt 

eller till och med negativt. Men i denna studie gäller det främst hos ungdomarna. Ett exempel 

på detta är att inte alla anser att ensamtid är något värdefullt, utan några skriver att det är 

tråkigt. Slutsatsen av arbetet är att socialtjänstens i jämförelse med ungdomars uppfattning om 

ostrukturerad fritid skiljer sig åt i vissa avseenden. Viktigast är ändå att framhålla att 

socialtjänsten är medveten om att ungdomar värderar ostrukturerad fritid som något mycket 

värdefullt.



Författare: Elsa Olsson & Fredrik Persson. Handledare: Ingegärd Lindsjö-Kock. Datum: Juni 2008 
 

 34 

Referenslista 

Andersson, Malin, (2005) Trötta fötter och svåra frågor – uppsökande arbete bland ungdomar, 
I Birgitta. Ander, (Red). Möten i mellanrummet – socialt förebyggande arbete med ungdomar. 
(pp. 46-69). Stockholm: Förlagshuset Gothia 
 
Aronsson Åke, 1994, SPSS för Windows – En introduktion. Lund: Studentlitteratur 
 
Ander, Birgitta., Andersson, Malin., Jordevik, Kajsa., & Leisti, Annukka. (2005). Möten i 
mellanrummet – socialt förebyggande arbete med ungdomar. Stockholm: Förlagshuset Gothia 
 
Backman, Jarl. (1998), Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Berggren, Leif. (Red.). (2000). Fritidskulturer. Lund:Studentlitteratur 
 
Berglund, Stig-Arne. (2000). Social pedagogik- I goda möten skapas goda skäl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Borge, Anne Inger Helmen. (2005). Resiliens -risk och sund utveckling. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Ekbom, Thomas., Engström, Gunnar.,& Göransson, Birgitta. (2006). Människan, brottet 
följderna. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Forsberg Christina, & Wengström Yvonne, 2004, Att göra sytematiska litteraturstudier, , 
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 
 
Giddens, Anthony. (Red.). (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Halvorsen, Knut. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Teori, forskning, praktik. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Payne, Malcolm. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur 
 
Repstad, Pål. (1999). Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Rönnols, Gunnel. (2005). De kompetenta, de vanliga, de problematiska - Målgrupper i ett 
samverkansprojekt för ”utsatta ungdomar”. Umeå: UmU Tryckeri 
 
Ungdomsstyrelsen. (2001). Bara vara - Ungdomsstyrelsen Rapporterar 21. Stockholm: 
Kristianstads Boktryckeri AB  
 
Ungdomsstyrelsen, (2007) Fokus 07 - En analys av ungas hälsa och utsatthet Stockholm: 
Ungdomsstyrelsen 
 
Ungdomsstyrelsen (2007:13) Ungdomar, fritid och hälsa –En forskningsöversikt om fritidens 
skydds- och riskfaktorer, Stockholm: Ungdomsstyrelsen 



Författare: Elsa Olsson & Fredrik Persson. Handledare: Ingegärd Lindsjö-Kock. Datum: Juni 2008 
 

 35 

 
Artiklar 
 
Mahoney, Joseph L., Stattin, Håkan.,& Lord, Heather. (2004). [Internet] Unstructured youth 
recreation centre participation and antisocial behaviour development: Selection influences 
and the moderating role of antisocial peers. International Journal of Behavioral Development, 
Vol. 28, No. 6, p553-560, 7p 
http://jbd.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/6/553 
(2008-01-13) 
 
Övriga källor 
 
Nationalencyklopedin. (2008). [Internet] Ungdom, 
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O376606&i_word=ungdo
m 
(2008-05-19) 
 
Wikipedia. (2008). [Internet] Ungdom, 19 mars 2008. 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ungdom&oldid=6221078. 
(2008-05-19) 
 



Författare: Elsa Olsson & Fredrik Persson. Handledare: Ingegärd Lindsjö-Kock. Datum: Juni 2008 
 

 36 

Bilaga 1  

Enkät om elevers värderande av fritidssysselsättningar. 
 
Vi är två socionomstuderande, Elsa Olsson och Fredrik Persson, vid institutionen för socialt 
arbete vid Mittuniversitetet i Östersund. I vårt examensarbete har vi lagt fokus på ett ämne  
som vi undersöker i kommunen. 
 
Syftet med denna undersökning är att få reda på hur ungdomar värderar fritid. Deltagandet är 
frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan. Dina svar är anonyma, ingen kommer 
att få reda på vem som skrivit vad och enkäten kommer endast att användas för forskning.  
 
Kunskap ska bygga på information direkt från källan. Hur ungdomar värdesätter fritid 
behöver mer forskning och därför behövs fakta direkt från ungdomarna. Resultatet ska 
användas i vår C-uppsats. Den färdiga uppsatsen kommer att kunna sökas på: 
http://www.uppsatser .se med sökorden ungdom och fritid , antagligen till hösten -08. 
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1. Är du kvinna eller man? (Sätt kryss/ring för valt alternativ) 
 
 Kvinna   Man 
 
2. Vad är fritid för dig? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Är fritid något som är viktigt för dig?  (Sätt kryss/ring för ditt svar och motivera) 
 
Ja varför: ……………………………………………………………...……….. 
 
……………………………………………………………………………………..……… 
 
Nej  varför inte:……………………………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………..……… 
 
4. Spontant, vilken är den första fritidssysselsättning du kommer att tänka på? 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
5. Vilken är din favoritsysselsättning? 
 
……………………………………………………………………………………..……… 
 
6. Vad är det som gör att just den sysselsättningen är din favorit? 
 
……………………………………………………………………………………..……… 
 
7. Ungefär hur mycket tid lägger du ned i snitt på din favoritsysselsättning i veckan? 
(markera ditt val) 
 
Cirka 2 tim ca 4 tim ca 6 tim ca 8 tim Mer än 8 tim 
 
8. Har dina föräldrar påverkat dig i ditt val av fr itidssysselsättning? 
Ja Nej 
 
9. Har dina kamrater påverkat dig i ditt val av fri tidssysselsättning? 
Ja Nej 
 
10. Hur viktig/meningsfull för dig anser du att din favoritsysselsättning är? (markera 
med kryss) 
 
Oviktig Mindre viktig Neutral Ganska viktig Mycket viktig 
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11. Har du andra sysselsättningar på din fritid och hur viktig/meningsfull är de för dig? 
(använd samma gradering som i fråga 10) 
 
 Sysselsättning  Värdering 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12. Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du att sysselsättningar som till exempel: att 
umgås med kompisar, att se på film, att lyssna på musik eller att ”hänga på byn” är? 
(markera med kryss) 
 
Oviktigt Mindre viktigt Neutralt Ganska viktigt Mycket viktigt 
     
 
13. Har du någon/några fritidssysselsättningar som du utför ensam? 
 
Ja varför?.................................................................................................. 
 
Nej  varför inte?………………………………………………………..… 
 
14. Kan du se att göra ingenting eller att bara vara som möjliga fritidssysselsättningar? 
 
Ja Nej 
 
15. Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du att få vara ensam, få tid att tänka efter och 
reflektera är? (markera med kryss) 
 
Oviktigt Mindre viktigt Neutralt Ganska viktigt Mycket viktigt 
     
 
16. Hur viktigt/meningsfullt för dig anser du följande fritidssysselsättningar 
vara?(rangordna 1-3, ett är viktigast) 
 
Fritidssysselsättning Rang 

 
Som leds av tränare/instruktör  
Att umgås med kompisar  
Att ha tid för sig själv  
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17. Hur viktigt/meningsfullt tror du att vuxna i al lmänhet anser följande 
fritidssysselsättningar vara? (rangordna 1-3, ett är viktigast) 
 
Fritidssysselsättning Rang 

 
Som leds av tränare/instruktör  
Att umgås med kompisar  
Att ha tid för sig själv  
 
 
18. Tror du fritidssysselsättningar kan vara meriterande när du söker arbete? 
 
Ja, varför…………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Nej, varför inte?.…………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
19. Om ja på fråga 18, vilka fritidssysselsättningar tror du är mer och mindre 
meriterande? 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
20. Är det något du vill tillägga? 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
21. Är du intresserad av att få ett sammanfattning av huvudresultaten? 
(Vi skickar ut en sammanfattning om intresse visas i minst hälften av svaren. Annars finns 
möjlighet att ta del av sammanfattningen via skolassistenten.) 
 
 Ja  Nej 
 
 
 
Tack för din medverkan  Elsa Olsson & Fredrik Persson 
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Bilaga 2  

Intervju om socialtjänstens värderande av fritidssysselsättningar. 
 
Vi är två socionomstuderande, Elsa Olsson och Fredrik Persson, vid institutionen för socialt 
arbete vid Mittuniversitetet i Östersund. I vårt examensarbete har vi lagt fokus på ett ämne  
som vi undersöker i kommunen. 
 
Syftet med denna undersökning är att få reda på hur ungdomar värderar fritid. Deltagandet är 
frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan. Dina svar är konfidentiella och kommer 
att förvaras säkert så ingen utom forskarna kommer att få reda på vem som skrivit vad och 
intervjun kommer endast att användas för forskning.  
 
Kunskap ska bygga på information direkt från källan. Hur de som arbetar med ungdomar 
värderar ungdomars fritidssysselsättningar kräver mer forskning, därför behöver vi fakta 
direkt från socialtjänsten. Resultatet ska användas i vår C-uppsats. Den färdiga uppsatsen 
kommer att kunna sökas på: 
http://www.uppsatser .se med sökorden ungdom och fritid , antagligen till hösten -08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Författare: Elsa Olsson & Fredrik Persson. Handledare: Ingegärd Lindsjö-Kock. Datum: Juni 2008 
 

 41 

1. (Kön?)  
 
2. Vad är fritid för dig?  
 
3. Är fritid något som är viktigt för dig?  
 
4. Om du spontant ska nämna en fritidssysselsättning, vilken? 
 
5. Tror du att föräldrarna har stor påverkan på valet av ungdomens 
fritidssysselsättning? 
 
6. Tror du att kamraterna har stor påverkan på valet av ungdomens 
fritidssysselsättning? 
 
7. Kan du se att göra ingenting eller att bara vara som möjliga fritidssysselsättningar?  
 
8. Hur viktigt/meningsfullt för ungdomarna anser du att sysselsättningar som att ”bara” 
umgås med kompisar, se på film, lyssna på musik och ”hänga på byn” är?  
Oviktigt, Mindre viktigt, Neutralt, Ganska viktigt, Mycket viktigt 
 
9. Vad tror du att ungdomar anser om hur viktigt/meningsfullt det är att få vara ensam, 
få tid att tänka efter och reflektera är?  
Oviktigt, Mindre viktigt, Neutralt, Ganska viktigt, Mycket viktigt 
 
10. Hur viktigt/meningsfullt tror du som professionell följande fritidssysselsättningar 
vara för ungdomarna? (rangordna 1-3, ett är viktigast) 
 
11. Hur viktigt/meningsfullt tror du att vuxna i al lmänhet anser följande 
fritidssysselsättningar vara? (rangordna 1-3, ett är viktigast) 
Som leds av tränare/instruktör, Att umgås med kompisar, Att ha tid för sig själv 
 
12. Tror du att fritidssysselsättning /ar kan vara meriterande då man söker arbete? 
Ge exempel på mer och mindre meriterande 
 
14. Är det något du vill tillägga? 
 
Vill ni ha en sammanfattning av underökningen. 
 


