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ABSTRACT 
I denna uppsats har nyanlända tjejers fritid i en norrländsk kommun undersökts. Syftet med 

undersökningen var att undersöka hur nyanlända tjejer har upplevt sin fritid, möjligheterna 

till en aktiv fritid och den aktiva fritidens vikt vid integration i Sverige. För att undersöka 

detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med 4 tjejer i åldrarna 19-21 som varit 

nyanlända samt med 2 yrkesverksamma som arbetar nära målgruppen. Resultatet av denna 

undersökning visar att nyanlända tjejers fritid i kommunen är begränsad, det finns 

begränsningar i möjligheten till en aktiv fritid utifrån aspekter som information, språk, 

kultur, kön och ekonomi. Den aktiva fritiden i form av strukturerade fritidsaktiviteter har 

visat sig vara av stor vikt vid integration.   
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1. Aktiv fritid -  en viktig aspekt av livet? 

1.1 Inledning 

Sverige är ett europeiskt land som varje år tar emot flyktingar, något som leder till en rad 

olika konsekvenser (SOU 2004:21). Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli och Sanchez 

(2013) menar att detta är något som för många europeiska länder är en utmaning utifrån 

frågor som ekonomi, utbildning, samhällsstruktur och psykisk hälsa hos flyktingarna. 

Enligt FN:s flyktingkonvention (1951) är en flykting en person som flytt från sitt hemland 

på grund av välgrundad fruktan för förföljelser på grund av ras, nationalitet, politisk åsikt, 

tillhörighet av en viss samhällsgrupp, religion och som inte kan eller vill återvända. När en 

person på flykt däremot kommer till Sverige och har varit folkbokförd där i mindre än 4 år 

kallas personen för nyanländ, vilket fortsättningsvis kommer att användas (Sveriges 

kommuner och landsting, 2010). Med andra ord är en person nyanländ i fyra år medan 

flykting kan en person vara hela sitt liv, och det är just den första tiden i Sverige som är 

relevant för denna undersökning.   

 

Enligt Naidoo och Wills (2007) är nyanlända en av de mest marginaliserade och sårbara 

grupperna i samhället och många lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är enligt Eriksson 

och Ljungdahl (2010) ett paraplybegrepp för att beskriva tillstånd så som nedstämdhet, 

ångest, oro och sömnsvårigheter. Något som kan motverka denna psykiska ohälsa samt 

bidra till en starkare integration och därmed motverka marginalisering är en aktiv fritid 

(Piskunova, 2011; Bremberg, Eriksson & Eriksson, 2010). Fritid är enligt Zetterberg 

(1998) den tid när människor inte arbetar, går i skolan eller sover. Aktiv 

fritid/fritidsaktiviteter är däremot ett problematiskt begrepp. Bremberg, Eriksson och 

Eriksson (2010) menar att fritidsaktiviteter kan klassas som strukturerade och 

ostrukturerade aktiviteter. De strukturerade fritidsaktiviteterna är de som är organiserade, 

leds av vuxna, är regelbunden och planerad medan den ostrukturerade fritiden saknar dessa 

faktorer. Detta begrepp kommer vidare ett problematiseras i uppsatsen. 

 

Genom fritidsaktiviteter får människor kontakt med varandra och skapar ofta band till 

varandra. Social samvaro är ett grundläggande behov hos människor, att detta behov 

tillgodoses motverkar psykisk ohälsa (Bremberg, Eriksson & Eriksson, 2010). Denna 

sociala samvaro som uppstår i och med fritidsaktiviteter, så som till exempel idrott, kan 

bidra till att människor från olika kulturer kommer i kontakt med varandra 
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(Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli & Sanchez,2013). Kontakten som uppstår bidrar till 

en känsla av social sammanhållning, ett begrepp som kan likställas med integration. För en 

god integration/social sammanhållning i samhället krävs omfattande politiska insatser i 

syfte att motverka den strukturella och institutionella diskrimineringen samt minska 

socioekonomiska klyftor (SOU 2006:73). Däremot leder inte endast en aktiv fritid till 

integration och social sammanhållning, men det är en bidragande faktor (Piskunova, 2011). 

En aktiv fritid har framförallt en betydande effekt på den psykiska hälsan hos barn och 

unga, och främjar även deras sociala utveckling (Bremberg, Eriksson & Eriksson, 2010). 

 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (1989), som Sverige åtagit sig att följa, har 

alla barn rätt till en aktiv fritid. Trots detta är det ändå inte alla barn och unga som deltar i 

någon fritidsaktivitet (Ungdomsstyrelsen, 2010). Statistiska Centralbyrån (2009) 

presenterar i sin statistiska rapport "Barns fritid" att barn med utländsk bakgrund är en av 

de grupper i Sverige som är minst aktiva på fritiden. Två rapporter från ungdomsstyrelsen 

(2010; 2013) konstaterar att de som står längst ifrån en aktiv fritid är unga tjejer med 

utländsk bakgrund. Detta gör att de utsätts för en ökad risk för psykisk ohälsa samt 

minskade chanser till integration i jämförelse med de som har en aktiv fritid (Piskunova, 

2011; Bremberg, Eriksson och Eriksson, 2010). 

 

Anledningen till att utländska tjejer är en grupp som står långt ifrån en aktiv fritid kan bero 

på olika orsaker. Andersson (2010) skriver att familjer med utländsk bakgrund är en 

ekonomiskt utsatt grupp, att fritidsaktiviteter ofta kostar pengar kan därför bli 

problematisk. I en finsk studie har det framkommit att barn och ungas möjligheter till 

fritidsaktiviteter regleras av hudfärg, kulturella skillnader och etnicitet. De menar att de 

som avviker mest från majoritetskulturen känner sig diskriminerade och får inte vara med 

(Harinen, Honkasalo, Ronkainen & Suurpää, 2012). Stodolska och Livengood (2006) 

skriver att en orsak kan vara att det går emot värderingar från hemlandets kultur och 

religion. Att låta tjejer delta i aktiviteter där båda könen är representerade eller att de 

behöver ha på sig ”idrottskläder” kan vara problematiskt utifrån dessa aspekter. Shmalz 

och Kerstetter (2006) menar att det i alla samhällen finns sociala konstruktioner kring vad 

tjejer ”gör och inte gör”, stereotyper som barn blir medvetna om redan vid 2 års ålder. 

Dessa ovan nämnda faktorer skulle kunna vara bidragande orsaker till den statistik som 

Statistiska centralbyrån (2009) och ungdomsstyrelsens presenterar (2010; 2013), att det är 

unga tjejer med utländsk bakgrund som står längst ifrån en aktiv fritid. 
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Även om tidigare forskning konstaterar att unga tjejer med utländsk bakgrund står längst 

ifrån en aktiv fritid, har ytterst lite forskning påträffats angående hur de själva upplever och 

ser sin fritid. Ingen relevant forskning har påträffats om hur fritiden ser ut för nyanlända 

tjejer. Genom att undersöka nedanstående syfte och frågeställningar kan en större 

förståelse för nyanlända tjejers möjlighet till och eventuell inkludering i fritidsaktiviteter 

genereras. Något som i sin tur kan leda till mer kunskap om integration i samhället samt 

motverka psykisk ohälsa och marginalisering (Piskunova, 2011; Bremberg, Eriksson & 

Eriksson, 2010). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur nyanlända tjejer har upplevt sin möjlighet 

till aktiv fritid sedan de kom till Sverige samt fritidens vikt vid integration. Syftet är även 

att ta fasta på yrkesverksamma personers upplevelser av nyanlända tjejers fritidssituation, 

yrkesverksamma som arbetar nära denna målgrupp. Detta för att få en bredare bild av 

nyanlända tjejers fritid.  Följande frågeställningar kommer besvaras: 

 

1. Hur upplevde målgruppen sin fritid?  

2. Hur ser möjligheten ut för en aktiv fritid? 

3. Har fritidsaktiviteter varit av vikt vid integration i samhället? 

4. Hur ser de yrkesverksamma personerna som arbetar nära målgruppen på nyanlända 

tjejers möjlighet till en aktiv fritid och dess vikt vid integration?  

 

1.3 Avgränsning 

Denna undersökning har avgränsats till nyanlända tjejer, en subgrupp inom gruppen tjejer 

med utländsk bakgrund. Detta är ett val som gjorts eftersom begreppet utländsk bakgrund 

är ett väldigt brett begrepp. Syftet med avgränsningen är att smalna av undersökningen till 

denna grupp eftersom nyanlända är väldigt utsatta utifrån att de ännu inte haft så stora 

möjligheter till att integrera sig i samhällslivet som personer som till exempel är födda i 

Sverige men har utlandsfödda föräldrar (SOU 2012:69).   

 

Det forskningsområde som undersökningen avser att undersöka är nyanlända flickors 

fritid, många andra forskningsområden angränsar däremot till detta. Detta har resulterat i 

att forskning och kunskap som rör utländska personer, flyktingar, tjejer, ekonomi och fritid 
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överlag kommer att presenteras. Med denna forskning pekas en kunskapslucka ut eftersom 

det inte återfunnits någon forskning om just nyanlända tjejers fritid. Det är just 

fritidsaspekten i de nyanlända tjejernas liv som avses undersökas, men den angränsande 

forskningen knyter även an till undersökningens forskningsfråga. Forskningen och 

kunskapen kan ge oss en förståelse och bakgrund för den aktiva fritiden och dess vikt vid 

integration i tjejernas liv. Avgränsningarna har gjorts utifrån forskningsfrågan och den tid 

som står till förfogande för undersökningen.  

1.4 Disposition 

I ovanstående kapitel har ni läst uppsatsens inledning, syfte, frågeställningar och dess 

avgränsning. I kapitel 2 kommer forskningsområdets kunskapsläge att presenteras i form 

av en kunskapsöversikt, där kommer även undersökningens centrala teoretiska perspektiv 

att presenteras. I Kapitel 3 presenteras den valda metoden, tillvägagångssätt, urvalsstrategi 

och analysmetod. Undersökningens reliabilitet, validitet och etiska aspekter kommer även 

att diskuteras. Undersökningens resultat utgör kapitel 4, resultaten presenteras utifrån olika 

teman som uppkommit genom uppsatsens analysmetod. Kapitel 5 består av en diskussion 

om undersökningens resultat där de tolkas och värderas. Även en metoddiskussion och 

förslag på vidare forskning förekommer.  
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2. Kunskapsöversikt 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer relevant forskning och kunskap kring ämnet att behandlas för att ge 

en bakgrund till undersökningen, och som vidare kommer användas vid analys av det 

empiriska material som samlats in. Den tidigare kunskap/forskning som tas upp är inte 

specifikt inriktad på nyanlända flickor på grund av att sådan specifik forskning inte hittats. 

Generell forskning och kunskap om flyktingar, tjejer och fritid har istället använts för att 

kunna besvara och få en förståelse för forskningsfrågan. Claesson skriver redan 1992 i en 

forskningsrapport att för att förstå en människas fritidssituation bör den relateras till 

människans situation i samhället. Fritiden är inte isolerad från det övriga livet, den hänger 

samman med människans resurstillgångar så som ekonomi, grupptillhörighet, social 

bakgrund etc. Mot denna bakgrund är det därför relevant att se på forskningen/kunskapen 

som presenteras nedan trots att den inte är specifikt inriktad på målgruppen eftersom det är 

aspekter som kan spela in i en nyanländ flickas liv. Aspekter som enligt Claesson (1992) 

också kan påverka målgruppens fritid.  

2.2 Aktiv fritid/fritidsaktiviteter 
Vad en aktiv fritid och vad fritidsaktiviteter egentligen innebär är något som kan förstås på 

olika sätt. Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (1989: artikel 31), 

vilket bland annat betyder att alla barn i Sverige har rätt till en fritid och aktiv fritid: 

 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreationanpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet. 

 

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till 

fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

 

Trots detta är det ändå inte alla barn och unga som deltar i någon fritidsaktivitet 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Ungdomsstyrelsen (2010; 2013) har producerat två rapporter 

som presenterar att de som står längst ifrån en aktiv fritid är unga tjejer med utländsk 

bakgrund. 
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Som tidigare nämnts i inledningen är fritid den tid när människor inte arbetar, går i skolan 

eller sover (Zetterberg, 1998). Vad en aktiv fritid egentligen innebär är däremot 

problematisk, innebörden av begreppet kan tolkas olika. Bremberg, Eriksson och Eriksson 

(2010) menar att fritidsaktiviteter, alltså den aktiva fritiden, kan klassas som strukturerade 

och ostrukturerade aktiviteter. De strukturerade fritidsaktiviteterna är de som är 

organiserade, leds av vuxna, är regelbunden och planerad medan den ostrukturerade 

fritiden saknar dessa faktorer. Om de ostrukturerade fritidsaktiviteterna är en aktiv fritid 

eller inte tycks variera. Statistiska centralbyrån presenterar en aktiv fritid genom att titta på 

statistiska resultat från föreningsliv, alltså strukturerade aktiviteter. Ungdomsstyrelsen 

(2010; 2013) lägger in samma innebörd i begreppen fritid och en aktiv fritid.  

 

Om man enligt Hacking (2000) utgår ifrån ett social konstruktivistiskt synsätt är en aktiv 

fritid något som vi människor konstruerat. Människan lägger in betydelse i begreppen 

utifrån föreställningar och stereotyper. Sociala konstruktioner är ett resultat av historiska 

händelser, sociala krafter och ideologier. En aktiv fritid är med andra ord en produkt av 

dessa faktorer, en produkt vi tilldelat en rad egenskaper. Likaväl menar Breivik (2010) att 

grupper i samhället kategoriseras och tilldelas en rad egenskaper, så som etniska grupper, 

funktionsnedsatta, kvinnor etc. Sociala konstruktioner är inte skrivna i sten utan kan 

förändras över tid och i olika kontexter. Enligt perspektivet etablerar människor i 

gemenskap mer eller mindre fasta uppfattningar om de sociala komponenter som finns i 

världen. Utifrån Statistiska centralbyrån och ungdomsstyrelsens rapporter ses fritiden som 

aktiv i och med deltagande i föreningslivet.  Å andra sidan menar Bremberg, Eriksson och 

Eriksson (2010) att en aktiv fritid kan vara bergsklättring eller skogspromenader med 

vänner.  

 

Titzmann, Mesch och Silbereisen (2014) skriver att ostrukturerade fritidsaktiviteter 

tenderar att vara arenor för utvecklande av avvikande beteende, medan strukturerade 

fritidsaktiviteter enligt Epps, Huston och Bobbitt (2013) reducerar avvikande beteenden så 

som alkohol och drogproblem, ångestsympton och depression. Även Bremberg, Eriksson 

och Eriksson (2010) skriver att en ostrukturerad aktivitet kan bidra till sådana negativa 

konsekvenser för ungdomarna. Men de pekar även på att ostrukturerade fritidsaktiviteter så 

som lek, sång och musik kan ha positiva konsekvenser för hälsan. De lägger däremot vikt 

vid en vuxens handledning för att barnet ska utvecklas i en hälsosam riktning, sådan 

handledning som förekommer vid strukturerade fritidsaktiviteter.  
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2.3 Möjligheten till en aktiv fritid 

För nyanlända tjejer kan det finnas begränsningar inom familjen och utifrån samhället att 

kunna ta del av fritidsaktiviteter. Ekonomi är en faktor vilken Andersson (2010) pekar på 

som en förutsättning för fritidsaktiviteter eftersom dessa ofta kostar pengar. Ekonomiskt 

utsatta familjer har inte alltid råd att låta barnen delta i fritidsaktiviteter. Epps, Houston och 

Bobbitt (2013) menar även de att barn från låginkomstfamiljer inte har råd med 

strukturerade fritidsaktiviteter. En av dessa ekonomiskt utsatta familjer menar Andersson 

(2010) är familjer med utländsk bakgrund. Andersson (2010) menar också att även om 

familjerna trots allt vill lägga pengar på barnens aktiviteter, så kan barnen känna skuld för 

detta eftersom de är medvetna om familjens ekonomiska situation och slutar därför med 

aktiviteten. 

 

I en finsk studie har det framkommit att ungas möjligheter till fritidsaktiviteter regleras av 

hudfärg, kulturella distanser och etnicitet. De menar att de som avviker mest från 

majoritetskulturen känner sig diskriminerade och får inte vara med (Harinen, Honkasalo, 

Ronkainen & Suurpää, 2012). Stodolska och Livengood (2006) skriver att en orsak kan 

vara att det går emot värderingar från familjens kultur och religion. Att låta tjejer delta i 

aktiviteter där båda könen är representerade eller att de behöver ha på sig ”idrottskläder” 

kan vara problematiskt utifrån dessa aspekter. Spaaij (2014) menar även han att utifrån 

religion och kultur så är det just idrottsaktiviteterna som är problematiska, detta påvisar 

han i sin studie med hjälp av att citera en fars ord angående fotboll ”If I’d let my daughter 

play, no one would marry her” (s.8). 

 

Shmalz och Kerstetter (2006) menar att det i alla samhällen finns sociala konstruktioner 

kring vad tjejer ”gör och inte gör”, stereotyper som barn blir medvetna om redan vid 2 års 

ålder. Sådana stereotyper är en bidragande orsak till vilken aktivitet barnet väljer att delta i. 

Henderson och Gibson (2013) menar även de att fritiden är könsbestämd för både tjejer 

och killar. Claesson (1992) skriver att fritiden är en spegel, en spegel av vårt samhälle där 

mannen är normen. Claesson (1992) menar också att tjejerna får anpassa sig till det utbud 

av fritidsaktiviteter som finns i samhället, aktiviteter som är skapade efter pojkars behov.   

 

Att mannen är norm i samhället och i samhällsvetenskaplig forskning är något som 

feministisk teori uppmärksammat (Gemzöe, 2010). Gemzöe (2010) skriver att feminismen 

sedan 1980-talet har handlat om att förstå och handskas med skillnader som kan 
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förekomma mellan olika kvinnor från olika kulturer och olika etniska grupper då tidigare 

fokus legat på den västerländska kvinnan och dess underordnade position gentemot 

mannen. Här pekar Gemzöe (2010) även på social konstruktivism och betonar att etniska 

grupper är socialt konstruerade. Lika så kön, det kvinnliga kan inte förstås om vi inte 

förstår vad som är manligt. På samma sätt bör etnicitet förstås, vi kan inte definiera vad 

som är svenskhet om vi inte ställer det i relation till en annan etnisk kategori som skiljer 

sig i tradition, livsstil, politisk system etc.  

 

Kön, klass, etnicitet etc. är komponenter som inom varje kultur bidrar till skillnader och 

utsatthet. Gemzöe (2010) skriver om en konflikt som uppstått under de senaste åren mellan 

svensk lagstiftning om jämställdhet mellan könen och den kvinnosyn som är dominerande 

inom vissa grupper av invandrare. Att generalisera på detta sätt är egentligen omöjligt 

eftersom invandrare och invandrarkvinnor är begrepp som täcker över hundra olika 

kulturer och etniska grupper. Men hon skriver ändå att invandrarkvinnor ses undergivna 

männen. Många invandrarflickor lever i konflikt mellan den svenska konstruktionen av 

kön och konstruktionen av kön inom den egna gruppen. Som Shmalz och Kerstetter (2006) 

beskriver det, konstruktionen av vad "tjejer gör och inte gör". Gemzöe (2010) skriver att i 

mansdominerade kulturer lever tjejer och kvinnor underordnade männen och har inte den 

personliga, sexuella och ekonomiska frihet som många svenska kvinnor och tjejer har och 

som det svenska samhället möjliggör.  

 

Det intersektionella perspektivet är som Mattson (2010) beskriver, ett perspektiv som 

ämnar analysera hur maktstrukturer och kategorier förhåller sig till varandra. Detta för att 

få en förståelse för det samspel som skapas mellan kategorierna och hur dessa bidra till att 

kategorier konstrueras. Etnicitet, genus och klass är sådana konstruerade kategorier. 

Etnicitet är en kategori som handlar om att tillhöra en grupp där specifika 

levnadsförhållanden delas, som t.ex. språklig och kulturell samhörighet. Klass är inte bara 

något som uppfattas av en själv utan också något som samhället tilldelar oss och 

konstruerar, samhället består av klasser som tilldelas en viss under- eller överordning. Det 

handlar om att separera människor utifrån ekonomiska tillgångar och möjligheter. Kön är 

inte bara något som finns ur en biologisk synvinkel utan det är något som konstrueras, 

fostras och socialiseras samt förändras genom livet. Enligt Ahrne (2010) kan en person 

utifrån ett intersektionellt perspektiv utsättas för dubbelt eller för flerdubbel utsatthet 

pågrund av dessa kategorier. Detta utifrån att tillhöra tillexempel den konstruerade gruppen 
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kvinnor och samtidigt tillhöra en etnisk minoritet som samhället ser som underordnad. 

Förtrycket grundar sig i fler än en dimension. 

 

Grunden till det intersektionella perspektivet kommer bland annat från feminismens 

kritiska teoribildning som nämndes tidigare, och ämnar studera olika maktpositioner, 

ojämlikheter samt underordningar i samhället. Detta är något som kommer att diskuteras 

och beaktas i analysen av undersökningens insamlade data. De kategorier som kommer 

behandlas är etnicitet, klass och kön (Mattsson, 2010).  

 

 

Figur 1. Sammanvävning av kategorier (Mattsson, 2010).  

 

Mattsson (2010) menar att dessa kategorier inte kan separeras från varandra och att de bör 

förstås tillsammans. Sammanvävningen av dessa kategorier kan interagera med varandra 

på olika sätt beroende på sammanhang. De är beroende både av varandra och av kontexten, 

en intersektionell analys är inriktad på detta samspel mellan kategorierna men också på 

dess beroende av varandra. En kategori kan vara verksam i en kontext, medan en annan 

kategori kan vara mer relevant och verksam i en annan. Utgångspunkten för en sådan 

analys bygger på att samspelet dem emellan konstruerar ojämlikhet.  

2.4 En aktiv fritid, en väg till integration? 
Mycket forskning som behandlar fritid och integration handlar om huruvida idrott bidrar 

till integration eller inte. Lee och Scott (2013) menar att genom lagaktiviteter suddas 

etniska skillnader ut, i och med att medlemmarna i laget oftast är randomiserade. De får i 

laget en likvärdig status som lagmedlem och de strävar tillsammans efter ett gemensamt 

mål. Denna form av aktiviteter har visats vara en av de mest effektiva strategierna för att få 

personer från olika kulturella och etniska grupper att träffas. Detta bidrar till att personerna 
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får en positivare attityd gentemot personer från andra kulturellta/etniska grupper. Detta 

håller däremot inte Rees och Miracle (1984) med om, de menar att en blandning av 

personer från etniska grupper i ett lag inte automatiskt medför acceptans för varandra och 

en likvärdig status. Misslyckas laget att nå målet eller inte har rätt ledning av en vuxen kan 

istället syndabockar utses inom laget och hierarkier skapas.  

Spaaij (2014) tar även han upp dessa båda sidor av lagaktiviteter. Han menar att sport kan 

vara unga nyanländas sätt att höra till och känna delaktighet, men sporten kan å andra sidan 

också användas differentierade och exkluderande gentemot dem. De blir antingen allierade 

eller marginaliserade genom sporten. Spaiij (2014) skriver också att lagaktiviteter kan 

bidra till att nyanlända ungdomar skapar sociala identiteter, relationer och nätverk.  

Mycket forskning handlar som sagt om just sport och integration men Piskunova (2011) 

menar även att fritidsaktiviteter överlag främjar integrationen. Genom fritidsaktiviteter får 

människor kontakt med varandra och skapar ofta band till varandra (Bremberg, Eriksson& 

Eriksson, 2010). Denna sociala samvaro som uppstår i och med fritidsaktiviteter, så som 

till exempel idrott, kan bidra till att människor från olika kulturer kommer i kontakt med 

varandra (Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli & Sanchez,2013). 
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3. METOD 

3.1 Inledning 

Denna undersökning utgår ifrån den ontologiska ståndpunkten konstruktionism, ett synsätt 

som menar att sociala företeelser och kategorier skapas av människan. De skapas inte bara 

via människan i sociala samspel, de revideras också kontinuerligt. Lika väl som 

kategorierna etnicitet, tjej och klass konstruerats, kan fritid och aktiv fritid konstrueras. De 

är sociala produkter som skapats i och med människans sätt att försöka förstå verkligheten. 

I och med detta kommer även denna undersöknings resultat att utgöras av konstruktioner. 

Den verklighet som denna undersökning beskriver är inte en slutgiltig utan det är en 

specifik social verklighet, en version som uppkommit av vårt sätt att se på den sociala 

verkligheten utifrån ett hermeneutisk angreppssätt (Bryman, 2011). Undersökningen avser 

att få en bild av informanternas verklighet, i och med detta bör empirin förstås i dess 

sammanhang. Enligt ett hermeneutiskt angreppssätt är informanternas verklighet beroende 

av en förståelse av helheten, vilket innebär att informanternas utsagor bör tolkas utifrån 

dess historiska och kulturella kontext. Detta är något som tidigare forskning/kunskap och 

teoretiska perspektiv syftar att ge undersökningen eftersom deras upplevelser kommer att 

tolkas och förstås med hjälp av dessa (Widerberg, 2011). 

 

Relationen mellan teoretiska perspektiv och insamlad data kan i denna undersökning 

förklaras med hjälp av en abduktiv ansats. Abduktion är en kombination av både induktiva 

och deduktiva kunskapsvägar. Induktionen har sin utgångspunkt i empirin medan 

deduktionen har utgångspunkt i teorin. Via en induktiv kunskapsväg förklaras ett samband 

utifrån studerade fall, teori skapas utifrån empirin. Deduktiva kunskapsvägar däremot utgår 

från ett samband eller generell regel och menar att enskilda fall kan förklaras utifrån det. 

Detta ger forskaren en möjlighet att styras av teoretiska perspektiv i forskningen, medan 

den induktiva forskaren bör undvika att styras på det sättet (Alvesson & Sköldberg, 2010; 

Larsson, 2005). I denna undersökning har de båda ansatserna kombinerats till en abduktiv 

kunskapsväg eftersom varken induktionen eller deduktionen allena gav en lämplig 

kunskapsväg. Först användes ett deduktivt arbetssätt, tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv gav en bakgrundsförståelse och la grunden för undersökningens 

frågeställningar. Vidare skedde en datainsamling via semistrukturerade intervjuer, ju mer 

data som samlades in desto större plats fick de i arbetet och det deduktiva arbetssättet 
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kombinerades då med det induktiva. Insamlad empiri utgör huvudsaklig data i arbetet men 

förstås och kombineras med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

 

3.2 Metodbeskrivning 

Ämnet som undersökts i denna uppsats är ett ämne som det idag inte finns så mycket 

forskning om, därför var det lämpligt att använda en kvalitativmetod och utföra 

semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Den valda metoden är även mest 

lämpad utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte som baseras på målgruppens egna 

upplevelser, samt yrkesverksammas upplevelser av målgruppens fritid och dess innebörd 

vid integration. Kvalitativ metod valdes därför framför den kvantitativa eftersom den 

kvantitativa syftar till att generera svar som snabbt kan kodas, bearbetas och mätas. Sådant 

är inte av värde i denna undersökning eftersom informanters egna upplevelser är i fokus 

och ämnades analyseras mer djupgående. Genom att använda semistrukturerade intervjuer 

har följdfrågor kunnat ställas och möjliggjort för intervjuaren att röra sig i olika riktningar 

efter vad informanterna själva velat ta upp. På detta sätt är denna metod gynnsam för att få 

förståelse för informanterna upplevelser av sin verklighet (Bryman, 2011).  

3.3 Urval 
Till undersökningen har två urval gjorts, ett för att nå målgruppen och ett för att nå 

yrkesverksamma som möter målgruppen. 6 informanter valdes, 4 från målgruppen och 2 

från yrkeslivet. Detta utifrån att det är ett antal som passar undersökningen utifrån, tid, 

resurser men också forskningsfråga. Används fler informanter kan inte så mycket tid ägnas 

till tolkning och analys av intervjuerna som behövs för att kunna besvara forskningsfrågan 

(Bryman,2011; Brinkman & Kvale, 2009). 

 

Målgruppen är i det här fallet nyanlända tjejer i åldrarna 18-22 år som kommit till Sverige 

tillsammans med sina familjer. Ytterligare kriterier är att de ska ha bott i Sverige ca 4 år. 

Anledningen till val av ålder och kriteriet om 4 år i Sverige beror på etiska aspekter, 

språklig kunskap och reflektionsförmåga. Att de är lite äldre än 18 år och varit här i minst 

4 år betyder att de inte längre är barn eller nyanlända. Men det kan ge dem en ökad 

förmåga till att reflektera över tiden som nyanländ i Sverige, de har då varit i Sverige ett 

par år men det har inte heller gått så lång tid sedan de var nyanlända (Bie, 2009). 

Ytterligare ett skäl till detta val är att om de är nyligen anlända till Sverige skulle tolk mest 

troligt behöva användas. Något som bör undvikas eftersom det betyder att intervjuaren inte 
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kan ha full kontroll över vad som faktiskt sägs under intervjuerna (Bryman, 2011). Enligt 

skolans etiska riktlinjer bör studenter inte heller intervjua personer under 18 år (personlig 

kommunikation, Charlotte Persson 1 april 2014). Däremot har ensamkommande 

flyktingungdomar exkluderats från undersökningen, detta utifrån att de har ett nätverk som 

har kontakt med fritidsaktiviteter, eftersom de antingen blir placerade i familjehem eller 

bor på ett HVB-hem (http://www.migrationsverket.se, 2014-03-20). Skulle både grupperna 

inkluderas kan det som Bryman (2011) skriver, kunna inträffa en urvals-bias. Att 

undersökningen blir snedvriden utifrån urvalsfel.  

 

Yrkesverksamma är i det här fallet personer som möter målgruppen i sitt dagliga arbete. 

Under denna process som bestod i att hitta yrkesverksamma informanter till 

undersökningen framkom det att det inte finns några särskilda insatser gällande fritid 

riktade mot målgruppen från kommunens sida. Integrationsansvariga i kommunen säger 

sig inte ha någon riktigt kontakt med målgruppen utan möter dem under 2 månader efter 

dess ankomst, men eftersom de kommer tillsammans med sin familj läggs fokus på 

ekonomiska aspekter och andra frågor som anses viktigare. Fritidsavdelningen är 

närvarande vid vad de benämner som informationsmöten för nyanlända där de kort 

beskriver fritidsutbudet i kommunen. Eftersom kommunen inte sa sig vara i kontakt med 

målgruppen och inte heller ville medverka i undersökningen valdes två yrkesverksamma 

som har daglig kontakt med gruppen ut. Detta gjordes i enlighet med det som Bryman 

(2011) benämner som snöbollsurval. Integrationsansvariga i kommunen hjälpte till med att 

kontakta en yrkesverksam som ansågs var relevanta utifrån undersökningens syfte, en 

yrkesverksam som dagligen har kontakt med målgruppen. Den andre yrkesverksamma 

personen kontaktades genom en rektor på en gymnasieskola. Vi skickade ut en förfrågan 

till rektorn varpå denne tillfrågade en yrkesverksam person som har daglig kontakt med 

målgruppen. Vidare fick vi dennes kontaktuppgifter och kontaktade personen i fråga.  

 

Ett snöbollsurval användes även för att nå tjejerna (Bryman, 2011). För att få tjejer till 

undersökningen kontaktades studievägledare på gymnasieskolor och vuxenutbildningar, 

dessa fick förfrågan om de kände till några tjejer som utifrån urvalskriterierna kunde vara 

intresserade att delta i undersökningen. Studievägledarna tillfrågade relevanta tjejer som vi 

i sin tur fick kontakt med.  Vi delgav dem vidare information om undersökningen så att de 

kunde tacka ja eller nej.  

 

http://www.migrationsverket.se/
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Detta är ett målinriktat urval, ett val som gjorts för att nå den grupp som undersökningen 

behöver för att kunna besvara forskningsfrågan. Ändamålsenligt ger det informanter med 

egenskaper som efterfrågas till undersökningen. Bryman (2011) skriver att ett sådant 

tillvägagångssätt inte ger ett representativt urval. Han menar också att det är omöjligt ett 

generalisera en kvalitativ intervjuundersökning som denna, de personer som intervjuas är 

inte representativa för hela gruppen. Detta är inte heller något som eftersträvas, eftersom 

undersökningen syftar till att få förståelse och information om hur målgruppen upplever sin 

fritid, inte generalisera data till en hel grupp (Bryman, 2011). Nedan presenteras urvalet, 

informanternas namn har bytts ut mot nya fingerade namn för att upprätthålla 

konfidentialiteten. 

 

 Anna - 19 år 

 Sara - 21 år 

 Lisa - 19 år 

 Emma - 21 år 

 Gunnel - yrkesverksam som arbetar med målgruppen 

 Britt - yrkesverksam som arbetar med målgruppen 

3.4 Datainsamling 
För att samla in data till undersökningen har olika steg tagits. Informanterna delgavs först 

ett informationsbrev, se bilaga 4, med information om undersökningen, vad den handlar 

om, vem som kommer att läsa den och att konfidentialitet gäller. Denna information 

skickades ut i enlighet med samtyckesprincipen som Bryman (2011) pekar på som en av de 

etiska principer som forskare har att förhålla sig till. Denna etiska princip innebär att 

informanterna fick information om undersökningen och dess syfte så att de antingen kunde 

ge sitt samtycke eller neka till att delta i undersökningen. De fick även information om att 

de kunde välja att avböja att svara på frågor om de ville och att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

 

Därefter genomfördes intervjuerna av oss båda, en av oss höll i intervjuerna medan den 

andra antecknade i fall den som intervjuade missade något. Informanterna fick själva välja 

plats för intervjuerna, detta för att de skulle känna sig så trygga som möjligt och därmed 

våga svara så ingående som möjligt på våra frågeställningar. Vid intervjuerna följdes en 

intervjuguide som utformats utifrån undersökningens frågeställningar. Intervjuguiden 

användes som en minneslista över vilka frågor och teman som skulle beröras vid 
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intervjuerna. Denna följdes inte slaviskt, utan frågornas ordningsföljd varierade vid vissa 

intervjuer. Följdfrågor som inte står med i intervjuguiden ställdes, detta för att ta vara på 

det som informanterna själva vill ta upp och anser är av vikt. Teman som inte var 

medtänkta i undersökningen från början kunde då fångas upp och på så vis fick vi en 

tydligare bild av informanternas verklighet. Intervjuerna utgick därmed ifrån en struktur, 

en struktur med utrymme att ändras för att ta upp teman och följa upp med frågor kring 

informanternas svar (Bryman, 2011).  

 

Två olika intervjuguider användes, en för målgruppen och en för yrkesverksamma. Båda 

guiderna har följts på det sätt som är beskrivet ovan och samma teman har behandlats i 

båda guiderna. Det första temat var bakgrundsfakta, detta för att sedan kunna sätta in 

informanternas svar i ett sammanhang. Det andra temat var fritid och det tredje integration.  

Frågorna under respektive tema har däremot sett annorlunda ut, utifrån att syftet med de 

båda grupperna sett olika ut (Bryman, 2011). Många av frågorna i de båda guiderna är brett 

utformade, detta för att inte försöka styra informanternas svar (se bilaga 1 och 2). 

Brinkman och Kvale (2009) menar å anda sidan att en forskare ofta oavsiktligt formar 

formuleringen av en fråga och med det även frågans svar. Men de menar också att ledande 

frågor är en viktig och nödvändig del av en intervju för att få fram material som besvarar 

forskningsfrågan. Det viktiga är inte om frågorna är ledande eller inte utan vad de 

resulterar i, om de leder till en ny fråga eller värdefull empiri. För att få fram värdefulla 

svar och för att sedan kunna ställa relevanta följdfrågor på dem har även ledande frågor 

använts i intervjuguiderna.  

Intervjuerna varade i ca 30-40 minuter och med godkännande av informanterna spelades de 

in, ett val som gjorts eftersom det gav oss en fullständig redogörelse av vad som sagts 

under intervjun. Inspelning av intervjuerna bidrog till att större fokus på själva intervjun 

kunde hållas, istället för att fokusera på att skriva ner allt som sades. När intervjurena var 

genomförda transkriberades de, något som mycket tid avsattes för, vilket i sin tur 

underlättade analysen av materialet (Bryman, 2011).   

3.5 Bearbetning av data och analys 
Data som samlats in har analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Detta är en 

analysmetod som går ut på att fånga upp huvudinnebörden av informanternas yttranden. På 

så vis kortas texten ner mer och mer tills relevanta teman utvunnits från de transkriberade 

intervjuerna (Brinkman & Kvale, 2009).  
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Denna analys har gjorts i fem olika steg i enlighet med Brinkman och Kvales (2009) 

beskrivning av analysmetoden. Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom tills 

mättnad uppfyllts, detta för att få en helhet kring om vad som sades under 

intervjusessionerna. Vidare valdes de meningsenheter som var naturliga att välja ut, de  

valdes utifrån att de kunde ge svar på uppsatsens frågeställningar. Utifrån dessa 

meningsenheter valdes meningsfulla teman ut, teman som var dominanta i enheterna. 

Dessa teman färgkodades, varje tema fick varsin färg. När enheterna valdes ut fanns även 

det intersektionella perspektivet i fokus, eftersom teman som genererades av enheterna 

sammankopplades till kategorierna klass, etnicitet och kön. Även andra teman fick 

utrymme då de kunde besvara undersökningens frågeställningar. Vidare skrevs de in i en 

tabell, detta för att få en överblick över varje intervjus dominerande teman. Detta steg som 

är det centrala i denna analysmetod presenteras i bilaga 3 där ett exempel från en intervju 

presenteras. Det fjärde steget var att åter se till undersökningens syfte och utifrån det ställa 

oss frågande till de teman som valts ut, detta för att se om något relevant har missats eller 

något icke-relevant tagits upp. Detta gjordes på alla de transkriberade intervjuerna och alla 

intervjuernas teman jämfördes sedan med varandra. Detta för att undersöka om det fanns 

återkommande teman, de som återfanns som återkommande var genus, kultur, integration, 

information, fritid den första tiden och klass. Genom denna analysmetod har ovanstående 

teman kunnat utvinnas och sedan analyseras med hjälp av tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv som presenterats i kunskapsöversikten. Teman som inte nämnts i 

kunskapsöversikten har även fått utrymme och tolkats, detta för att ta fasta på aspekter som 

informanterna själva ansåg var av vikt. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa att en undersökning är trovärdig och tillförlitlig används ofta begrepp 

som validitet och reliabilitet. Detta är två begrepp som enligt Bryman (2011) är nära 

sammankopplade med kvantitativ forskningstradition. Med reliabilitet menas att en 

undersökning ska kunna göras på samma sätt gång på gång och resultera i samma resultat, 

den är då tillförlitlig. Validitet syftar på att en forskare mäter det denne avsett att mäta 

(Brinkman & Kvale, 2009). Bryman (2011) menar därför att det inte är helt självklart att 

använda dessa begrepp i en kvalitativ undersökning som denna.  

Denna kvalitativa undersökning går ut på att lyssna in och tolka människors upplevelser, 

upplevelser som varierar beroende på personerna. Undersökningen är uppbyggd på vad 
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informanterna tar upp i de semistrukturerade intervjuerna, utefter det ställdes även 

följdfrågor som varierar från intervju till intervju. För att reliabiliteten ska vara hög i denna 

undersökning måste svaren bli likställda även när undersökningen görs om, vilket innebär 

att samma informanter bör delta, samma intervjufrågor och följdfrågor ställas. 

Intervjutekniken som använts i denna undersökning kan ha inverkat på informanternas 

svar, ledande frågor har även använts i följdfrågorna som inte är synbara i 

intervjuguiderna. Detta handlar om att informanterna antagligen kommer att förändra sina 

svar och ge olika svar till olika personer som intervjuar. Vilket är något som kan sänka 

reliabiliteten, men för att försöka höja reliabiliteten presenteras trots allt intervjuguiderna, 

se bilaga 1 och 2, som användes som utgångspunkt vid intervjuerna (Brinkman & Kvale, 

2009).  

Det andra begreppet som handlar om undersökningens validitet är något mer applicerbart i 

denna undersökning eftersom det handlar om att mäta det som avsetts att mätas (Brinkman 

& Kvale, 2009). För att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar formulerades 

ett antal fasta frågor och teman i intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden är, som nämnts i 

metodavsnittet, utformade på ett sådant sätt att de utgår ifrån undersökningens 

frågeställningar. Dessa togs sedan upp i diskussionen och de utgör stommen för 

framställningen av resultatet utifrån meningskoncentreringens utvunna teman, detta för att 

visa på att det som avsågs att undersökas utifrån syftet och frågeställningar faktiskt 

undersökts. 

3.7 Etiska aspekter 
I en intervjusituation finns det en viss maktsymmetri, där de som intervjuar besitter en 

makt i och med att det är de som bestämmer ämne, styr samtalet och har den vetenskapliga 

kompetensen. Detta är något som uppmärksammats, men maktsymmetrin eliminerades inte 

eftersom denna maktrelation är en faktor som är oundviklig i en intervjusituation.  

Reflektionen rörande den och medvetenheten om att den kan spela en viss roll i 

insamlandet av material fanns i och med detta med i utförandet av intervjun. Frågorna 

ställdes av oss som intervjuade men informanternas svar ifrågasattes aldrig utan sågs som 

en sanning. Följdfrågor ställdes men logiken i dess uttalanden betroddes (Brinkman & 

Kvale, 2009). 

För  att i så hög grad som möjligt undvika eventuella konsekvenser för deltagarnas hälsa 

har även samtyckesprincipen och konfidentialitet varit gällande i undersökningen. I 
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enlighet med samtyckesprincipen fick informanterna information om undersökningen och 

dess syfte så att de antingen kunde ge sitt samtycke eller neka till att delta i 

undersökningen. De fick även information om att de kunde välja att avböja att svara på 

frågor om de ville och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. De fick även 

information om den ovan nämnda konfidentialiteten. Att konfidentialiteten varit gällande 

under undersökningen och även efter innebär att tre aspekter har beaktats. Dels har 

frågorna i intervjuguiden inte gått djupt in i någon känslig fråga, utan informanterna har 

själva fått ta upp sådana saker om de velat. Detta upprätthåller även principen om att 

undersökningen inte ska medföra någon psykisk eller emotionell skada. För det andra har 

intervjuernas plats beaktats, informanterna har själva fått välja vart intervjuerna ska 

genomföras. Detta för att de ska känna sig så trygga som möjligt. Det sista som beaktats är 

publiceringen av resultaten, dess svar har nämnts i undersökningen på ett konfidentiellt sätt 

så att personerna inte ska kunna identifieras, vilket också hör ihop med principen om att 

inga negativa konsekvenser ska förekomma för informanterna (Ruane, 2006; Bryman 

2011). För att i så hög grad som möjligt säkerställa att vi följt dessa etiska principer korrekt 

har Brymans (2011) checklista om etiska principer använts.  

Negativa konsekvenser kan vara svåra att förutse, trots detta gjordes ett försök att förutspå 

vilka konsekvenser deltagandet skulle kunna få för informanterna. Detta för att kunna väga 

undersökningens fördelar och nackdelar mot varandra. De risker som föreligger de 

yrkesverksamma är att de skulle kunna identifieras och deras intervjuutsagor vidare 

ifrågasättas av till exempel kollegor eller chefer. Denna risk täcks av den ovanstående 

principen om konfidentialitet. En risk att delta i undersökningen för tjejernas del skulle 

kunna vara att minnen från tiden innan de flyttade till Sverige väcks till liv, de kommer 

från länder som varit drabbade av krig och konflikter och minnen som väcks till liv skulle 

därför kunna vara oerhört jobbiga. Den första tiden i Sverige kan även den tänkas vara 

jobbig. Starka känslor skulle då kunna väckas i och med deltagandet som gör att tjejernas 

psykiska välmående riskeras. Detta har som sagt försökt undvikas genom att inte ha med 

allt för djupgående känslomässiga frågor i intervjuguiden, men frågor som inte är direkt 

sammankopplade till känslor kan ändå väcka minnen och därmed känslor till liv. Därför 

har de, som nämnts tidigare, fått information om att de inte behöver svara på frågor de inte 

vill svara på. Detta påtalades även i början av varje intervju (Ruane, 2006; Brinkman & 

Kvale, 2009). Fördelarna med tjejernas deltagande i undersökningen bidrar till en kunskap 

kring hur nyanlända tjejer själva upplever sin fritid, vilket kan bidra till en förståelse för 
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nyanlända tjejers fritidssituation och hur de eventuellt kan inkluderas i fritidsaktiviteter. 

Undersökningen är även av värde då den undersöker fritidsaktiviteters vikt vid integration. 

Efter att ha vägt riskerna för informanterna mot undersökningens fördelar har fördelarna 

vägt tyngre än riskerna.  
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4. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

4.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att redovisa och analysera insamlad data. Intervjuutsagorna har 

analyserats genom analysmetoden meningskoncentrering. De teman som utvunnits har 

presenteras under rubrikerna nedan. Relevant tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

kopplas även samman till utsagorna. Det intersektionella perspektivet, social 

konstruktivism och feministisk teori har genomsyrat analysen framförallt utifrån 

kategorierna etnicitet, kön och klass. Underlaget som analyseras och presenteras i detta 

kapitel bygger på sex stycken semistrukturerade intervjuer. Fyra intervjuer genomfördes 

med fyra tjejer med de fingerade namnen Anna, Lisa, Emma och Sara. Detta är fyra tjejer i 

åldrarna 19-21 och de har bott i Sverige ca 4 år. Två intervjuer genomföras även med två 

yrkesverksamma som arbetar nära målgruppen, dessa personer kallas i undersökningen för 

Gunnel och Britt.  

 

Då begreppen fritid och aktiv fritid är något problematiska är det av vikt att tydliggöra vad 

informanterna i denna studie syftar på när de nämnder dessa begrepp. Zetterberg (1998) 

beskriver att fritid är den tid då människor inte arbetar, går i skolan eller sover. Denna 

undersökning visar att tjejerna har en gemensam uppfattning om vad fritidsbegreppet 

innebär. Fritid är den tid då de får göra vad de vill. Alla tjejerna sa att en aktiv fritid är när 

de har något att göra tillsammans med andra människor, vilket Sara beskriver på följande 

sätt: 

 

"Fritiden är överallt, familj, sport, vänner, gå på bio och träna". (Sara, 21 år)  

 

Citatet belyser att en aktiv fritid är relaterad till ett socialt umgänge med andra, vare sig det 

är en strukturerad eller ostrukturerad fritid (Bremberg, Eriksson och Eriksson, 2010). Tre 

av fyra tjejer menar att en inaktiv fritid består av mycket ensamhet hemma och tv-tittande. 

Trots att tjejerna har vuxit upp i olika sociala sammanhang och kontexter tycks begreppen 

ha konstruerats med samma innebörd (Hacking, 2000). Statistiska centralbyrån (2009) 

diskuterar den aktiva fritiden utifrån föreningslivet, men tjejernas utsagor och ovan 

nämnda citat pekar på att en aktiv fritid kan innefatta så mycket mer än endast 

strukturerade aktiviteter. Vilket kan kopplas till Bremberg, Eriksson och Eriksson (2010) 

resonemang om att en aktiv fritid kan innefatta ostrukturerade aktiviteter som umgänge 

med vänner. Britt och Gunnel, som arbetar nära nyanlända, pekar i likhet med tjejerna på 
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att fritiden är all tid när de inte är i skolan. De menar att umgänge med vänner är en 

betydelsefull fritid. Däremot syftar de på strukturerade fritidsaktiviteter som idrott, dans, 

musik och hemslöjdskurser när de talar om en aktiv fritid. Detta visar på att det finns en 

skillnad i de yrkesverksammas och tjejernas definition av begreppet en aktiv fritid.    

4.2 Fritiden den första tiden 
Målgruppens egna upplevelser av den aktiva fritiden den första tiden i Sverige har varit en 

av huvudfrågorna i undersökningen, detta i relation till de yrkesverksammas erfarenheter 

av målgruppens fritid. I denna undersökning har det visat sig att 3 av de 4 intervjuade 

tjejerna ofta var ensamma på sin fritid under första tiden i Sverige och Anna och Emma 

beskriver hur det påverkade dem:  

 

"Det var tråkigt första året, då var man i skolan sedan gick jag hem och 

sov eller tittade på tv". (Anna, 19år) 

 

"Den första tiden i Sverige var jag faktiskt mycket ensam och lite nere, 

då det tog ungefär 12 månader innan jag hittade vänner och aktiviteter 

som jag tyckte passade mig". (Emma, 21 år) 

 

Detta visar att första tiden i Sverige bestod främst av att vara hemma och titta på TV, men 

också på att det finns en risk att det leder till psykisk ohälsa som nedstämdhet vilket både 

Anna och Emma upplevde under den första tiden (Bremberg, Eriksson och Eriksson, 2010; 

Titzmann, Mesch & Silbereisen, 2014). Efter ett år började Emma och Anna att delta i 

sportaktiviteter som basket och fotboll men önskar att de hade haft möjlighet att delta i 

sportaktiviteterna tidigare än ett år efter att de kommit till Sverige. Lisa deltog inte i några 

strukturerade fritidsaktiviteter på fritiden utan umgicks endast med sina vänner, men 

uttryckte att hon skulle ha velat delta i någon organiserad verksamhet för att lära känna 

svenskar. Sara upplevde däremot sin fritid under den första tiden i Sverige som aktiv:  

 

"Jag har alltid hållit på med volleyboll så det är en viktig del av mitt liv. Vad 

skulle jag annars göra? Sitta hemma? Nej tack så mycket". (Sara, 21 år) 

 

Saras citat belyser att det för henne var en självklarhet att börja med volleyboll när hon 

flyttade till Sverige. Hon började spela volleyboll i en förening efter 4 månader i Sverige, 
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föreningslivet har alltid varit en viktig del av hennes liv och var något hon ville 

upprätthålla i Sverige.   

 

Hur nyanlända tjejer upplever den aktiva fritiden tycks variera, men gemensamt för tre av 

tjejerna är att det tagit längre tid än de önskat att delta i någon strukturerad aktivitet. Lisa 

har ännu inte börjat i någon aktivitet, detta trots att hon vill och har bott här i 4 år. Denna 

information som framkommit i och med analys av intervjuutsagorna stämmer delvis 

överens med ungdomsstyrelsens (2010; 2013)statistisk om att utländska flickor står långt 

ifrån en aktiv fritid. Tre av tjejerna har idag trots allt en aktiv fritid även om det för Emma 

och Anna tagit längre tid än de önskat. Den första tiden i Sverige när de skulle ha velat 

delta i en fritidsaktivitet gjorde de inte det. Lisa som inte deltar i någon aktivitet menar att 

hon trots allt har sina vänner som hon umgås med på fritiden. Däremot deltog och deltar 

hon inte i någon fritidsaktivitet trots att hon själv ville det både då och nu:  

 

"Jag gillar att dansa men har inte gjort det på någon aktivitet.  Jag skulle vilja 

göra det, ville det när jag först kom hit också, men har inte vågat". (Lisa, 19 år) 

 

Detta kan betyda att möjligheten till en aktiv fritid för nyanlända tjejer kan vara begränsad, 

detta utifrån olika aspekter som kommer att presenteras i nedanstående stycke. Även om 

två av dem efter ett år började delta i en strukturerad fritidsaktivitet är tiden där emellan ett 

problem. Detta kan styrkas av de yrkesverksamma som observerat att nyanlända tjejer ofta 

sitter kvar i skolan efter lektionstid. Britt nämner att de flesta av målgruppen har sin fritid 

på skolan, när skolan stänger stannar tjejerna kvar för att de inte har något annat att göra. 

Ett uttalande som stämmer överens med Lisas fyra år i Sverige samt Emma och Annas 

första år.   

4.3 Information 
Som nämndes ovan kan det finnas vissa begränsningar i nyanländas möjlighet till en aktiv 

fritid. Något som tidigare forskning inte pekat på men som Emma, Anna och Lisa uttryckte 

som en begräsning i deras möjlighet till en aktiv fritid var bristande information om 

fritidsaktiviteter. De pekade på att de inte fått någon information om vilka aktiviteter som 

fanns i kommunen och de visste inte vart de skulle vända sig för att på egen hand ta reda 

på informationen. Emma berättar om hur möjligheten till fritidsaktiviteter begränsades på 

grund av informationsbrist: 
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"Jag hade velat få veta om vilka aktiviteter som fanns direkt istället för 

att få höra om dom först efter ett tag när jag redan hade gått igenom den 

svåra processen i början med att få vänner. När jag efter ett tag började få 

kompisar dök också aktiviteterna upp". (Emma, 21 år) 

 

Detta citat belyser att informationen är av stor vikt för att målgruppen ska få möjlighet att 

delta i fritidsaktiviteter. Att tre av fyra tjejer saknar information om fritidsaktiviteter har i 

denna analys tolkats som en ansvarslucka. Vänner och lärare tycks få ett stort ansvar för de 

nyanlända flickornas fritid. Som problematiserats i metodkapitlet menar de fritidsansvariga 

i kommunen att de tillsammans med integrationsansvariga närvarar på informationsmöten 

för nyanlända där fritidsaktiviteter diskuteras, detta är inget som någon av tjejerna tar upp 

och de yrkesverksamma Gunnel och Britt pekar även de på att en informationsbrist finns 

när ingen har ett egentligt ansvar för att informera målgruppen om fritidsaktiviteter. I 

Annas och Emmas fall öppnades möjligheten till en aktiv fritid tillslut via lärare. Emma 

fick information om aktiviteterna via vänner hon lärt känna efter ett år i Sverige. Britt, 

Gunnel och Anna menar att möjligheten till att ta del av informationen även kan begränsas 

av att inte tala samma språk som majoritetsbefolkningen. 

 

4.4 Kultur och genus 
Matsson (2010) skriver att språk leder till en samhörighet, en samhörighet som därmed ofta 

finns inom etniska grupper där samma språk talas. Att inte tala samma språk som 

majoritetsbefolkningen i Sverige kan därmed kännas exkluderande. Anna, Lisa och Emma 

pekar på språkskillnaderna som en faktor som begränsade deras möjlighet till att delta i 

fritidsaktiviteter. De vågade inte ta kontakt med föreningar själva för att få information och 

de säger även att de inte vågade delta när de väl fått information pågrund av svårigheter 

med det svenska språket: 

 

"Det hade varit svårt att vara med, hade ju inte förstått vad tränaren sa". (Lisa, 19år).  

 

Lisas ord pekar på att hon inte skulle ha förstått tränarens direktiv medan hon antog att alla 

andra deltagare i aktiviteten skulle göra det. Anna, Lisa och Emma står utanför denna 

samhörighet som uppstår mellan människor som talar samma språk. De talade ingen eller 

bristfällig svenska, i och med det skapas en distans mellan målgruppen och deltagarna i 

aktiviteten. Detta pekar även Harinen, Honkasalo, Ronkainen & Suurpää (2012) på, de 
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menar att etnicitet och kulturella skillnader kan bidra till en distans mellan olika grupper. 

Att inte kunna språket begränsade möjligheterna till en aktiv fritid för alla utom Sara som 

menade att alla kan spela och förstå volleyboll utan att tala samma språk. Detta är något 

som Gunnel också poängterar:  

 

"Alla kan känna glädje över t.ex. idrott och mat utan att kunna samma språk". 

(Gunnel).  

 

Fritidsaktiviteter kan som Gunnel och Sara säger å ena sidan öppna för gemenskap utan att 

kunna språket. Att språket å andra sidan är en begränsande faktor för tre av tjejernas 

möjlighet till en aktiv fritid kan bero på något som Britt pekar på. Hon menar att alla 

nyanlända tjejer kommer från olika förhållanden och olika förutsättningar. Stodolska och 

Livengood (2006) skriver att tjejers möjligheter till att delta i fritidsaktiviteter kan  vara 

begränsade utifrån familjens kulturella och religiösa värderingar. Detta är något som varit 

påtagligt i Lisas och Annas möjlighet till en aktiv fritid. Lisa tog upp sin slöja som ett 

exempel, hon ansåg det skulle vara svårt att idrotta med den. Hon menade även att 

majoritetsbefolkningen i Sverige inte använder slöja, var på detta skulle få henne att känna 

sig uttittad även vid andra fritidaktiviteter än sport. Om hon haft en vän som också hade 

slöja och som ville följa med henne på dansaktiviteter hade hon kanske vågat delta. Anna 

pekar på kulturella skillnader mellan hemlandet och Sverige som begränsande: 

 

"Det är inte lätt att komma in i Sverige när man kommer från helt annan kultur. 

Hemma vi tjejer ser inte män i ögonen. Och många tränare är män. Sen jag lärde 

mig att här ser man varandra i ögonen".  (Anna, 19 år). 

 

Till en början var alltså de kulturella värderingar som Anna hade med sig från hemlandet 

ett hinder för att delta i fritidsaktiviteter. Efter en tid i Sverige såg hon och hennes familj 

att människor ser varandra i ögonen oavsett om de är män eller kvinnor. Detta tog Anna till 

sig, vilket i sin tur öppnade upp för ett deltagande i ett basketlag. Genom att hon och 

hennes familj tog till sig majoritetsbefolkningens kultur kunde hon som Matsson (2010) 

skriver känna en samhörighet med majoritetsbefolkningen, detta i samband med att efter 

ett år även lärt sig svenska språket bättre och då vågade delta i aktiviteten. De kulturella 

skillnaderna slutade vara ett hinder för Anna när hon lade hemlandets kultur åt sidan. 

Medan Lisa som höll kvar vid sin slöja och familjens kultur ännu inte har börjat delta i 
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fritidsaktiviteter fast hon vill. Emma och Sara pekar på att kulturella skillnader mellan 

deras familjers kultur och majoritetskulturen i Sverige skiljer sig åt, detta har däremot inte 

begränsat deras möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter. Gunnel och Britt tar i likhet med 

Anna och Lisa upp att kulturella skillnader kan vara en begränsning när det gäller 

nyanlända flickors möjlighet till en aktiv fritid, speciellt för de tjejer som kommer från 

djupt mansdominerade kulturer.  

 

"Det finns hedersstrukturer, det här med vad tjejer får och inte får göra. Det är 

inte självklart bara för att man kommer till Sverige som är ett land där tjejer 

och killar får göra samma saker. Det betyder inte att man får en fritid bara för 

att man kommer hit och framför allt inte frihet!" (Britt) 

 

Britt belyser en kulturell aspekt som även härrör till genusfrågan, att tjejer från 

mansdominerade kulturer begränsas i sin möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Att tjejer 

inte tillåts delta i fritidsaktiviteter på grund av hedersstukturer är något som även Spaaij 

(2014) pekar på. Detta är en begränsning i möjligheten till en aktiv fritid som inte kan  

generaliseras till alla nyanlända, eller som Gemzöe (2010) skriver utländska tjejer. Men 

utifrån feministisk teori pekar även hon på att många kvinnor och tjejer från 

mansdominerade kulturer inte har den personliga, sexuella och ekonomiska frihet som 

svenska samhället möjliggör. Hon menar att de i högre grad lever underordnade männen än 

kvinnor och tjejer från den svenska majoritetsbefolkningen. 

 

Även i Sverige menar Gemzöe (2010) att mannen är överordnad kvinnan och att mannen är 

norm. Claesson (1992) har även hon pekat på detta fenomen, hon menar att 

fritidsaktiviteter ofta är skapade efter pojkars behov och att tjejerna får anpassa sig till 

detta. Sara tar också upp ett exempel på detta, att det inte finns ett kvinnligt volleybollag i 

kommunen så hon och några andra tjejer tränar därför med killar. Detta pekar även Britt 

och Gunnel på, de menar att det är svårt att hitta aktiviteter för tjejerna, både strukturerade 

och ostrukturerade. Däremot dras killar med av andra killar till aktiviteter som fotboll 

eftersom det finns gott om killag i kommunen. Att anpassa sig till och delta i 

fritidsaktiviteter kan vara problematiskt för en del tjejer då det enligt Shmalz och Kerstetter 

(2006) finns konstruktioner om vad tjejer "gör och inte gör". Detta pekar även Lisa på:  
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"Killar kan prata med vem de vill. Tjejer är inte lika framåt, de är 

blygare. Jag var blyg och vågade inte ta kontakt med människor". (Lisa, 

19 år) 

 

Lisa citat belyser en upplevelse om att det är lättare för killar att ta för sig och ta plats. Att 

de kan prata med människor på ett annat sätt än vad tjejer kan. På det sättet kan det vara så 

att det blir enklare för killar att tas upp i fritidsaktiviteter. Britt har i sitt arbete 

uppmärksammat att killar integreras i Sverige snabbare än vad tjejerna gör, något som kan 

ses som ett fenomen direkt relaterat till denna aspekt. Att anpassa sig till fritidsaktiviteter 

som konstruerats som "manliga" kan bli problematisk utifrån den sociala konstruktionen 

om vad tjejer bör och inte bör göra, hur tjejer är och inte är. I och med detta blir 

fritidaktiviteter ur många aspekter könsbestämda (Henderson & Gibson, 2013).   

 

4.5 Klass 
Bremberg, Eriksson och Eriksson (2010) samt Epps, Huston och Bobbitt (2013) skriver om 

strukturerade fritidsaktiviteter framför allt som något positivt och inkluderande, men som 

Rees och Miracle (1984) skriver kan de även fungera exkluderande. De menar att 

lagaktiviteter inte automatiskt bidrar till att personer från andra etniska grupper eller 

kulturer får en likvärdig status i aktiviteten. Detta har även Gunnel uppmärksammat:   

"Det är viktigt att föreningar själva vill ta emot nyanlända, det finns 

exempel på sådana som inte vill ha in nyanlända och föreningar som inte 

behandlar dem väl". (Gunnel).   

Att Gunnel pekar på sådana exempel på föreningar där målgruppen diskrimineras är en 

faktor som minskar deras möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter. Gruppen diskrimineras 

från fritidsaktiviteter utifrån att de tillhör kategorin nyanlända, föreställningar om gruppens 

lägre klass i samhället kan göra att föreningar inte ser dem som jämlikar (Matsson, 2010; 

Ahrne, 2010; Hacking, 2010; Breivik, 2010).  

Andersson (2010) pekar även på ekonomi som en begränsande faktor i möjligheten till en 

aktiv fritid för barn från familjer i ekonomisk utsatta situationer. En ekonomisk utsatt 

situation som många utländska familjer enligt Andersson (2010)  befinner sig i. Britt som 

möter många nyanlända flickor i sitt arbete pekar även hon på en ekonomisk aspekt av 

gruppens fritidsmöjligheter.  
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"Om man börjar dra igång massa saker som kostar pengar så kommer 

många att falla bort, då blir det det här att vi hamnar i lyxdilemmat om 

vilka som får vara med och inte. Vissa föräldrar uppmanar verkligen sina 

barn och det handlar inte bara om hedersstrukturer, det kan vara så att de 

vill utnyttja att de nu kommit till ett land där det finns möjligheter till en 

mer fri och aktiv fritid men man har olika förutsättningar i gruppen 

nyanlända också. Det handlar om en klasskillnad, både inom gruppen och 

i jämförelse med svenskar". (Britt) 

 

Gunnels citat pekar på att det finns en klasskillnad. Många nyanlända familjer har inte råd 

med aktiviteter som kostar pengar. Epps, Houston och Bobbitt (2013) menar även de att 

barn från låginkomstfamiljer inte har råd med strukturerade fritidsaktiviteter. Tjejerna har å 

andra sidan inte nämnt ekonomi som en begränsande faktor. Ekonomi kan alltså både 

öppna möjligheter för en aktiv fritid men även begränsa möjligheterna   

4.6 Integration 

Piskunova (2011) pekar på att fritidsaktiviteter främjar integrationen, detta är något som 

Emma, Anna och Sara också belyser. De menar att fritidsaktiviteterna har varit ett jättebra 

sätt för dem att få vänner och lära sig språket. Emma menar att utan fritidsaktiviteter hade 

det varit svårt att komma in i ett nytt samhälle, av kompisarna i laget lärde hon sig att prata 

svenska bättre än vad hon gjort tidigare. Detta är något som även Sara tagit upp.  

 

"Jag har lärt mig mycket av de svenskar jag spelar med och de lär mig svenska 

så himla bra. Därför är det viktigt att spela med de svenska som kan kulturen och 

språket". (Sara, 21 år).  

 

Som Sara belyser bidrar fritidsaktiviteter till att etniska skillnader suddas ut och att 

nyanlända genom lagaktiviteter kan känna delaktighet är något som stämmer överens med 

Spaiij (2014) samt Lee och Scotts (2013) forskning.  De strukturerade fritidsaktiviteterna 

har betytt mycket i tre av tjejernas liv, just utifrån de aspekter som språk och att de känner 

sig inkluderade. Aspekter som tillsammans främjar integrationen. När det kommer till 

frågan om fritidsaktiviteter och integration är det just de strukturerade aktiviteterna som 

tjejerna pekar ut. Lisa som inte deltagit i några strukturerade fritidsaktiviteter säger att hon 

har en aktiv fritid utan att delta i strukturerade aktiviteter. Trots detta har hon som tidigare 
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nämnts i kapitlet velat delta i en strukturerad fritidsaktivitet, detta för att hon tror att hon då 

skulle ha lärt sig språket fortare och få svenska vänner. Fördelen med att delta i 

strukturerade fritidsaktiviteter i jämförelse med ostrukturerade som Lisa pekar på, tycks 

vara att få kontakt med svenska personer. Svenska personer som bidrar till en 

språkutveckling hos tjejerna och en känsla av inkludering. Detta är något som även Britt 

och Gunnel som är yrkesverksamma uttrycker. De menar att danskurser, idrott, kör, 

estetiska verksamheter tillsammans med den svenska majoritetsbefolkningen främjar 

integrationen: 

"En schysst fritid där man umgås med människor som gillar samma saker som 

en själv, då får man till integrationen. Nu tycker jag att det blir mycket att vi ska 

hitta en aktivitet för gruppen nyanlända men då missar man integrationsdelen 

eftersom de svenska tjejerna exkluderas, som är den största faktorn till 

integreringen för dessa tjejer". (Britt) 

Britts ord tyder på att om en fritidsaktivitet ska bidra till integration måste det vara en 

blandning av nyanlända och majoritetsbefolkningen och inte en enskild aktivitet för 

nyanlända. Att personer från olika kulturer kommer i kontakt med varandra menar även 

Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli och Sanchez (2013) är en positiv effekt av 

fritidsaktiviteter. Rees och Miracle (1984) pekar dock på att även om möten mellan 

personer från olika kulturer och majoritetsbefolkningen uppstår i och med aktiviteter, som 

Britts citat och ovanstående forskare belyser, betyder det inte att integration automatiskt 

sker. 
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5. DISKUSSION AV RESULTAT OCH SLUTSATSER 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer undersökningens syfte och frågeställningar att utgöra grunden för 

diskussion, tolkning och värdering av uppsatsens resultat och slutsatser. En diskussion 

kommer även att ske kring den valda metoden och huruvida den kan ha påverkat resultatet.  

5.2 Undersökningens slutsatser 
Efter en analys av undersökningens resultat har det visat sig att nyanlända tjejers fritid 

upplevs som begränsad. Det första året i Sverige framställs som den svåraste tiden och 

avsaknaden av fritidsaktiviteter är påtaglig. De strukturerade fritidsaktiviteterna tycks vara 

de som utgör den aktiva fritid som kommit att vara den mest betydelsefulla för dem och 

den som efterstävas. De nämner även att ostrukturerade fritidsaktiviteter är en aktiv fritid 

som när de umgås med vänner eller lyssnar på musik på fritiden. Men det är strukturerade 

fritidsaktiviteter som basket, volleyboll, fotboll och dans som nämns och önskas när det 

kommer till generering av välmående och social samhörighet.    

 

Möjligheterna till en aktiv fritid upplevs begränsade, de största begränsande faktorerna 

som tagits upp är informationsbrist och språksvårigheter. Information om fritidsaktiviteter 

når inte fram till gruppen och om den gör det så står språkbarriären i vägen. När 

informations- och språksvårigheterna trots allt överkommits har möjligheterna till en aktiv 

fritid ökat. De yrkesverksamma har däremot uppmärksammat andra begränsningar i 

nyanlända flickors möjlighet till en aktiv fritid utifrån aspekter som ekonomi och 

hedersstrukturer. Detta kan förklaras genom att de får en bredare bild av många nyanlända 

tjejers fritid och möter andra än de som intervjuats till denna undersökning. 

 

Undersökningen har visat att fritidsaktiviteter upplevs av vikt för integrationen, speciellt de 

strukturerade fritidsaktiviteterna eftersom det är dessa som informanterna lagt vikt vid. De 

strukturerade fritidsaktiviteterna bidrar till att de nyanlända tjejerna lär känna personer från 

den svenska majoritetsbefolkningen och känner en social samhörighet med dem. De får en 

känsla av delaktighet, lär sig språket och lär känna kulturen. Att fritidsaktiviteter på detta 

sätt bidrar till integration är något som både tjejerna och de yrkesverksamma pekar på.  

5.3 En aktiv fritid för nyanlända tjejer - Slutdiskussion 
Claesson (1992) skriver att en människas fritidssituation är en spegel av personens övriga 

liv. Att möjligheten till att delta i fritidsaktiviteter för denna grupp är begränsad skulle 
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därmed kunna förklaras utifrån den ställning som gruppen har i samhället i övrigt. I detta 

resultat har kategorier utifrån klass, kön och etnicitet benämnts. Tjejerna är av samhället 

tilldelade kategorin nyanlända, en subgrupp inom personer med utländsk bakgrund. De är 

av annan etnisk bakgrund är Sveriges majoritetsbefolkning. En grupp som i Sverige 

tilldelats en underordnad klass. Målgruppen är dessutom av det kvinnliga könet vilket 

bidrar till ytterligare en underordning jämte mannen (Matsson, 2010; Ahrne, 2010; 

Hacking, 2000; Gemzöe, 2010; Breivik, 2010). Målgruppens möjlighet till en aktiv fritid 

begränsas alltså utifrån en rad olika aspekter av deras liv, både på samhälls- och 

individnivå , utifrån hur de är som individer och hur omgivningen ser på dem.   

 

Att möjligheten till en aktiv fritid är begränsad är till synes synd eftersom det utifrån 

målgruppen, de yrkesverksamma och tidigare kunskap/forskning är en viktig och 

främjande faktor för integration. Den största begräsningen enligt tjejerna själva tycks som 

sagt vara informationsbristen. I och med att Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention 

om barnets rättigheter (1989:31) bör gruppen få information om de fritidsaktiviteter som 

finns att tillgå i kommunen. Den information som kommunen hänvisar till att de sprider ut 

når inte fram till gruppen vilket tolkas och värderas som en brist i åtagandet att följa 

konventionen.   

5.4 Metoddiskussion 
Undersökningens syfte och frågställningar har besvarats genom den valda metoden 

semistrukturerade intervjuer. Informanternas frivillighet har varit en förutsättning för att 

kunna genomföra undersökningen och urvalet har gjorts med ett snöbollsurval. Urvalet blir 

därmed inte representativt för gruppen, men genom intervjuer med två yrkesverksamma 

har en bredare bild av gruppens fritidssituation belysts. Som togs upp i metodkapitlet har 

både breda och ledande frågor följt under intervjuerna, de ledande frågorna kan ha 

påverkat informanterna till att se hinder och begränsningar i sin fritid. Intervjutekniken 

som använts i denna undersökning kan även den ha inverkat på informanternas svar och 

där med undersökningens resultat. Något som ytterligare kan ha påverkat resultatet är 

målgruppens tillit till intervjuarna, de kan ha undanhållit känslig information så som 

aspekter som ekonomi och familjeförhållanden varpå detta endast varit aspekter som de 

yrkesverksamma tagit upp. Sättet att tolka informanternas utsagor kan även ha påverkat 

undersökningens resultat, eftersom den förförståelse som ligger till grund för ämnet gör att 

det insamlade materialet tolkats därefter (Brinkman & Kvale, 2009).  
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5.5 Förslag på vidare forskning 
Undersökningen är avgränsad till endast en kommun i Norrland, den är också genomförd 

med ett icke-representativt urval och med endast sex personers deltagande. Detta är 

faktorer som bidrar till att undersökningens resultat inte kan generaliseras till hela 

målgruppen, i och med detta ger undersökningen inte en bild av hur nyanlända tjejers fritid 

faktiskt ser ut i Sverige (Bryman, 2011). Resultatet visar endast på ett samband mellan 

upplevelser om målgruppens fritid i en norrländsk kommun. Mot denna bakgrund skulle en 

enkätstudie som ger en representativ bild av gruppens fritidssituation i Sverige kunna vara 

av intresse.  

Undersökningen avgränsades på ett sådant sätt att ensamkommande tjejer exkluderades 

utifrån risk för urvals-bias (Bryman, 2011). Därför skulle en jämförelsestudie mellan 

nyanlända tjejer med familj och nyanlända ensamkommande tjejers fritid vara av relevans 

att utföra. Detta för att belysa eventuella skillnader och likheter mellan gruppernas 

möjligheter till en aktiv fritid. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide tjejer 
 

Bakgrundsfakta 

1. Hur gammal är du?  

2. I vilket land är du född? 

3. Hur gammal var du när du kom till Sverige?  

4. I vilken del av kommunen bor du?  

 

Fritid 
5. Vad innebär fritid för dig?  

6. Hade det samma innebörd när du kom till Sverige?  

7. Vad gör du på din fritid?  

8. Vad gjorde du på din fritid under den första tiden i Sverige? 

 

9. Hur fick du information om aktiviteterna?  

10. Vem organiserade aktiviteterna?  

11. Vad skulle du ha velat göra på din fritid under den första tiden i Sverige?  

12. Vad möjliggjorde / hindrade dig?  

a. Om hinder, vad skulle ha krävts för att du skulle ha kunnat göra det?  

13. Har du upplevt någon skillnad mellan tjejer och killars möjligheter att delta i 

fritidsaktiviteter? 

 

Integration 

14. Vilken innebörd har fritidsaktiviteterna haft i ditt liv i Sverige? (Nu och då). 

15. Tror du det finns något samband mellan fritid och delaktighet i samhället? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide yrkesverksamma 
 
Bakgrundsfakta 

1. Vart jobbar du? 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 

Fritid 

4. Vilken uppfattning har du om unga nyanländas fritid? 

5. Har du märkt någon skillnad mellan tjejers och killars fritid? 

6. Upplever du att det finns begränsningar för nyanlända tjejer att delta i 

fritidsaktiviteter? 

7. Känner du till om det finns några insatser för att inkludera nyanlända tjejer i 

fritidsaktiviteter?  

a) Om inte, vad tror du är anledningarna till det? 

b) Tror du det skulle behövas? 

Integration 
 

8. Tror du det finns något samband mellan fritid och delaktighet i samhället? 
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Bilaga 3 - Meningskoncentrering exempel 
Britt - yrkesverksam 

Det är jättesvårt att hitta föreningar och klubbar 

för dessa tjejer. Det går nästan inte för det finns 

inga tjejlag. Killarna dras med av andra killar 

och kommer snabbt in i idrottsverksamheter. 

Det är många tjejer som bara går hem och 

studerar, gör hushållssysslor och tar hand om 

småsyskon. Det ser alltså olika ut genom ett 

genusperspektiv.  

Genus 

det finns hedersstrukturer, det här med vad tjejer 

får och inte får göra. Det är inte självklart bara 

för att man kommer till Sverige som är ett land 

där tjejer och killar får göra samma saker. Det 

betyder inte att man får en fritid bara för att man 

kommer hit och framför allt inte frihet! Ibland 

på inskrivningssamtal med föräldrar så frågar vi 

redan då om vad de gillar på fritiden och ibland 

tittar de på sina pappor innan de svarar på den 

frågan för att se vad de får eller inte får säga, det 

är inte alltid så lätt att de får göra vad de vill. 

Man är inte van att välja själv och man har inte 

haft något att välja mellan. De vet inte vad fritid 

är alla gånger, de vet inte hur man samlar 

frimärket, går i poesicirklar osv. Det är sådant 

de aldrig ens mött. Det har inte setts som fritid 

för dem i sina hemländer. De vet inte ens vad vi 

pratar om.fritid och frihet hör ihop tycker jag 

eftersom detta är något nytt för väldigt 

många av dessa tjejer. 
 

Kultur 

hm… mitt största problem är vad ska vi hitta på 

för aktivitet för att få till integrationen? Vi 

måste få ut de nyanlända tjejerna till ställen där 

det finns svenska tjejer annars sker inte 

integration för dem ändå. Genom aktiviteter 

kommer språket men dessa forum finns inte 

idag, jag skulle önska att det fanns något för 

dem där man inte behöver vara så nischade/bra 

på något utan ett café där man kan hänga där 

andra svenska tjejer också hänger. De går ju inte 

på gården dessa tjejer. En schysst fritid där man 

umgås med människor som gillar samma saker 

som en själv, då får man till integrationen. Nu 

tycker jag att det blir mycket att vi ska hitta en 

aktivitet för gruppen nyanlända men då missar 

man integrationsdelen eftersom de svenska 

tjejerna exkluderas som är den största faktorn 

till integreringen för dessa tjejer. När en boll 

kom ut på skolan nu i vår så var alla med och 

spelade med varandra, bara genom att en boll 

kom in på gården. Alla var med tillsammans och 

spelade, en sån enkel grej! Det är en väldigt bra 

Integration 
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väg in i det nya samhället!Integration är det 

viktigaste begreppet för mig! Hur vi ska få ihop 

detta bra! 

 

Man kan vara jag, det kan vara lärare på skolan 

för skolans ansvar sträcker sig långt och vi 

jobbar även med dessa frågor, vårt ansvar tar ej 

slut här. För en bra fritid för vi bättre och 

nöjdare elever. Man kan vara vem som helst. 

Fast man skulle ju önska att man var kommunen 

just för att de ska hänga ihop med integration. 

Information 

de flesta har sin fritid på skolan, när skolan är 

slut så stannar man kvar, det är den fritid dessa 

tjejer har för på skolan accepterar föräldrarna att 

de är på fritiden. Vi får nästan kasta ut tjejerna 

vid 17 tiden 

Fritiden den första tiden 

Om man börjar dra igång massa saker som 

kostar pengar så kommer många att falla bort, 

då blir det det här att vi hamnar i lyxdilemmat 

om vilka som får vara med och inte. Vissa 

föräldrar uppmanar verkligen sina barn och det 

handlar inte bara om hederstruktur, det kan vara 

så att de vill utnyttja att de nu kommit till ett 

land där det finns möjligheter till en mer fri och 

aktiv fritid men man har olika förutsättningar i 

gruppen nyanlända också. Det handlar om en 

klasskillnad, både inom gruppen och i 

jämförelse med svenskar.  

Klass 

 

  



40 
 

Bilaga 4 - Informationsbrev 

Informationsbrev  
 

Hej!  

Detta är en inbjudan till att delta i en undersökning som syftar till att bidra med kunskap på 

ett område som det idag saknas relevant forskning om. Vi avser att samla in kunskap om 

nyanlända flickors fritid och dess betydelse vid integrationsprocessen. För att samla in 

denna kunskap kommer kvalitativa intervjuer att genomföras. Därmed är du vänligen 

tillfrågad att delta i denna studie genom en intervju på ca 40 min. Det är frivilligt att delta i 

studien och du kan avbryta när du vill utan att ge några anledningar till detta. Det är också 

din fulla rätt att inte svara på frågor du inte vill svara på.  

Konfidentialitet kommer att gälla, dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem och du kommer inte att kunna bli identifierad. 

Om du är intresserad av att delta i undersökningen vill vi gärna att du meddelar oss om 

detta så snart som möjligt, antingen via mail eller via telefon. Uppge gärna ditt 

telefonnummer om du meddelar via mail så ringer vi upp dig för att bestämma tid för 

intervjun.  

Var vänlig att kontakta oss eller vår handlare vid frågor som rör undersölningen.  

Studenter:  MillyLanghammer: 073-810 33 10 

 Mila1103@student.miun.se 

 Frida Nordlander: 073- 321 40 21 

 Frno1101@student.miun.se 

 

 

Handledare:  Charlotte Persson: Charlotte.persson@miun.se 

 

mailto:Mila1103@student.miun.se
mailto:Frno1101@student.miun.se
mailto:Charlotte.persson@miun.se

