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Spånga-Tensta stadsdel. 
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stort stöd och hjälpt oss att se framåt. Vi är tack samma för 
att hon har delat med sig av sin rika kunskap.  
 
Slutligen vill vi också tacka våra familjer och vän ner som har 
funnits där när vi behövt dem.  
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1 Inledning 
 
Arbetsterapeutisk kompetens är en tillgång som vi anser borde användas i större utsträckning 
även utanför hälso- och sjukvården. Tanken på denna studie väcktes då en av oss har arbetat 
som fritidsledare för ungdomar i Spånga-Tensta stadsdel väster om Stockholm stad. Aktivitet 
är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och vi vill veta mer om hur ungdomar själva ser på 
aktiviteter och meningsfullheten av dessa. För att begränsa området aktivitet har vi valt att 
fokusera på aktiviteter som utövas på fritiden.  
 

2 Bakgrund 
 
Det har gjorts flera studier om ungdomar och fritidsaktiviteter, men då har syftet ofta varit att 
belysa yttre faktorer i större grad än ungdomars inifrånperspektiv. Stillasittande aktiviteter 
som dataspel, TV-tittande och videospel håller på att konkurrera ut fysiska fritidsaktiviteter 
(Mejer et al. 2007). Mejer et al. (2007) beskiver hur denna form av fritidsaktiviteter ökar 
bland ungdomar och i sin tur kan vara en faktor till försämrad hälsa. En annan studie visar 
sambandet mellan stillasittande aktiviteter och ryggsmärtor hos ungdomar. Resultatet visar att 
ungdomar som lider av ryggsmärtor utövar stillasittande aktiviteter som TV-tittande och 
dataspel i större utsträckning än ungdomar som aktiverar sig med att ta promenader och cykla 
(Sjolie 2003). Lisa Wegner et al. (2007) belyser en annan yttre faktor i en studie där 
ungdomar som avbrutit sina studier under högstadiet undersöks för att se om det finns ett 
samband mellan saknad motivation till skolgång och brist på fritidsaktiviteter. Resultatet visar 
att skolelever som är 14 år och äldre löper större risk för studieavbrott om de inte utför 
meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Författarna diskuterar att man med hjälp av studiens 
resultat lättare kan urskilja vilka ungdomar som ligger i riskzonen för att avbryta sina 
högstadiestudier (Wegner et al. 2007). Att fritidsaktiviteter är en viktig del av ungdomars liv 
stärks i en rapport om Verdandis ungdomsverksamhet som beskriver medlemmarnas och 
ungdomsledarnas upplevelser av verksamhetens innehåll och betydelse i deras liv (Larsson & 
Eriksson 2008). Verdandi är en organisation som arbetar förebyggande mot sociala orättvisor 
och missförhållanden i samhället. Verdandi har ett internationellt utvecklingssamarbete med 
organisationer i andra länder vilket kontinuerligt expanderar i omfång och antal. I Sverige 
finns ett ungdomsförbund där Verdandimedlemmar bedriver verksamheter utifrån eget 
intresse och engagemang (Verdandi 2008). Larsson & Eriksson (2008) har skrivit rapporten 
utifrån frågeställningar som berör verksamhetens upplägg, engagemanget från ledare och 
medlemmar samt deras roller i verksamheten. Resultatet av rapporten visar att medlemmarna 
känner tillit och stolthet att tillhöra organisationen. Många har vuxit upp som medlemmar och 
utvecklats tillsammans, det finns en omsorg och ett omhändertagande bland ungdomarna. Det 
är en självklarhet att alla umgås med alla oavsett ålder, kön eller etnicitet. Det finns en nära 
relation mellan ungdomarna och vuxna inom verksamheten som bidrar till att motverka 
negativa sociala beteende och attityder vilket skapar trygghet. En slutsats som kan dras utifrån 
rapporten är att verksamheten är byggd efter ungdomarnas villkor, med stor respekt för 
ungdomars möjlighet att få och ta ansvar (Larsson & Eriksson, 2008).  
Studenters upplevelser av fritidsaktiviteter berörs i en studie av Ivarsson och Müllersdorf 
(2008) där studenter har fått beskriva vad aktivitet innebar för dem. Efter analys av data 
delades resultatet in i fem kategorier. Görande och kontext för aktivitet beskriver allt vad 
människan gör och att aktivitet kan utföras individuellt eller i grupp. Under Motiv till aktivitet 
framkommer det att finns olika motivationskällor till aktivitetsutförande. Tid och plats för 
aktivitet förklarar att människan är konstant aktiv, medvetet eller omedvetet.  
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Typ av deltagande visar att deltagande i en aktivitet kan vara både aktivt och passivt. Sista 
kategorin i Ivarssons och Müllersdorf studie beskriver att utfall av aktivitet kan ske både på 
lång och kort sikt (Ivarsson & Müllersdorf, 2008).  
 
Det vi har saknat när vi läst artiklar och annan litteratur är fokus på inifrånperspektiv, samt en 
bredare aspekt på fritidsaktiviteter för ungdomar. Vad vi vill undersöka är ungdomarnas 
upplevelser av fritidsaktiviteter och dess betydelse och påverkan i deras vardagsliv.  
 

2.1 Aktivitet 
 
Aktivitet är ett begrepp som stora delar av studien bygger på. För att ge en bredare överblick 
av begreppet aktivitet utvecklas det vidare ur ett par arbetsterapeutiska perspektiv och belyses 
i samband med miljöns påverkan. 
I Etisk kod för arbetsterapeuter definieras aktivitet som ”människans utförande av 
meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion och samspel med omgivningen” (Etisk 
kod FSA) I Kristina Törnquist avhandling ”Att fastställa och mäta förmåga till dagliga livets 
aktiviteter (ADL)” finns en förklaring av aktivitet som är uttryckt av L. Nordenfeldt. Han 
menar att aktivitet är rörelser eller beteenden som är viljestyrda och kontrollerbara. Han 
menar också att aktivitet är en del i en plan för att nå ett speciellt mål och fungerar som ett 
instrument i processen att forma sitt liv (Törnquist, K. 1995).    
Kielhofner (2008) hävdar att aktivitet sker i en kontext av tidsmässiga, fysiska och 
sociokulturella sammanhang. Han beskriver att tid, fysisk hälsa och sociokulturella 
sammanhang formar och påverkar hur vi utför aktiviteter samt att aktivitet sker i det dagliga 
livet (Kielhofner, G. 2008).  
Creek (2002) beskriver aktivitet som en nödvändig faktor för en normal utveckling och för 
skapandet av en personlig och social identitet. Vidare menar Creek att genom aktivitet 
upptäcker människan sin omgivning och lär sig förmågor som krävs i vardagen och samhället. 
Genom aktivitet blir människan delaktig i ett socialt och kulturellt sammanhang, samt att hon 
får en tillfredsställande och meningsfull vardag (Creek, J. 2002). 
 

2.2 Model Of Human Occupation - MOHO 
 
MOHO är en modell som används inom arbetsterapi (Kielhofner, G. 2008) för att förklara hur 
mänsklig aktivitet motiveras, organiseras och utförs genom de olika subsystemen 
viljekraftssystemet, vanesystemet och utförandesystemet. De tre subsystemen är i sin tur 
beroende av fysisk- och psykosocial miljö på det sätt att dessa möjliggör eller hindrar 
aktiviteter. MOHO fokuserar på personliga och miljörelaterade problem som i sin tur 
påverkar individens val, organisation och utförande av aktiviteter (Kielhofner, G. 2008). 
Modellen är klientcentrerad och ger en holistisk syn på människan (Kielhofner, G. 2008).  
Viljekraftsystemet förklarar varför en individ väljer att utföra en viss handling.  Det som 
utförs värderas av intressen, erfarenhet och värderingar. Vanesystmet utgör en individs olika 
roller som tillsammans med vanor styr handlingar. Människan identifierar sig med och uppför 
sig som hon har lärt sig att göra i specifik situation. Vanor styr rutinmässiga utförande i 
vardagslivet. Utförandesystemet grundar sig på tre färdigheter vilka är motoriska färdigheter, 
processfärdigheter och interaktionsfärdigheter. Dessa utgör grunden för utförandet av en 
aktivitet. Konceptet för utförandesystemet ser till förmågan av samspelet mellan fysiska och 
mentala komponenter (Kielhofner, G. 2008). Kielhofner beskriver att omgivningens olika 
komponenter i en given miljö i interaktion med en individs vilja, intresse, roller, vanor och 
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kapacitet till utförande, avgör miljöns påverkan på individens utförande av aktiviteten 
(Kielhofner, G. 2008).  
 

2.3 Aktivitetsbegreppet i syftet 
 
Vi kommer genom arbetet att inrikta oss mot fritidsaktiviteter. I denna studie är det 
ungdomarnas perspektiv på fritidsaktiviteterna som är i fokus. Vi vill undersöka hur 
ungdomar upplever betydelsen av fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar deras vardagsliv. 
Med fritid avses tiden då ungdomarna inte går i skolan/arbetar eller sover.  
I litteraturen beskrivs fritidsaktiviteter som möjligheter till att göra saker (Friberg & Jonsson 
1999). Det kan vara att sporta, utöva någon hobby eller umgås med vänner. Enligt Friberg & 
Jonsson (1999) är det tydligt att människor mår bättre både psykiskt och fysiskt av att vara 
aktiva på sin fritid. Vilka aktiviteter som utförs på fritiden är i beroende av intresse, kön, 
ålder, socialt nätverk, fritidsutbud, tid och ekonomi (Friberg & Jonsson 1999). 
Enligt Lindar (1999) saknas ett övergripande angreppssätt för att förstå vad fritid är, men 
förklarar fritid ur de fyra olika perspektiven tid, frihet, aktivitet och upplevelser.  

 

2.4 Problemformulering 
 
Fritidsutbudet för ungdomar är ett område som är svårt att avgränsa tydligt. Ideella 
organisationer, offentliga satsningar och kommersiella krafter utgör delar av 
ungdomsverksamheter. Tidigare undersökningar påvisar att allt fler ungdomar saknar 
fritidsaktiviteter på kvällar och helger (Ungdomsparlamentet 2006).  
Under 1960 och 70-talen arbetade kommunerna i Sverige med att stödja ungdomsföreningar 
och antalet fritidsgårdar blev fler (Lindar, P. 1999). Grunden till detta var att motboken, som 
begränsade mängden inköp av alkohol, avskaffades på 50-talet och det befarades att 
alkoholkonsumtionen skulle öka. För att förebygga ungdomars missbruk utvecklades fler 
verksamheter, ledarutbildningar och ungdomsläger. Efter några år avstannande utvecklingen 
och 90-talet blev decenniet då nedläggning av fritidsgårdar påbörjades. En av grunderna till 
avvecklingen var brist på bidrag till verksamheterna (Lindar, P. 1999).   
 
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor 
(Ungdomsstyrelsen 2008). I en studie som gjordes 2006 framgår det att fritidsgårdar är en 
naturlig mötesplats för ungdomar. De beskrivs som viktiga för personlig utveckling av 
ungdomar och betydelsefulla för det sociala perspektivet. Från 1990 till 2000 minskade 
antalet fritidsgårdar med ca 200 (Ungdomsstyrelsen 2006). Om ungdomar inte har möjlighet 
att utföra meningsfulla aktiviteter på fritiden, finns risker att de söker sig till andra mindre 
lämpliga sysslor. Detta kan i sin tur leda till ökat våld, vandalisering och kriminalitet bland 
ungdomar vilket beskrivs av justitieutskottet i Stockholms ungdomsparlament på så sätt att 
delar av ungdomsbrottslighet har ökat på grund av att det satsats för lite på ungdomar samt på 
nedläggningar av fritidsgårdar (Ungdomsparlamentet 2006). Ungdomars roll i samhället är 
utsatt då de förväntas vara både vuxna och barn på samma gång. Tonåren är en intensiv 
period i livet då det är extra viktigt med stöd, tilltro och tillhörighet. Kvällsaktiviteter är ofta 
begränsade för dem som är under 18 år, då dansställen och klubbar serverar alkohol 
(Ungdomsparlamentet 2004).  
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Inom arbetsterapi (Kielhofner, G. 2008) finns det antaganden om aktivitet som säger 
människan har ett grundläggande behov av att vara aktiv. Genom att människan deltar i 
aktivitet får hon möjlighet att upptäcka sin kompetens, men också sina brister. Deltagande i 
aktivitet medverkar till god hälsa, välbefinnande och utveckling av individen (Kielhofner, G. 
2008).  
 

3 Syfte  
 
Syftet med studien är att beskriva hur ungdomar i Spånga-Tensta upplever betydelsen av 
fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar deras vardagsliv. 
 

4 Metod 
 
En kvalitativ metod används med fördel då forskaren vill lägga tonvikt på individuella 
aspekter av mänsklig erfarenhet. Kvalitativa metoder används för att utveckla en beskrivning 
av ett fenomen (Pollit & Beck 2008). Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod då en 
djupare förståelse för ungdomarnas upplevelser av fritidsaktiviteter och ett mer beskrivande 
resultat ville uppnås. Den datainsamlingsmetod som valdes för att uppnå syftet med studien 
var intervjuer i fokusgrupper. Att arbeta med fokusgrupper innebär att forskarna väljer en 
mindre grupp människor och diskuterar ett förutbestämt ämne under en begränsad tid 
(Wibeck, V. 2000). Valet av denna intervjuform gjordes då vi ville fånga ett inifrånperspektiv 
av deltagarnas upplevelser kring fritidsaktiviteters betydelse och påverkan i vardagslivet.  

4.1 Urval 
 
Ungdomar vid tre fritidsgårdar i Stockholms stadsdel Spånga-Tensta tillfrågades om de ville 
delta i studien. Stadsdelen Spånga-Tensta valdes på grund av att den har en stor 
befolkningsvariation och därför antogs kunna ge ett brett perspektiv på ungdomarnas 
upplevelser kring betydelsen av fritidsaktiviteter och påverkan av dessa i vardagen. De tre 
fritidsgårdarna skiljer sig något åt avseende mängd aktiviteter, ungdomarnas ålder samt 
geografiska lägen. En fritidsgård ligger i Tensta, en i Spånga och en mitt emellan dessa båda 
områden.   
Vi kontaktade verksamhetsansvarig för respektive fritidsgård per telefon för att förbereda och 
informera om tillvägagångssätt och genomförande. För att forma fokusgrupper utgick vi ifrån 
riktlinjer i litteraturen (Wibeck, V. 2000) och gav kriterier för grupperna till personal på 
fritidsgårdarna som sin tur fick i uppdrag att välja ut ungdomar som uppfyllde önskemålen. 
De kriterier vi hade var att gruppmedlemmarna inte skulle ha olösta konflikter sinsemellan 
samt att en variation av ålder och kön skulle finnas. 
Därefter skickade vi ut informationsbrev till fritidsgårdarna där vi bifogade brev till utvalda 
ungdomars föräldrar (bilaga 1). En personal på varje fritidsgård utsågs som ansvarig för att 
välja ut tio ungdomar som var intresserade av att delta. Efter att personalen gett information 
till deltagarna om studiens syfte och genomförande skickades informationsbrevet till målsman 
med de deltagarna som var under 18 år. Ett godkännande av föräldrarna skickades tillbaks till 
personalen på respektive fritidsgård och därefter formades grupperna.  
På en av fritidgårdarna visade det sig att det inte fanns något intresse hos ungdomarna av att 
delta i studien och fortsatt arbete bygger på de övriga två fritidsgårdarna. Den första gruppen 
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bestod av åtta pojkar mellan 14 och 21 år och den andra bestod av fem pojkar och två flickor 
med åldrarna 14-17 år. 

 

4.2 Datainsamling 
 
Utformningen av intervjuguiden gjordes utifrån syftet med denna studie. Frågorna i 
intervjuguiden relaterades sedan till MOHO’s subsystem; vilja, vana/roller i beroende av den 
fysiska och psykosociala miljön för att ringa in det studien avser att beskriva. Detta gjordes 
genom att varje enskild fråga placerades in i MOHO’s grundläggande subsystem utifrån 
möjligt tänkbara områden som skulle kunna beröras i diskussionen till varje fråga (bilaga 2). 
Vi använde oss av subsystemen för att underlätta vårt arbete med dataanalysen då MOHO var 
tänkt att användas. Avsikten med frågorna var att få svar på hur ungdomarna upplevde 
betydelsen av fritidsaktiviteter och hur dessa påverkade deras vardagsliv.  
Intervjuerna skedde under två kvällar då vi besökte fritidsgårdarna. Intervjuerna utfördes i 
enskilda rum på respektive fritidsgård som annars användes som konferensrum. Innan 
intervjun började informerades ungdomarna om att samtalet skulle bandas. De påmindes än 
en gång om frivilligheten till att delta och strukturen av genomförandet beskrevs. Deltagarna 
fick veta vad intervjun skulle handla om, hur lång tid den beräknades ta samt att de borde låta 
varandra prata en i taget för att underlätta analysarbetet.  
En av oss var moderator och ledde diskussionen framåt samt introducerade nya aspekter av 
ämnet i den mån det behövdes. Den andra observerade och förde anteckningar. Intervjuguiden 
användes dels till stöd för att hålla sig inom ämnet för det studien avser, dels för att inte fastna 
utan hålla diskussionen flytande. När frågorna i intervjuguiden hade introducerats och 
diskuterats avrundades mötet och det gavs tillfälle för övriga inlägg. Intervjuerna tog 25-30 
minuter vardera att utföra.   
 

4.3 Dataanalys 
 
Organisering och analys av data utfördes genom transkribering, utveckling av kategorischema 
och kodning av data (Pollit & Beck 2008). Då två intervjuer skulle analyseras delades dessa 
upp mellan oss för transkribering. Detta innebar att vi lyssnade på de inspelade intervjuerna 
och ordagrant skrev ner dessa, inklusive skratt och ljudeffekter. Allt transkriberat material 
lästes noggrant igenom av oss båda för att få en helhetsbild av insamlad data. Första steget för 
utvecklingen av kategorischeman skedde genom att vi på var sitt håll markerade 
meningsbärande enheter ur råmaterialet och sammanförde dessa till ett och samma material. 
MOHO’s subsystem kopplades till dessa för att se om modellen var användbar i analysen. 
Tabellen nedan visar hur MOHO’s subsystem kopplades till två exempel på meningsbärande 
enheterna. Det kan också utläsas att samtliga subsystem kunde kopplas till en och samma 
meningsbärande enhet vilket även kunde göras till resterande enheter. Detta ledde till att 
MOHO inte var användbar i fortsatt analys eftersom tanken med modellen var att kunna 
använda subsystemen som raster för att kategorisera, men det visade istället att det inte gick 
att urskilja subsystemen var och en för sig i de meningsbärande enheterna.   
Se tabell 1. 
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 Meningsbärande enhet  MOHO’s subsystem  Miljö 

 Andra kommer hit för att ha roligt, bara komma hit bara  för 
 att umgås.. Ja, det är mycket socialt och så. 

 Utförande 
 Vilja  
 Vanor/roller 

 Psykosocial miljö 
 Fysisk miljö 

 Jag håller med. Men just hit kanske man kommer för att man 
 känner de flesta som är här. Man vet vad man kan göra, man 
 behöver liksom inte hålla på att göra så mycket utan det är   
 bara skönt att vara. 

 Utförande 
 Vilja 
 Vanor/roller 

 Psykosocial miljö 
 Fysisk miljö 

 
Tabell 1. Exempel på genomförande av dataanalysen 
 
Då analysarbetet med MOHO avslutats påbörjades en ny analys. De meningsbärande 
enheterna kvarstod eftersom innebörden av dessa fortfarande var desamma och de resulterade 
i ett kategorischema. De meningsbärande enheterna reviderades genom kondensering, 
kodning och numrering. Genom att kondensera de meningsbärande enheterna kortades de ner, 
men kärnan i enheterna bibehölls. Innebörden av att koda data är att fånga in och 
sammanställa det mest väsentliga ur materialet. De meningsbärande enheterna numrerades 
från ett och uppåt för att underlätta för nästa steg av analysen. Underkategorier skapades 
genom analysering av de framtagna kodernas innebörd, därefter kunde tre huvudkategorier 
urskiljas. De numrerade meningsbärande enheterna placerades därefter in under varje enskild 
underkategori genom analys av innebörden. Se tabell 2.   

 
Tabell 2. Exempel på genomförande av dataanalysen 
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
 
Vid genomförandet av studien har vi tagit hänsyn till fyra grundläggande etiska principerna 
utvecklat av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2008). Utifrån autonomiprincipen har vi 
utformat ett informationsbrev som vi skickat ut. Autonomiprincipen innebär respekt och 
hänsyn till individers möjlighet till självbestämmande där rätten att avbryta sin medverkan till 
studien framgår. All information som gavs till deltagarna av personalen var övergripande och 
lättförstålig. Eftersom det flesta deltagarna var under 18 år och därmed omyndiga skickades 
informationsbrevet till föräldrarna för ett medgivande om att deras barn får lov att delta i 
studien. Brevet innehöll de viktigaste uppgifterna om undersökningen och att deltagandet var 
frivilligt. Med informationsbrevet bifogades en talong där föräldrarna kunde ge sitt 
medgivande med en underskrift (bilaga 1). Godhetsprincipen riktar fokus att på ett effektivt 
och tillförlitligt sätt få fram ny och väsentlig kunskap för förbättring av det område som är 
relevant i en undersökning (Vetenskapsrådet 2008). Då vi saknar tidigare forskning i Spånga-
Tensta om ungdomars upplevelser av fritidsaktiviteter vill vi genom godhetsprincipen 
uppmuntra till vidare forskning och åtgärder. Principen att inte skada innebär att andra inte 
bör utsättas för skada eller risk för skada, detta tog vi hänsyn till när vi utformade vår 
intervjuguide. Vår intention är att inte skada eller kränka någon av deltagarna (bilaga 2). Med 
tanke på denna princip framgår det också i informationsbrevet att alla personuppgifter är 

Meningsbärande enheter  Kondensering  Kod 

 
 

  
Underkategorier 

 
 

 
Huvudkategorier 

 Andra kommer hit för att ha roligt, bara 
 komma hit bara för att umgås.. Ja, det är 
 mycket socialt och så. 

 Ha roligt, umgås.  Socialt  Social betydelse 
  

 Betydelsen av att ha 
 fritidsaktiviteter 
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konfidentiella. Rättviseprincipen innebär att alla personer bör behandlas lika och denna 
princip använde vi på så sätt att alla deltagare har samma möjlighet till att vara aktiva under 
intervjun. 

 

5. Resultat 
 
Resultatet kommer att redovisas utifrån de huvud- och underkategorier som framkom i 
analysen, dessa kommer att belysas med citat ur rådatan. Se tabell 3. 
 
 

 

 Huvudkategorier 

 

 

 Underkategorier 

 Aktiviteter på fritidsgården  Förekommande fritidsaktiviteter 
  
 
  Aktiviteter utanför fritidsgården 

 
 Ger struktur 

 Ett kravlöst umgänge 

 Bygger broar 

 Betydelse av att ha fritidsaktiviteter 

 Ger användbar erfarenhet 

 Konsekvenser av att inte ha fritidsaktiviteter  

 
Tabell 3 

 

5.1 Förekommande fritidsaktiviteter  

 

5.1.1 Aktiviteter på fritidsgården: 
 
De aktiviteter ungdomarna vanligtvis utförde på fritidsgårdarna var pingis, biljard, 
sällskapsspel och boxning. Det fanns också planerade och strukturerade aktiviteter som 
skidresor och utflykter som anordnades av personalen. På fritidsgården kunde ungdomar 
utföra aktiviteter som de vanligtvis inte gjorde hemma. En av ungdomarna påpekade 
möjligheten av att spela biljard och pingis för besökarna på gården eftersom den typen av 
utrustning inte vanligtvis finns hemma hos dem.   
Det framgick under intervjun att besöken på fritidsgården var kostnadsfria, vilket gjorde det 
möjligt för alla att kunna komma dit. Även de flesta aktiviteter som kunde utföras där var 
gratis vilket gjorde att ungdomarna kunde besöka fritidsgården hur ofta de ville oavsett om de 
bara ville umgås eller delta i någon av aktiviteterna. 
 
”Det är väl därför man gillar att vara här, för att det inte kostar och så kan man fortfarande 
ha roligt” 
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5.1.2 Aktiviteter utanför fritidsgården: 
 
Under intervjun framgick det att de aktiviteter som utövades utanför fritidsgården främst 
handlade om sport. Fotboll var en aktivitet som många av ungdomarna utförde och den var en 
stor del av deras fritid. De beskrev fotbollen som en sport som kan utövas av vem som helst, 
var som helst och när som helst. De sa att en av fördelarna med fotboll var att det inte 
behövdes någon speciell utrustning. Hade de ingen boll, kunde de använda sig av flera 
strumpor och skapa en boll att spela med. Fanns det inget riktigt fotbollsmål förklarade de att 
vad som helst kunde bli ett mål. Det enda som kunde stoppa dem från att spela fotboll var 
deras egen fantasi. En annan fördel de nämnde var att det inte behövdes någon byggd 
fotbollsplan för att kunna spela, utan fotboll kunde spelas överallt. De beskrev sporten som en 
fritidsaktivitet där alla som var intresserade kunde vara med och delta oavsett ålder, kön och 
bakgrund.   
 
”Fotboll kan man spela överallt” 
 
”Det [fotboll] är något som alla kan vara med på” 
 
Förutom fotboll pratade ungdomarna mest om att umgås på andra platser, gå på bio och festa. 
När de pratade om ålder påpekade de att den hade viss betydelse för vad de väljer att göra på 
sin fritid. Det framgick att det finns fler möjligheter till aktiviteter för dem som är i senare 
tonåren. Ungdomarna trodde dels det berodde på att föräldrar ofta har hårdare regler när det 
gäller en 14-åring än en 17-åring, dels att en 14-åring kan vara mer otrygg med att vara ute 
sent på kvällar och helger.  
 
”Om man är 14-15 är det svårt att välja det en 17-åring vill göra”  
 

5.2 Betydelse av att ha fritidsaktiviteter  
 
Det var tydligt att fritidsaktiviteter hade en stor betydelse i ungdomars liv. Efter analys av 
intervjuerna har betydelse av att ha fritidsaktiviteter delats upp i fyra underkategorier.  

 

5.2.1 Ger struktur: 
 
När fritidsaktiviteters betydelse och påverkan i vardagslivet diskuterades var rutiner något 
som togs upp. Ungdomarna samtalade om vikten av att ha en strukturerad vardag, de pratade 
om rutiner som städning, läxor och andra vardagliga sysslor. Att ha en balans mellan skola, 
fritid och vila sågs som en viktig faktor för en väl fungerande vardag. När vi pratade om 
rutiner beskrev en av ungdomarna hur han delade in dygnet i tre delar, där åtta timmar var 
skola, åtta timmar var fritid och åtta timmar var vila. Om någon av delarna tog mer tid än de 
givna åtta timmarna över en längre period fanns risken att de andra delarna påverkades 
negativt. De gav exempel på om man är ute sent på vardagkvällar kan detta leda till för lite 
sömn vilket i sin tur påverkar skoldagen.  
 
”Jag tror det påverkar ganska mycket beroende på vad man har för vanor på fritiden. Ja 
menar om man är van att alltid hänga ute på liksom ett centrum med kompisar och vara där, 
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kanske man inte lägger ner lika mycket på skola eller på att sova ordentligt, det påverkar ju 
såklart” 
 

5.2.2 Ett kravlöst umgänge: 
 
Den sociala delen av fritidsaktiviteter visade sig vara betydelsefull för ungdomarna. Att få 
träffa vänner och nya människor, var en viktig del i deras liv. En av deltagarna berättade att 
när han började besöka gården på sin fritid kände han ingen som gick där, men allt eftersom 
började han knyta nya kontakter med de andra ungdomarna som han idag även umgås med 
utanför fritidsgården. Ungdomarna pratade om hur de upplevde en social stimulans i 
interaktion med varandra när de utförde fritidsaktiviteter. Att komma till fritidsgården gav 
dem möjligheter att umgås med varandra.  
 
”Att umgås med de man tycker om, andra människor, träffa nya människor” 
”Man behöver ju alltid social stimulans också” 
 
Ungdomarna beskrev den psykosociala miljön på fritidsgården som familjär, trygg och 
trevlig. De pratade om fritidsgården som en plats där alla accepteras som de är och ingen 
behöver vara orolig för att inte vara välkommen. De förklarade att det inte spelar någon roll 
vad du har för klädstil eller musiksmak, dit får alla komma som de är. Detta bidrog till att 
skapa trygghetskänsla hos ungdomarna vilket ledde till att de ville komma tillbaka till 
fritidsgården.  
 
”Men sen är det att dom accepterar alla här, bara kom in och må bra sådär” 
 
Upplevelsen av att bara få komma dit och vara beskrevs som viktig och betydelsefull. Det 
framgick att det fanns möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara sig själv utan att känna sig 
utlämnad. Trots att det fanns många aktiviteter att utöva på gården nämnde många av 
ungdomarna betydelsen av att bara få komma dit och vara. De såg fritidsgården som en plats 
dit de kunde komma och ta det lugnt och ha roligt. Personalen beskrevs som en viktig del för 
tryggheten i det sociala sammanhanget. Betydelsen av att ha vuxna där uttrycktes som viktigt 
eftersom de fanns där som stöd om ungdomarna behövde hjälp med sina läxor. Personalen 
beskrevs som människor de litade på och kunde prata med om familjeproblem och liknande.  
 
”Inte så att man behöver öppna upp sig helt och hållet, men man har lite såhär familjekänsla 
på nåt sätt” 
”Man får vara sig själv och uttrycka sina åsikter” 
 
Gruppstöd vid utförande av aktiviteter gav positiv effekt enligt ungdomarna. De menade att 
det är lättare att utföra en aktivitet tillsammans då de kan peppa och uppmuntra varandra. En 
av ungdomarna tog upp fotbollen som en aktivitet där gruppstöd är en tydlig komponent för 
spelarna då de stöttar varandra genom spelet. Detta diskuterades vidare när en av ungdomarna 
berättade om hur han och hans kompisar brukar spela fotboll på fredagskvällarna mellan 22- 
24, då det är mest bråk och fylla i området. Han menade att om man är fler som väljer att 
spela fotboll på helgkvällar minskar det risken för att man faller grupptryck som bidrar till 
negativa handlingar.  
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”..men om du hittar dina rätta kompisar som spelar fotboll hela tiden är det dom du hänger 
med och spelar fotboll istället för att hänga med grabbar som försöker gå på en tjej eller 
tjuva och sådana dumma grejer” 
 

5.2.3 Bygger broar: 
 
Under intervjuernas gång var kulturella aspekter något som återkom i diskussionen. 
Ungdomarna pratade mycket kring kulturella skillnader och möjligheter som skapas genom 
olika fritidsaktiviteter. En återkommande fritidsaktivitet som diskuterades var fotboll. Enligt 
ungdomarna är fotboll en aktivitet som överbryggar de kulturella skillnader som finns i ett 
samhälle med många nationaliteter. Det spelar ingen roll vilket språk man talar eller vilket 
land man kommer ifrån, finns intresset kan alla delta.  
 
”Jag tror det är faktiskt det är nog den bästa integrationsgrejen vi har här i Sverige” 
 
Deltagarna påpekade kulturella skillnader även på fritidsgårdar, märkbara i form av 
kroppsspråk och verbal kommunikation. Ungdomarna med invandrarbakgrund upplevde att 
de hade liknande sätt att föra sig i sociala sammanhang och kunde relatera till varandra i 
högre grad än med etniskt svenska ungdomar. I samtalet kring etnicitet beskrev ungdomarna 
känslor angående sina egna uppfattningar om hur det känns att tillhöra två nationaliteter. Ett 
exempel de tog upp var att det är naturligt för dem att presentera sig som svenskar utomlands, 
men i Sverige blir det onaturligt.   
 
”mångfald är mycket bättre än enfald” 
 
Ungdomarna sa att de upplevde att fritidsaktiviteter lyfte fram deras skicklighet oavsett 
bakgrund eller nationalitet. Fotboll var en aktivitet som åter diskuterades, de beskrev att alla 
har en chans att få spela i högre divisioner om man är en skicklig spelare. Det spelar ingen 
roll om man heter Abbas, eller Zlatan Ibrahimovic.  
 
”En bra fotbollsspelare spelar ingen roll vilken hudfärg man har utan man tar honom ändå. 
 
”Idrott har en viktig och stor roll i sån här segregerat område”   

 

5.2.4 Ger användbara erfarenheter: 
 
Under intervjun diskuterade ungdomarna sina nuvarande fritidsaktiviteters betydelse i 
framtida perspektiv. De var överens om att det finns mycket positiv kunskap och upplevda 
erfarenheter som de kan ha användning av i t.ex. arbetslivet. Det diskuterades om social 
integration, samarbete och att kunna tolka och anpassa sig efter de sociala koder och normer 
som finns i ett samhälle. 
En av ungdomarna berättade om hur han har fått lära sig att följa de olika sociala koder och 
normer som finns genom att han umgås både med svenskar och invandrare på sin fritid.  
En fritidsaktivitet som ungdomarna tyckte kunde ge goda erfarenheter för framtiden var 
fotboll, där de jämförde positioner plan med arbetslivet. De menade att har de lärt sig att 
anpassa sig och samarbeta på fotbollsplanen kan de ta med sig dessa erfarenheter och ha 
användning för det i framtida yrkesliv.  
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”..alla kan inte vara toppar, man måste ha backar, man måste ha bänkare samma sak är det i 
ett företag, chef och anställda” 
 

5.3 Konsekvenser av att inte ha fritidsaktiviteter 
 
Brist på fritidsaktiviteter upplevdes som negativt av ungdomarna. De berättade att om de inte 
har något att göra på fritiden skapas obalans i vardagen. Sabotage i närområdet, ökad 
kriminalitet och risken att hamna i fel sällskap skulle bli större. 
 
”och man har ingenting för sig, då händer det saker, det kan hända vilken ungdom som helst, 
det spelar ingen roll om man är svart, brun, röd eller gula, då händer det” 
 
Stora delar av ungdomarnas fritid spenderades på fritidsgården och betydelsen av denna 
upplevdes som viktig i deras liv. Om de inte hade fritidsgården att gå till skulle de känna sig 
uttråkade och få en känsla av tomhet av att inte få komma dit. Vidare diskuterade de om att 
valmöjligheter, för en 14-åring som inte har några regelbundna aktiviteter bortsett från de som 
erbjuds fritidsgården, inte är så många. Några av ungdomarna sa att det skulle bli ensamt och 
tråkigt i längden att bara vara hemma på exempelvis fredagskvällar. De pratade också om att 
det är på fritidsgården de träffar många av sina vänner. Läggs denna ned innebär det att de 
inte har samma möjlighet till socialt umgänge. När en tidigare nedläggning av en fritidsgård i 
närområdet togs upp pratade ungdomarna om vilka konsekvenser detta fått. Det var en plats 
som ungdomar i olika åldrar besökte på sin fritid. Många av de äldre besökarna valde att gå 
dit som alternativ till att bara hänga i centrum. Deltagarna beskrev nedläggning som en 
bidragande orsak till ökat våld och förstöring i området och menade att samma sak kommer 
att hända i deras område om fritidsgården skulle läggas ned.   
 
”..men när dom stängde ungdomsgården där då ökade det här våldet och förstöringen” 
 
De berättade också om en tillfällig stängning av en fritidsgård som resulterade i att flera av 
dem som ofta besökte gården inte hade någon naturlig plats att umgås på. På grund av att det 
var för kallt för att vara utomhus samlades gängen i tunnelbanan vilket ledde förstörelse och 
väktaringripande. De beskriver att har de inte fritidsgården att gå till leder detta till 
konsekvenser som ofta är negativa.  
 
”Det blir negativa effekter helt enkelt” 
 
Ungdomarna i Tensta uttryckte sitt missnöje över bristen på andra vuxnas engagemang när 
det gäller stöd och vägledning i sina liv. De jämförde Spånga-Tensta med andra stadsdelar där 
det enligt ungdomarna är vanligt med vuxna som nattvandrar. I Tensta saknade de 
nattvandrare som såg till att ungdomarna kunde känna sig trygga på kvällar och nätter i 
området. De nämnde även att vuxnas närvaro och engagemang skulle kunna minska 
destruktivt beteende och vandalisering.    
 
Deltagarnas intresse för samhällspolitiska beslut som påverkar deras fritid var stort. När de 
diskuterade faktorer som nedläggningar av fritidsgårdar visade de upprördhet och besvikelse 
över hur det ens kan ta beslut om just detta. De poängterade att de som har makten för 
beslutstagande inte känner till området och behovet av att ha en fritidsgård, därför kan de 
heller inte se de verkliga konsekvenserna av nedläggning av fritidsgårdar.   
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”Det är de som bor här som vet sanningen, istället för att fråga oss, beslutar de hur vi ska ha 
det” 
 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
En fördel med att använda fokusgruppsintervjuer var möjligheten av att få fram betydelsefull 
information under kort tid. Valet av fokusgrupper användes med fördel i denna studie då vårt 
syfte var att beskriva hur ungdomar i Spånga-Tensta upplever betydelsen av fritidsaktiviteter 
och hur dessa påverkar deras vardagsliv. Resultatet vi fick under intervjun var ofta relaterat 
till känslor, reaktioner och tidigare erfarenheter. I litteraturen beskrivs fokusgrupper som en 
lämplig metod då forskaren vill studera upplevelser och känslor kring ett fenomen hos en 
grupp människor (Malterud, K. 1996). Under intervjuernas gång kunde vi se 
gruppdynamikens påverkan på deltagarna i form av att de hjälpte varandra till att hålla 
samtalet flytande. Interaktionen mellan gruppmedlemmarna blir mer synlig och kan lättare 
studeras av forskaren (Olsson & Sörensen 2001). Vi utförde våra intervjuer i fritidsgårdarnas 
konferensrum vilket skapade en känsla av samhörighet då alla satt vi samma bord. Valet av 
lokal bör tänkas över vid genomförande av fokusgruppsintervjuer dels för att skapa trygghet, 
dels för att ljudakustiken är avgörande för hur kvaliteten på inspelningen blir (Pollit & Beck 
2008). 
En nackdel med våra fokusgrupper som vi reflekterat över är att det fanns tydliga ledarroller i 
grupperna. Detta visade sig genom att vissa av deltagarna uttryckte sig i större utsträckning 
vilket kan ha bidragit till att alla inte fick chansen att uttrycka sig till fullo. Trots att en av oss 
fungerade som moderator och försökte få alla deltagare aktiva fanns det en eller två ungdomar 
i varje grupp som höll igång diskussionen mer än de övriga. Nackdelar med tydliga ledarroller 
i fokusgrupper kan vara att moderatorn låter sig styras av dessa (Olsson & Sörensen 2001). 
Detta upplevde vi i situationer då deltagare kom ifrån ämnet om fritidsaktiviteter och skapade 
ett dilemma om vi skulle avbryta och gå vidare eller inte. Vi lät ungdomarna prata även om 
ämnet inte berörde syftet, då vi upptäckte att de såg en möjlighet att få uttrycka sig om 
ungdomars situation i samhället. De visade mycket känslor och engagemang och vi ville inte 
gå in och avbryta med risk för att tappa deras intresse för fortsatt diskussion. Moderatorn 
förde samtalet tillbaks till ämnet på ett överbryggande sätt när det kändes rätt att avbryta utan 
att förbise någons tankar. Detta förhållningssätt gjorde att vi kunde bibehålla vår ledande roll 
som Malterud (1996) beskriver att forskare har i denna form av gruppsamling mer än vid 
andra traditionella forskningsintervjuer. Moderatorn ska också bidra till att samtalet får en 
god konkret förankring i det tema som ska belysas (Malterud, K. 1996).  
 
För att underlätta insamlingen av data utarbetades en intervjuguide utifrån det studien avsåg 
att undersöka. Tanken med att relatera frågorna i intervjuguiden till MOHO’s subsystem var 
att kunna använda modellen i analysen. Deltagarna fick inte frågorna utskriva då vi använde 
oss av fokusgruppsintervjuer där intervjuguiden är till som stöd för forskaren (Pollit & Beck 
2008). Att relatera frågorna i intervjuguiden till MOHO’s subsystem upplevde vi som ett 
användbart sätt för få innehållsrika diskussioner.  
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Urvalet för studien utfördes med hjälp av personal på fritidsgårdarna på grund av att de kände 
ungdomarna väl och kunde skapa en trygg grupp. Informationsbrevet som ungdomarna fick 
med sig hem för underskrift saknade upplysning om att intervjuerna skulle spelas in. Detta 
fick deltagarna dock veta muntligt innan intervjuerna startade och de fick möjlighet att avböja 
deltagandet. Ett moment i allmänhet som bör beaktas med informationsbrev som kräver 
underskrift är att om föräldrarna inte själva får brevet direkt kan det leda till att underskrift 
falsifieras. Vi kan inte med säkerhet garantera att alla informationsbrev har godkänts av 
målsman, men vi valde att tro på ungdomarna. Något som vi upplevde intressant var utfallet 
av könsfördelningen i fokusgrupperna. Det var en majoritet av pojkar i båda grupperna, varav 
en grupp enbart bestod av pojkar. Vid förfrågan till personalen om varför fördelningen blev 
ojämn, fick vi till svar att det inte går så många flickor på fritidsgården. Detta kan bero på 
många faktorer som exempelvis att undersökningen gjordes i en mångkulturell stadsdel med 
många nationaliteter. Inom vissa kulturer får flickor i tonåren inte vistas själva ute på 
kvällstid. Eftersom utförandet av intervjuerna var på fritidsgårdar som främst besöks på 
kvällstid kan detta ha påverkat könsfördelningen i urvalet. Efter ytterligare samtal med 
personalen om varför det inte fanns så många flickor som besökte fritidsgårdarna, blev våra 
tankar kring ojämlikheten breddade. Personalen menade att i närliggande stadsdelar som 
också har invånare från andra länder finns inte detta fenomen. För att kunna dra en slutsats 
om orsakerna till att varför pojkar besöker berörda fritidsgårdar mer än flickor fodras 
ytterligare studier kring detta femomen. Resultatet kan ha påverkats av att 
undersökningsgrupperna har dominerats av pojkar. 
För analys av data valde vi först MOHO då modellen fångar in viktiga komponenter gällande 
aktivitet (Kielhofner, G. 2008). Tanken var att koppla MOHO’s subsystem till de 
meningsbärande enheterna som underlag för kategorisering. Det visade sig snart att det var 
svårt att särskilja subsystemen i de meningsbärande enheterna då subsystemen var mer 
integrerade med varandra än vad vi räknat med och arbetet med analysen tog en annan 
vändning. Vi valde att ta med detta i metoden för att redovisa samtliga delar av dataanalysen 
samt att även då modellen inte kunde tillämpas hela vägen för oss ville vi inte utesluta att den 
funnits med under studiens gång.  
Trovärdigheten av vår studie stärks genom att författarna på var sitt håll tog fram 
meningsbärande enheter ur materialet som sedan jämfördes för att inget av betydelse skulle gå 
förlorat. Pålitligheten stärks genom att de meningsbärande enheterna från varje intervju hade 
samma kärna och det gick lätt att sammanställa dem. Resultatet visar att ungdomarna i de 
båda grupperna upplever betydelsen av fritidsaktiviteter som stor. Utan pålitlighet är det svårt 
att uppnå trovärdighet (Pollit & Beck, 2008).  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur ungdomar i Spånga-Tensta upplever betydelse av 
fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar vardagslivet. Det resultat vi har fått fram kommer 
nedan diskuteras utifrån tankar och funderingar som uppkommit under studiens gång.  
En stor del av ungdomarnas fritid spenderas på fritidsgårdarna vilket visade sig ha en stor 
social betydelse i deras vardagsliv. I litteraturen framgår det att människor ofta väljer att 
utföra fritidsaktiviteter tillsammans med andra eftersom de flesta har ett socialt behov 
(Friberg & Jonsson 1999). Människan har ett grundläggande behov av sociala kontakter och 
gemenskap med andra, det är tillsammans med andra människor som vi utvecklas och skapar 
en social identitet. (Creek, J. 2002). En av slutsatserna av detta är att ungdomar har ett behov 
av att ha flera roller såsom skolelev, dotter, son, syster, bror eller kamrat. Med dessa roller 
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följer ansvar som de blir tvungna att anpassa sig till och en balans mellan rollerna ger socialt 
tillfredsställelse (Mathiasson, C. 1994). I resultatet framgår det att genom att vara på 
fritidsgården åtar sig ungdomarna ofta en roll där det inte krävs mer av dem än att bara vara. 
Att fritidsgården är en trygg och familjär plats för ungdomarna beror mycket på det sociala 
umgänget samt att personalen har skapat ett öppet klimat med hjälp av struktur och regler. 
Personal på fritidsgårdarna har en viktig roll både som förebild och som ansvarig, i resultatet 
beskrivs personalen som en viktig del av tryggheten i det sociala sammanhanget. De har infört 
nolltolerans mot mobbning och utfrysning vilket leder till ungdomarna behandlar varandra 
med respekt.  
När gruppaktiviteter på fritiden diskuterades beskrev ungdomarna att gruppstöd ger en positiv 
verkan som minskar risken för destruktiva handlingar, negativa handlingar som kan styras av 
grupptryck. En intressant aspekt är hur ungdomar upplever att fritidsaktiviteter påverkar deras 
rutiner i vardagen då balansen mellan skola/arbete, fritid och vila är en central del inom vårt 
framtida yrke som arbetsterapeuter. I Törnquists (1995) avhandling beskrivs kärnan av 
arbetsterapi utifrån Meyers antaganden om att hälsans samband med balans mellan arbete, 
fritid och vila (Törnquist, K. 1995). Resultatet styrker vikten av rutiners betydelse för att 
uppnå balans i vardagen, vilket ungdomarna själva uttrycker.  
Andra fritidsaktiviteter som utfördes av ungdomarna utöver att besöka fritidsgårdar handlade 
mest om fotboll och annat socialt umgänge. Ålder och ekonomiska aspekter sätter gränser för 
utförande av en del fritidsaktiviteter men fotboll är en aktivitet som alla kan utöva oavsett 
ålder, ekonomi, kultur och språkkunskap. Dessa begränsningar kan kopplas till Kielhofners 
(2008) syn på hur aktivitet är i beroende av den psykosociala- och fysiska miljön och hur den 
påverkar utförandet (Kielhofner, G. 2008) 
 
I resultatet återges ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter kring konsekvenser av att 
inte ha några fritidsaktiviteter. Det framgår tydligt att brist på fritidsaktiviteter kan leda till 
destruktivt beteende bland deltagarna vilket leder oss till slutsatsen att fritidsaktiviteter och 
fritidsgårdar kan förebygga destruktivt beteende. Resultatet visar att ungdomarna känner sig 
åsidosatta när de gäller politiska beslut som rör deras fritid. Detta överrensstämmer med 
litteraturen där det beskrivs hur ungdomar kan känna sig maktlösa och främmande då de inte 
har några effektiva representanter i det demokratiska styrsystemet (Ogden, T. 1989) Det 
framgår i rapporten om Verdandis verksamhet att ungdomar som är medlemmar upplever en 
känsla av sammanhang, och att fritidsverksamheten upplevs som meningsfull, hanterbar och 
begriplig (Larsson & Eriksson, 2008).  
 
Resultatet visar att en saknad av vuxnas engagemang utanför fritidsgårdarna i form av 
föräldrar som nattvandrar. Det är intressant att se ungdomarnas önskan av att ha vuxna som 
ser till dem, då det är lätt att tro att det är tvärtom. Nattvandrare bidrar till att ungdomar håller 
sig borta från handlingar som kan skada både dem själva och andra i samhället. Agneta 
Tinnfält (2008) har skrivit en avhandling om ungdomars perspektiv på psykisk hälsa, att vara 
i riskzonen och hur vuxna kan stödja och främja psykisk hälsa. Resultatet visar att 
ungdomarna upplevde relationen till vuxna som viktig och betydelsefull för deras psykiska 
hälsa (Tinnfält, A. 2008).   
 
Då urvalsgruppen för studien bestod av personer med olika nationaliteter var det intressant att 
se vilka skillnader och likheter som diskuterades gällande sociala sammanhang. Resultatet 
visar att ungdomar med invandrarbakgrund kan relatera till varandra i högre grad än till 
svenskar. Orsaken till detta kan vara de har den gemensamma nämnaren att de inte är etniskt 
svenskar. Det vi funderar på är om de väljer att inte relatera med svenskar eller om de faktiskt 
inte kan. Anledningar till oförmåga till att relatera till svenskar kan bero på uppfostran, 
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värderingar eller påverkan av samhället eller val av fritidsaktiviteter. Detta överrensstämmer 
med Lindar (1999) som menar att invandrare är mindre aktiva inom traditionella 
svenska/nordiska fritidssysselsättningar såsom friluftsliv, skridskor och skidor (Lindar, P. 
1999).  
I resultatet kan vi se att ungdomar använder fritidsaktiviteter som medel för att stärka sin 
självkänsla då de beskriver att fritidaktiviteter lyfter fram deras skicklighet. Detta kan kopplas 
till Creek’s (2002) beskrivning om hur människan genom aktivitet upptäcker sin omgivning 
och lär sig förmågor som krävs i vardagen och samhället (Creek, J. 2002).  Det vi ser är att 
upplevda erfarenheter av att spela fotboll inte bara har en påverkan på deras vardagsliv utan 
kan också påverka deras framtid. Ungdomarna med invandrarbakgrund ser möjligheten att 
avancera inom fotboll oavsett ursprung. Detta kan kopplas till Ivarsson och Müllersdorfs 
studie då utfallet av en aktivitet kan ske både på lång och kort sikt, och då avancering inom en 
fritidsaktivitet kräver motivation (Ivarsson & Müllersdorf, 2008). Genomförandet och 
resultatet av denna studie har förstärkt vår tro på att arbetsterapeutisk kompetens är en tillgång 
som borde användas i större utsträckning, inom fler områden utanför hälso- och sjukvården. 
Samhällsplanering är ett område där arbetsterapeutisk kompetens kan användas på det sätt att 
vi får möjlighet att belysa fritidsaktiviteters betydelse och därmed tydliggöra konsekvenserna 
av ungdomars brist på fritidsaktiviteter. Även i förebyggande arbete mot destruktivt beteende 
hos ungdomar kan arbetsterapeutisk kompetens komma till användning genom att återskapa 
en balans med meningsfulla aktiviteter i vardagen.  
Slutligen ställer vi oss frågan om inte vidare forskning kan belysa hur arbetsterapeutens roll 
kan användas mer aktivt i förebyggande arbete för att bibehålla och/eller öka ungdomars 
aktiva fritid. 
 

6.3 Slutord 
 
En viktig reflektion kring resultatet är om det sett annorlunda ut om vi genomfört studien på 
en annan plats med andra ungdomar. I vår studie har vi begränsat oss till en stadsdel i 
Stockholm med ungdomar som har fritidsgårdar som en arena för fritidsaktiviteter. Vi hävdar 
att vare sig vi hade utfört studien på en balettskola, i en ishall eller i ett stall så är fortfarande 
betydelsen av att ha fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar deras vardagsliv viktig för 
ungdomar.  
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Örebro Universitet     Bilaga 1 
Hälsoakademin   081008 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro 
Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats som handlar om ungdomar i Spånga-
Tensta stadsdel. Syftet med studien är belysa val av fritidsaktiviteter och dess betydelse och 
påverkan i ungdomarnas vardagsliv. 
 
Vi kommer besöka fritidsgårdarna ”…..”, ”…..” och ”…..” för att intervjua några av 
ungdomarna om deras upplevelser kring aktiviteter. Intervjun kommer att ske i grupp om ca 
fem personer och beräknas ta ungefär en timma.  
 
Då vi vänder oss till ungdomar under 18 år önskar vi ett medgivande om att Ert barn ska få 
delta i intervjun. Naturligtvis är detta ett frivilligt val och alla individer som deltar har rätt att 
avsluta när de vill.    
 
Om ert barn deltar i studien är allt som sägs konfidentiellt och alla deltagarna kommer 
avidentifieras i det färdiga resultatet. Intervjun kommer att äga rum någon gång under v. 44 
eller v. 45, närmare information om dag och tid återkommer vi med. Vid frågor eller 
funderingar vänligen kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
_______________  _______________   
 
Susann Ashtab  Hanna Ringvall 
xxxxxxxx   xxxxxxxx 
 
 
_______________ 
 
Handledare: 
Maria Yilmaz 
xxxxxxxx 
 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att mitt barn får deltaga i intervjun 
 
 
 
Datum och Ort    Namnteckning 
 
 
Svar önskas senast onsdag 22 oktober. 



 

 

Intervjuguide     Bilaga 2 
 
Vad är fritidsaktivitet för er?   

(Vane- och viljesystemet)  

- Sport 

- Gården (kortspel, biljard, dataspel, umgås etc) 

- Vardagliga sysslor 

 

Vilka fritidsaktiviteter anser ni vara mest meningsfulla för er? 

(Viljesystemet) 

 

Varför väljer ni att utöva just de fritidsaktiviteter ni gör? 

(Vane- och viljesystemet, psykosocial- och fysisk miljö) 

- Roligt 

- Motion/träning 

- Utveckling 

- Umgänge 

- Kostnad 

- Familj- och grupptryck 

 

Vilken betydelse har fritidsaktiviteten för er? 

(Vane- och viljesystemet, psykosocial miljö) 

- Känslor 

- Socialt 

- Hälsa (fysisk och/eller psykisk) 

 

Var utförs fritidsaktiviteterna? 

(Fysisk miljö) 

- Gården 

- Sporthallen 

- Hemma 

 

Vilken tid på dygnet utförs fritidsaktiviteterna? 

(Vanesystemet) 

 

Vilken påverkan har fritidsaktiviteter för ert sociala liv? 

(Vanesystemet) 

- Framtida yrkesval 

- Breddat kontaktnät 


