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Sammanfattning 
Fritidsgårdsverksamheten inom Luleå Kommun kommer genomgå en förändring i 
samband med att verksamheten återgår till kommunal regi efter ett beslut från 2011. På 
grund av det kommande förändringsarbetet var Fritidsförvaltningen intresserade av att 
få svar på hur populära fritidsgårdar är för ungdomar bosatta inom dessa områden och 
även vilken av de två fritidsgårdarna som är mest besökt. Detta har därför varit en del av 
uppsatsen syfte, men förutom att ta reda på detta undersöktes det även om det finns 
skillnader beroende på bostadsområde, kön, årskurs, etnisk bakgrund samt social klass 
för att se om dessa faktorer påverkade ungdomarnas val i dessa frågor på något sätt. De 
två bostadsområdena som tas upp i denna uppsats skiljer sig från varandra i form av 
andelen utrikes födda, medelålder, boendeform och medelinkomst. 
 
I resultatet framkommer det att fritidsgårdens vanligaste besökare är killar, samt att 
den populäraste fritidsgården är den som är belägen i anslutning till högstadieskolan 
där dessa ungdomar går. Det är även under skoltid som de flesta besöken sker vilket ger 
en bild av att ungdomarna sällan tar del av verksamheten under sin fritid. Men resultatet 
visade även att det var en jämn könsfördelning i årskurs 9 när det gäller 
fritidsgårdsbesök, detta innebär att det inte handlar enbart om genus utan att även ålder 
kan spela in.  
 
Det blev även tydligt att dessa ungdomar i större uträckning utövar sin fritid i vad som 
kallas den sunda fritiden, som saknar den institutionaliseringen som finns inom den 
nyttiga fritiden. Dessa ungdomar utövar sin fritid och sitt identitetssökande i den mer 
kommersialiserade delen av samhället, detta syns bland annat i deras val av 
fritidsaktivitet men även på att fritidsgårdsverksamheten inte är en stor del av deras liv 
utanför skolan. Eftersom att dessa ungdomar befinner sig i en ålder där 
identitetssökande och identitetsskapande är påtaglig går det att finna förklaringar till 
skillnader i resultatet i form av gruppbildningar, normer och förväntningar som 
tillskrivs dessa ungdomar. 
 
 
Nyckelord: Fritidsgård, Identitetskapande, Ungdomars fritid, genus 
 
 
 



 

Abstract 
Youth recreation centers in Luleå Municipality will undergo a change after a decision 
from 2011. Due to the upcoming change Fritidsförvaltningen in Luleå was interested to 
find out how popular youth recreation centers are for young people living in these areas 
and also find out which of the two youth clubs which that are the most visited. This has 
been a part of the thesis purpose, but other than that I also wantet to find if there is any 
differences depending on the residential area, gender, grade, race, ethnicity and social 
class to see if these factors affected young people's choices in these matters. The two 
residential areas addressed in this paper are different from each other in terms of the 
proportion of foreign-born people, average age, tenure, and average income. 
 
The result shows that the most common youth recreation centers visitors are boys, and 
that the most popular recreation center is situated adjacent to the secondary school. It is 
also during school hours as most of the visits is, this gives the impression that young 
people rarely takes part of these activities during their free time. But the results also 
showed that there was gender parity in grade 9 in the after-school visits, this means that 
there is only about gender but also age to consider. 
 
It also became clear that these young people a greater extent exercising their free time 
in what is called the healthy leisure, without the institutionalization that are within the 
beneficial leisure. These young people exercising their free time and their search for 
identity in the more commercialized part of society, seen in particular in their choice of 
leisure activity but also in the fact that their after-school activities isn’t a large part of 
their lives outside of school. Given that these young people are in an age where the 
search for identity it is possible to find explanations for differences in the results in 
terms of formation of groups, norms and expectations that is given to these young 
people. 
 
Keywords: Youth recreation centers, identity, youths free time, gender 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om ungdomars fritid, mer specifikt vilka som besöker 
fritidsgårdar och vad de anser vara viktigt på fritidsgårdarna men även vilka 
fritidssysselsättningar de har. Arbetet är utfört på uppdrag och i samarbete med 
Fritidsförvaltningen i Luleå Kommun.  
 
Historiskt sett finns det två huvudsakliga synsätt på fritidsgårdar och dess verksamhet. 
Dessa mötesplatser kan ses som ett verktyg för att fånga upp ungdomar som riskerar att 
hamna utanför samhället och därigenom förhindra en eventuell kriminalitet som följt. 
En annan syn på verksamheten är att den kan fungera som ett stöd och en uppmuntran 
till ungdomar och deras positiva utveckling(Ungdomsstyrelsen, 2008). 
 
Bakgrunden till att Fritidsförvaltningen önskade ett arbete som behandlade frågor kring 
fritidsgårdar och ungdomars fritid ligger i ett beslut som fattades under 2011 och som 
berörde upphandlandet av fritidsgårdsverksamheten inom kommunen. Målet är att 
samtliga fritidsgårdar ska återgå i kommunal regi. I och med detta är 
Fritidsförvaltningen intresserade av att göra en ”nystart” av verksamheten genom att 
anpassa den efter ungdomarnas önskemål och fritidsaktiviteter. Till en början kommer 
två fritidsgårdar att återgå till kommunal regi, och för att veta vilken av dessa 
fritidsgårdar som ska vidareutvecklas vill de genomföra en undersökning. Genom att 
tillfråga de ungdomar som är bosatta i närheten av dessa två fritidsgårdar önskar de får 
svar p vilken som är mest populär samt vad dessa ungdomar helst sysslar med på 
fritiden.  
 
Fritidsgårdar kan fungera på flera olika sätt i samhället, det kan vara att socialisera 
ungdomar och förhindra att de skapar en skadlig eller olaglig fritid eller fungera som en 
trygghetszon för ungdomar. En fritidsgård kan även erbjuda ungdomar att ta del av 
kultur och fritidsutbud som de annars inte haft tillgång till, eller fungera som ett stöd till 
ungdomar som vill skapa sin egen fritid och på fritidsgården få stöd från vuxna. Men 
fritidsgårdar fungerar främst som en mötesplats oavsett vilka syften och mål som ligger 
bakom.(Ungdomsstyrelsen, Olson, 2008). Eftersom att det finns dessa möjligheter med 
fritidsgårdar är det intressant att undersöka om ungdomar använder sig av detta och i 
vilken utsträckning, samt om alla ungdomar som besöker fritidsgården gör det av 
samma anledning eller om det kan finnas skillnader mellan olika ungdomsgrupper. 
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1.1 Avgränsningar 
I denna uppsats har vissa avgränsningar gjorts, dels gällande vilka bostadsområden som 
ska omfattas av undersökningen men även vilken åldersgrupp som kommer vara 
aktuell, här nedan kommer dessa avgränsningar motiveras. 
 

• Enbart omfatta två bostadsområden, denna avgränsning sker dels eftersom att 
det var just dessa områden som Fritidsförvaltningen var intresserad av inför 
detta arbete. Men avgränsningen har även ett annat syfte, nämligen att 
majoriteten av ungdomar bosatta i dessa två områden går i samma 
högstadieskola, detta underlättar avsevärt när det gäller att komma i kontakt 
med dem. 
 

• Ungdomar i åldrarna 13 – 15, anledningen är att detta oftast är den grupp som 
besöker fritidsgårdar och som även är målgruppen för fritidsgårdsverksamheten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats har som syfte att söka svar på om det finns skillnader mellan olika 
grupper av ungdomar i förhållande till fritidsaktivitet samt hur ofta de besöker de 
fritidsgårdar som finns i dessa bostadsområden. Utöver detta kommer det även 
undersökas om det finns skillnader i fritidsgårdarnas popularitet och i sådana fall vad 
detta kan bero på. Med detta som syfte formuleras följande frågeställningar: 
 

• Finns det skillnader mellan olika ungdomsgrupper i form av ålder, kön, social 
klass och etnisk bakgrund när det gäller valet av fritidsaktivitet? 
 

• Finns det någon ungdomsgrupp som i större utsträckning besöker fritidsgårdar? 
 

• Går det att urskilja någon skillnad i popularitet när det gäller de två fritidsgårdar 
som finns tillgängliga i dessa två bostadsområden? 
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1.3 Om de två bostadsområdena 
I denna uppsats kommer inte bostadsområdena bli nämnda vid namn utan kommer 
istället att nämnas som bostadsområde 1 samt bostadsområde 2, detta med syfte att 
ytterligare säkra anonymiteten för de ungdomar som medverkat i uppsatsen och svarat 
på enkäten. Denna anonymisering av bostadsområdena bedöms inte minska uppsatsens 
validitet eller reliabilitet. 
  
Det går att se en tydlig skillnad mellan dessa två områden, och den tydligaste skillnaden 
går att hitta i de ekonomiska aspekterna. Medelinkomsten är nästan det dubbla i område 
2 jämfört med område 1 och sett till boendeformerna syns ytterligare en skillnad mellan 
dessa områden då äganderätten är mycket vanligare i område 2. Det verkar alltså som 
att område 2 är ett område där de boende har en annan ekonomisk styrka jämfört med 
område 1, skillnaden kan bero på att fler yngre bor i område 1 och detta kan även vara 
orsaken till att de har högre nivå av eftergymnasial utbildning(Luleå Kommun, 2010). 
Dessa skillnader mellan bostadsområdena kan innebära att det finns en skillnad mellan 
ungdomarnas fritid, dels med tanke på avstånd till centrala staden och dess utbud men 
även ekonomiska aspekter. Ekonomisk styrka kan påverka vilka fritidsaktiviteter som är 
möjliga att syssla med, social klass och etnisk bakgrund kan påverka vilka preferenser 
ungdomarna har när det gäller fritidsaktiviteter och synen på fritidsgårdar i allmänhet. 
 
Här nedan finns sammanfattad statistik om respektive område: 

1.3.1 Område 1 
Detta är ett område med ca 5 500 invånare och andelen utrikesfödda som bor i detta 
område är 19 %. Medelåldern ligger på 30 år och andelen med eftergymnasial utbildning 
ligger på ca 65 %. Den vanligaste boendeformen är hyresrätt och biltätheten är ungefär 
200 bilar per 1000 invånare. Medelinkomsten är ca 135 000kr per år(Luleå Kommun, 
2010). 

1.3.2 Område 2 
Antalet invånare är ca 4 500 personer varav andelen utrikesfödda ligger på 8 %. 
Medelåldern i området är 39 år och nivån på eftergymnasial utbildning är ca 52 %. Här 
är den vanligaste boendeformen äganderätt och biltätheten per 1000 invånare är 390. 
Medelinkomsten i område 2 är ungefär 273 000kr per år(Luleå Kommun, 2010). 
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1.4 Tidigare forskning 
Inom Sverige finns det ett relativt stort utbud av tidigare forskning och utredningar som 
berör fritidsgårdarnas verksamhet, betydelse och funktion i Sverige. Ett exempel på 
detta är de utredningar som genomförts av Ungdomsstyrelsen, där de försökt att 
analysera ungdomarnas fritid och kultur i hela landet. De lyfter fram problematiken med 
att visa en samlad bild över hur ungdomarnas kultur och fritid tar sig i uttryck, det 
förklaras bland annat med avsaknaden av data inom områden men även att det blir 
försvårat av att det ofta skiljer sig åt på lokal nivå(Ungdomsstyrelsen, 2006).  
 
En annan undersökning från Ungdomsstyrelsen har även visat på att social klass till viss 
del påverkar hur aktiva ungdomar är i föreningslivet, det framkom att de ungdomar som 
var mest aktiva i föreningar hade föräldrar med yrken som faller under kategorin 
tjänstemän eller egenföretagare. Men det finns även en skillnad i kön då killar är mest 
aktiva i föreningsliv. Skillnad mellan könen syns även på konsumtionen av kultur, och då 
i form av teaterbesök och de som läser böcker. Här var tjejer större konsumenter 
jämfört med killar, utlandsfödda var också konsumenter av kultur i mindre utsträckning 
än de som har svenskfödda föräldrar. När eget kulturutövande undersöktes framkom 
det en liknande bild, förutom när det gällde att spela instrument som var ett område 
populärare bland killar jämför med tjejer. Motion är ett område som domineras av tjejer, 
däremot skiljer det inte särskilt mycket mellan könen om man ser till den 
tävlingsinriktade idrotten som har en ganska jämn fördelning hos ungdomar upp till 15 
års ålder. Denna undersökning kunde även påvisa att ungdomars fritid inte enbart sker i 
organiserade former utan även spenderas på mötesplatser av olika slag, bland annat 
fritidsgårdar(Ungdomsstyrelsen, 2010). 
 
Tidigare forskning inom området har visat på att de aktiviteter ungdomar sökte skiljde 
sig mellan killar och tjejer, det var en tydlig uppdelning med några undantag. De 
aktiviteter som visade på mest skillnad mellan könen var sport, pingis eller biljard vilket 
var mer populärt bland killar och skapande verksamhet var mer populär bland tjejer. 
Däremot var aktiviteter så som film, musik eller att påverka verksamheten hade en 
mycket jämnare fördelning. Dessa skillnader och likheter som fanns mellan könen såg 
likadan ut i årskurs 7 till och med 9(Elofsson, 1997). 
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2. Teoretisk referensram 
Här nedan följer beskrivning av begrepp och teorier kring ungdomar, klass, genus, 
identitetskapande och fritid. Dessa begrepp och teorier kommer sedan användas i 
uppsatsen genom att försöka förklara resultatet, det kommer även användas för att 
diskutera kring resultatet. 

2.1 Genus och symboliskt kapital 
Det är viktigt att separera på begreppen genus och kön eftersom det ena är en social 
konstruktion och det andra en biologisk definition(Giddens, 2003). I denna uppsats 
kommer data att presenteras med kön som variabel, genus kommer sedan att diskuteras 
utifrån resultatet.  
 
Könsrollssocialisation är ett fenomen som innebär att en individ lär sig sin genus- och 
könsroll genom interaktionen med vänner, släkt och även via andra kanaler som 
exempelvis genom film och musik. Genom denna könsrollssocialisation vet sedan 
individen vilket beteende som är acceptabelt enligt de rådande normerna, enkelt 
uttryckt går det att förklara med att ungdomar lär sig vad som av samhället anses vara 
ett normalt beteende för killar respektive tjejer. De sociala faktorerna är inte det enda 
sättet som en person tillskriver sig genus och medföljande normer, men anses av många 
vara den starkaste bidragande delen. Eftersom att normer och förväntningar kan 
komma från vänner, föräldrar eller någon annan grupp finns det en risk att det blir 
konflikt, detta löser individen genom att själv välja vilka normer och förväntningar som 
de ska leva upp till(Giddens, 2003). 
 
Addo, Svensson och Peterson(2003) förklarar att det generellt sett har det gått att 
identifiera skillnader i beteendet hos killar och tjejer, i studier har det framkommit att 
det kan uppstå tydliga könsuppdelningar bland ungdomar och deras umgängesgrupper. 
Det anses även att killar har en gemenskap som oftare innebär konkret handlandande 
som syns i det offentliga rummet medans tjejer har en tendens att mer dra sig tillbaka 
och agera ut en kommunikationsinriktad gemenskap i mer privata rum. De ungdomar 
som medverkade i deras studie hade en tydlig uppdelning mellan könen, killar umgicks 
främst med killar och tjejer med tjejer. Däremot hade dessa ungdomar kontakt med det 
motsatta könet i andra sammanhang där de kunde lära sig och utforska sin könsroll och 
identitet. Waara(1994) beskriver också hur ungdomar agerar efter de förväntningar 
som omvärlden ställer, detta trots att könsroller tenderar att bryta gränser i större 
uträckning i modernare tid följs de förväntningar som ställs på tjejer och killar baserat 
på genus. Även i denna studie framkom en tydlig skillnad i hur det finns skillnader 
mellan könen och deras aktiviteter, killar befanns sig oftast i det offentliga rummet och 
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tog på detta sätt mer utrymme medans tjejer hellre träffades i mer privata sammanhang. 
Waara menade att detta kan bero på vilka aktiviteter som finns tillgängliga i dessa 
offentliga rum, och att om det inte finns aktiviteter som speglar tjejernas behov kommer 
de inte heller att delta i dessa rum. 
 
Genus är inte det enda som kan påverka en individs smak, stil, aktivitet och beteende. 
Enligt Pierre Bourdieu (1979, refererad i Andersen & Kaspersen, 2003) styrs detta även 
av vilket symboliskt kapital en individ besitter, detta delas upp i ekonomiskt, kulturellt 
samt socialt kapital. Det sociala kapitalet handlar om en individs sociala kontaktnät, att 
tillhöra ett högt värderat nätverk som exempelvis adel innebär också ett högt socialt 
kapital. Ekonomiskt kapital handlar, precis som det låter, om ekonomiska tillgångar. 
Kulturellt kapital handlar främst om utbildning och kunskap inom olika områden. En 
individs position i samhället är beroende av hur mycket kapital en individ har i 
respektive fält, alla dessa kapital går sedan att sammanställa till ett enda symboliskt 
kapital(Andersen, et al., 2003). 

2.2 Ungdom som social kategori 
När begreppet ungdom ska definieras är det inte lätt att bestämma vilket åldersspann 
som ska gälla eftersom att ungdom inte enbart handlar om ålder, men det finns ett antal 
avgränsningar som kan användas när det gäller att definiera begreppet. Ett sätt att 
avgränsa sig på är att utgå från de officiella kriterierna och när en individ får ansvar och 
rättigheter, detta sträcker sig i rättslig mening mellan 15 till 20 år. Men eftersom detta 
ålderspann inte stämmer in på den grupp ungdomar som återfinns i denna uppsats kan 
denna definition inte användas till detta syfte. Detsamma gäller den fysiologiska 
definitionen av ungdom som syftar till när puberteten inträffar, vilket för oss i norden 
oftast inträffar mellan 13 till 14 års ålder. När det gäller den kulturella avgränsningen 
blir det svårare att sätta ett ålderspann, detta kriterium menar att ungdomar definieras 
av deras ”egna stil” vilket avskiljer sig från vuxenvärlden. Problemet med detta 
kriterium är att stilar är någonting som i dagens samhälle strävad efter ungdomlighet 
och därför kan ålderspannet bli väldigt brett. Psykologiska utvecklingen kan vara till 
användning för att definiera ungdom, och då främst den period när individen skapar sin 
självbild och genomgår sitt egna identitetssökande(Estrada & Flyghed, 2007).  
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2.3 Ungdomars identitetsarbete 
De teorier som idag finns kring identitetskapande är omfattande och det är ett område 
som är välutforskat. I och med att samhället har utvecklats och förändrats menar många 
att det även inneburit att identitetskapande som process har utvecklats eller förändrats 
som en följd av detta. Ungdomar idag växer upp i ett samhälle som är mer fokuserat på 
individen och med fler möjligheter att utforska och hitta sin egen livsstil. Det utökade 
utrymmet där en individ kan uttrycka sig själv och samtidigt reflektera över sig själv har 
också påverkar hur identitetsskapandet ser ut idag. Identitetsskapande och 
identitetssökande är ingenting som enbart är begränsat till ungdomar, men det är i den 
perioden av livet där processen är mest påtagligt, det är även ungdomars 
identitetskapande som är av intresse i denna uppsats. Ungdomar vill ta reda sin plats i 
samhället, vilka grupper de tillhör och i största allmänhet vilka personer de är(Addo, et 
al., 2003).  
 
Genom ökad tillgång på information från omvärlden och den ökade rörligheten i sociala 
nätverk som internet fört med sig har även ungdomarnas möjlighet att jämföra sitt 
lokala område med övriga världen. Genom möjligheten jämföra med omvärlden ökar 
ifrågasättandet av det som finns lokalt i närheten och även ett ifrågasättande gällande 
lokala traditioner och värderingar.(Waara, 1994). 
 
 
 
Det är möjligt att dela upp en individs identitet i olika typer, då främst virtuell och 
nominell identitet men även kollektiv och individuell identitet. När det gäller att förklara 
dessa variationer av identitet görs det bäst genom en beskrivning som sätter de olika 
typerna i relation till varandra. Den nominella identiteten skulle kunna beskrivas som 
den identitet som är namngiven av omgivningen som sedan individen tar in och gör till 
en del av sig själv, det är som att få en stämpling från omgivningen. Detta kan handla om 
att en person får den nominella identiteten som ”problembarn” från sin omgivning, 
vilket leder till att personen tar in och försöker träda in i denna stämplade identitet. Den 
virtuella identiteten är den del som sker som ett pågående arbete av utforskande och 
prövande i samband med en individs identitetskapande. Det handlar om att testa sin 
identitet i olika sammanhang och olika kontexter som en del av utforskandet. Till detta 
kommer även den kollektiva och individuella identiteten vilket innebär att en individ 
dels skapar sin identitet genom att hitta likheter till andra inom en grupp men samtidigt 
särskiljer från gruppens medlemmar tack vare skillnaderna i den individuella 
identiteten(Addo, et al., 2003). Återigen visar det att identitet i stor utsträckning handlar 
om gemenskap och grupptillhörighet.  
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Allt detta innebär att även om identitetskapande och identitetssökande kan uppfattas 
som en individuell process är omgivningen och samhället som individen befinner sig 
också en avgörande faktor. Det handlar till stor del om vilken kontext individiden 
befinner sig i, vilka och på vilket sätt de kommunicerar. Dessa platser som ungdomar 
vistas på delas upp i privata, offentliga och semioffentliga rum. Det kan handla om 
hemmet, skolan, fritidsgården, stadsdelar och andra platser som kan variera från stor 
vuxeninsyn till ingen alls. Det är nämligen i dessa olika rum som ungdomar kan arbeta 
på att skapa och utforska sin identitet(Addo, et al., 2003).  Fritidsgården kan vara en del 
av identitetsskapande genom att fungera som ett rum där ungdomar socialiserar med 
varandra och genom den interaktionen bidrar till skapandet av sin identitet. 
 
Det blir alltså tydligt att identitetskapande inte enbart handlar om att kunna svara på 
frågan ”vem är jag?” utan det handlar även om att veta vilka eller vilken grupp man 
tillhör i samhället, och på så sätt handlar det även svara på frågan om vem man inte är 
och vilket grupp man inte tillhör. Detta kanske är som tydligast när personer uttrycker 
sig i former av ”vi och dom”. Men detta ”vi- och dom-tänkande” behöver inte enbart vara 
mellan grupper utan kan innebära att ungdomar ser på samhället eller samhällets 
institutioner som ”dom”, vilket innebär att de inte identifierar sig själva att tillhöra 
denna grupp. Ett tydligt exempel på hur vänner och grupper påverkar identitetskapande 
är hur vissa grupper skapar sina egna markörer eller symboler för sin grupptillhörighet. 
Allt från klädstil, musikstil, aktiviteter och i vissa fall kan egna uttryck i språket vara ett 
sätt visa omgivningen vem de är och vilken grupp de tillhör(Addo, et al., 2003).  
 
En annan faktor som påverkar identitetskapande är etnicitet, det spelar samma roll som 
gruppbildningar och fungerar som en gemenskap bland ungdomar på samma sätt som 
andra gemenskaper. Etnicitet är någonting som skapas i de sammanhang när 
ungdomarna definierar sig och sin etnicitet i förhållande till andra. Detta behöver inte 
ske genom att ungdomar enbart umgås med andra av samma etniska bakgrund, utan 
denna jämförelse kan ske inom grupper också. Just eftersom att etnicitet är någonting 
som skapas och definieras i jämförelse till andra är det även möjligt att skapa nya 
etniciteter och definitioner på dessa(Addo, et al., 2003). 

2.4 Fritidens sociala rum 
Eftersom att denna uppsats kommer att behandla ungdomars fritid är det viktigt att få 
ett grepp om vad fritid är och hur den kan skilja sig åt. För att göra detta kommer 
fritidens olika dimensioner att definieras och sedan användas för till att förklara 
resultatet.  
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I Fritidens sociala rum av Finn Calander(2008) diskuteras begreppet fritid och dess 
uppbyggnad, där definierar han fritid på följande vis: 
 

”Ur ett vardagligt perspektiv kan man säga att fritid är en tid på dygnet vars 
innehåll och mening inte styrs av lönearbete och/eller plikter av olika slag. 
Idealt är fritiden också en tid som människan fritt förfogar över utifrån 
personliga intressen och behov.” – Calander, Fritidens sociala rum. 

 
Calander definierar alltså fritid genom att likställa den vid all tid utanför exempelvis 
arbete eller skola, förutsatt att individen själv bestämmer på vilket sätt den tiden ska 
nyttjas. Han forsätter även med att dela upp fritiden i fem olika fält eller kategorier som 
kan användas för att beskriva fritiden. 
 

• Den nyttiga fritiden(A) 
Handlar främst om fritid som på något vis får stöd från samhället, det kan handla 
om exempelvis idrottsrörelsen eller kommunalt understödd verksamhet som i 
denna uppsats handlar om fritidsgårdar. Anledningen till att denna fritid klassats 
som nyttig har att göra med samhällets syn på denna typ av aktivitet.(Calander, 
2008). 

 
• Den sunda fritiden(B) 

Påminner om den nyttiga men får inte samma typ av stöd och hör inte samman 
på samma sätt med samhällets institutioner, istället handlar den sunda fritiden 
mer om relationen och konsumtionen av exempelvis varor från den 
kommersiella delen av samhället. Det är alltså fritid som går att konsumera och 
kan bland annat handla om att se film eller tv-serier och lyssna på musik. Denna 
typ av fritid anses sund sett från ett individperspektiv(Calander, 2008). 
 

• Den problematiska fritiden(C) 
Detta är den typ av fritid som inte passar in i de två tidigare kategorierna. Det kan 
räknas som illegitim fritid i den meningen att det inte stämmer överens med de 
normer eller värderingar som finns bland samhällets vuxna. Det behöver alltså 
inte handla om brottsliga aktiviteter utan kan handla om att frånvara från skolan 
utan giltig anledning. Det är i detta fält som ungdomar testar sina gränser, vilket 
kan vara nödvändigt för att individen ska utvecklas genom att testa samhällets 
gränser(Calander, 2008). 
 

• Den aktivistiska fritiden(D) 
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Denna fritid är ofta institutionaliserad och handlar ofta om organisationer, 
rörelser och ungdomsförbund. Det kan handla om djurrättsaktivism men även 
politisk verksamhet med ekonomiskt stöd från staten. Precis som den 
problematiska fritiden kan det vara nödvändigt att ungdomar någon gång 
befinner sig i den aktivistiska friden, eftersom att de ifrågasätter demokratiska 
beslut och lagar vilket i sin tur kan bidra till samhällets utveckling(Calander, 
2008). 
 

• Den kriminella fritiden(D) 
Precis som namnet antyder handlar denna kategori om den fritid som ligger på 
fel sida om lagen, det är en fritid med brottslig verksamhet. Denna typ av fritid är 
sammankopplad med kriminella organisationer som ofta hittar sina nya 
medlemmar bland de ungdomar som befinner sig inom dessa ramar(Calander, 
2008). 
                                                  

I denna uppsats är det den Nyttiga Fritiden som berörs och diskuteras just eftersom att 
det är den fritid som grundar sig i institutionalisering, som ofta visar sig i form av 
idrottsföreningar eller fritidsgårdar och går att hitta i övre högra delen av figur 1. Men 
det påpekas även att det kan variera vilken typ av fritid som tillskrivs en ungdomsgrupp 
helt beroende på vilken aktivitet som lyfts fram(Calander, 2008). I denna uppsats 
betonas sådan aktivitet och fritid som främst återfinns i fält A och B. 

 
                                                   Fritidens sociala rum 
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Figur 1. Hämtad ur fritidens sociala rum av Finn Calander(2008). 
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3. Metod och tillvägagångssätt 
Eftersom syftet är att försöka kartlägga ungdomars fritid krävs data från ett större antal 
individer, därför föll valet på kvantitativ metod och datainsamling via enkäter. Enkäter 
som metod lämpar sig när åsikter, smak och attityder ska samlas in från en större 
population. Kvantitativ metod underlättar även när jämförelser ska ske mellan grupper 
av ungdomar, exempelvis med hänsyn till genus, bostadsområde och social bakgrund, 
eftersom enkäter säkerställer att alla får exakt samma frågor(Ejvegård, 2009).  

3.1 Undersökningsgrupp och urval 
Undersökningsgruppen till denna uppsats blev ungdomar i årskurs sju till nio på en 
högstadieskola. Den skola som blev vald har skolungdomar som är bosatta i de två 
bostadsområden som är av intresse för denna uppsats, efter samtal med 
Fritidsförvaltningen avgjordes att denna skola därför är det bästa valet för att fånga upp 
ungdomar från de två bostadsområdena. På grund av att uppsatsen ska behandla 
besöksfrekvens och andra frågor som berör fritidsgårdar och dess verksamhet valdes 
årskurs sju till nio eftersom det är ungdomar i denna ålder som sannolikt är 
verksamhetens vanligaste besökare, detta baseras på Fritidsförvaltningens erfarenheter 
från verksamheterna samt att en av de fritidsgårdar som behandlas i uppsatsen är 
belägen på en högstadieskola där ungdomarna är i denna ålderskategori. 

3.2 Enkätkonstruktion och utförande 
Enkäten konstruerades på sådant sätt att det skulle vara möjligt att jämföra åsikter, 
smak och attityd hos olika kategorier av ungdomar. Under själva arbetet med enkäten 
pågick en regelbunden kommunikation med fritidsförvaltningen för att säkerställa att 
deras frågor dels finns med, men även formuleras på sådant sätt att svaren kommer 
kunna användas i det syfte som var tänkt. Fritidsförvaltningen hade tidigare 
erfarenheter av enkätundersökningar bland ungdomar i dessa områden, vilket var till 
nytta i utformningen av enkäten. Enkäten bestod av 15 frågor som behandlade ålder, 
bostadsort, fritidssysselsättning, val av kommunikation samt frågor för att göra det 
möjligt att få fram olika kategorier av ungdomar. Dessa enkäter var även utformade för 
att vara fullständigt anonyma, det skulle inte vara möjligt att genom svaren kunna 
identifiera enskilda individer.  
 
Innan högstadieskolan kontaktades skedde ett pilotenkätsförfarande där fyra ungdomar 
i åldern 13 till 14 år fick fylla i enkäten och sedan kommentera dess uppbyggnad och 
eventuella formuleringar som var otydliga. Efter detta genomfördes små förändringar av 
enkäten baserat på den återkoppling dessa fyra ungdomar gett.  
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Högstadieskolans rektor kontaktades via e-post där syftet med uppsatsen och enkäten 
beskrevs, när ungdomar yngre än 15 år ska delta i undersökningar måste godkännande 
från målsman ofta förälder ges men i detta fall fungerar rektor på skolan som en form av 
ställföreträdande målsman. Rektorn på högstadieskolan planerade sedan in tillsammans 
med lärare vilken dag och tidpunkt som skulle passa bäst för att inte störa deras 
verksamhet. Själva enkätundersökningen skedde sedan genom personliga besök i 
klasserna, innan enkäterna delades ut till eleverna skedde en kort information om syftet 
med undersökningen samt hur informationen skulle användas. Utöver detta 
informerades även ungdomarna om att deras deltagande var helt anonymt och frivilligt. 
Sedan samlades alla enkäter in utan att de placerades i någon speciell ordning, för att 
ytterligare säkerställa anonymitet. 
 
Enkäter delades ut till två klasser för årskurs 9 samt tre klasser för både årskurs 8 och 7, 
sammanlagt 8 klasser medverkade i enkätundersökningen. Sammanlagt delades 160 
enkäter ut och samtliga enkäter inhämtades med svar, däremot förekom visst internt 
bortfall på vissa frågor. Anledningen till detta interna bortfall beror på att vissa 
ungdomar valt att inte besvara alla frågor. 

3.3 Bearbetning och presentation av data 
Insamlad data sammanställdes sedan som en datafil redan dagen efter att enkäterna 
delats ut, detta gjordes för att tidigt se om det fanns något behov av komplettering av 
materialet. Under bearbetningen av data från enkäterna kontrollerades även om någon 
information som uppgetts kunde försvaga anonymiteten för deltagarna, om detta fanns 
anonymiserades denna information. Sammanställningen skedde med hjälp av ytterligare 
en person som var införstådd i syftet med undersökningen och även på kravet av 
anonymitet för ungdomarna. 
 
All data lästes sedan in i ett datorprogram för statistisk bearbetning. Där kodades alla 
variabler och i vissa fall kombinerades variabler för att definiera nya variabler så som 
etnisk bakgrund och socioekonomiskt indelning. Den sistnämnda variabeln 
sammanställdes med Statistiska centralbyråns indelning av socioekonomiska grupper 
där föräldrarnas yrke granskades och definierades för att sedan kunna kategoriseras i 
socioekonomiska grupper. Dessa socioekonomiska grupper är vanliga att tillämpa som 
indikatorer på social klass inom samhällsvetenskapliga studier. I vissa fall var det inte 
möjligt att avgöra yrke eller yrkesroll, dessa fick värdet ”okänt”, samma värde tillskrevs 
där föräldrar hade anställning men inget yrke uppgetts. De variabler som bygger på en 
skattningsskala mellan 1 till 6 kodades om för att kunna visa hur stor procent som valt 5 
och 6, det gör det möjligt att fokusera på vilka faktorer som ansågs ha stor betydelse 
respektive vilka aktiviteter som är populärast bland ungdomarna.  
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Sedan när nya variabler skapats påbörjades arbetet med att presentera resultatet med 
hjälp av korstabeller i procent.  Resultatet kommer att presenteras i uppsatsen på ett 
sådant sätt att det inte ska vara möjligt att identifiera någon av deltagarna. När det gäller 
variabeln socioekonomisk indelning kommer endast utgå från faderns yrke på grund av 
att underlaget var större jämfört med modern. Ytterligare en åtgärd är att de två 
bostadsområden som omfattas av uppsatsen endast kommer nämnas som område 1 
respektive område 2. 

3.4 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet handlar om insamlandet av data skett på ett sätt som är tillförlitligt, att mäta 
det som är avsett att mätas innebär en god reliabilitet(Ejvegård, 2009). I denna uppsats 
har vissa åtgärder genomförts för att säkerställa att både validiteten och reliabiliteten är 
så hög som möjligt. Detta har skett dels genom att närvara på plats när enkäterna 
delades ut och samlades in, på så sätt säkerställs det att informationen kommer från 
avsedd grupp.  Ett annat sätt att säkerställa dessa faktorer var att genomföra en 
pilotenkätsundersökning på fyra ungdomar i åldern 13 till 14 år för att uppmärksamma 
eventuella problem med frågeformulering eller upplägg i enkäten. 
 
För att säkerställa validitet inhämtades relevant teori för att fungera som ett stöd vid 
utformandet av enkäten, sådan teori som inte ansågs vara relevant blev utelämnad. Den 
teoretiska referensramen behandlar genus, klass, fritid, identitetskapande och i viss mån 
etnicitet. Enkäten utformades i samråd med Fritidsförvaltningen och även med 
handledare för att säkerställa att de frågor som ställdes var relevanta till uppsatsen 
frågeställningar och syfte.  
 



20 

5. Ungdomar och deras fritidsvanor 
Här nedan följer en redovisning som visar hur fritiden ser ut för ungdomar samt hur 
besöken på fritidsgården skiljer sig åt baserat på kön, bostadsort, etnicitet, årskurs och 
social klass.  

5.1 Vilka ungdomar besöker fritidsgård? 
Tabell 1. Besöker fritidsgård?  
Årskurs, kön och fritidsgård. Procent. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Ja 6 % 0 % 15 % 3 % 4 % 0 % 

Nej 94 % 100 % 85 % 97 % 96 % 100 % 
Antal 32 37 26 30 23 11 

Fritidsgård 2       
Ja 81 % 38 % 54 % 33 % 44 % 45 % 

Nej 19 % 62 % 46 % 67 % 56 % 55 % 
Antal 32 37 26 30 23 11 

 
De vanligaste besökarna är killar i årskurs 7 och 8, däremot blir könsfördelningen 
jämnare i årskurs 9. Fritidsgårdarna lockar generellt sett killar i större uträckning än 
tjejer.  Det är troligt att vad Addo, Svennson och Peterson(2003) kom fram till under sin 
studie av ungdomar och deras gruppbildningar gör det möjligt att förklara denna 
skillnad. Killarna kan ha en annan typ av gemenskap jämfört med tjejerna på så sätt att 
deras sätt att umgås är mer utåtriktat och sker i större uträckning i offentliga rum ute i 
samhället, medans tjejerna generellt sett håller sig mer i ett privat sammanhang där de 
umgås med varandra. 
 
Tabell 2. Besöker fritidsgård?  
Etnicitet, kön och fritidsgård. Procent. 
 Svensk bakgrund Annan etnisk bakgrund 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej 
Ja 4 % 0 % 31 % 6 % 

Nej 96 % 100 % 69 % 94 % 
Antal 68 61 13 17 

Fritidsgård 2     
Ja 62 % 33 % 61 % 53 % 

Nej 38 % 67 % 39 % 47 % 
Antal 68 61 13 17 

 
Samma mönster syns även här, i denna tabell är det tydligt att killar i större utsträckning 
besöker fritidsgårdarna jämfört med gruppen tjejer. Det skiljer inte särskilt mycket 
mellan de etniska grupperna i besöksprocent på fritidsgård 2 som är mest populär enligt 
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denna tabell, däremot är det tydligt att ungdomsgruppen killar av annan etnisk 
bakgrund är största besökarna på fritidsgård 1 med ganska stor marginal. Anledningen 
till detta kan man eventuellt tyda i tabell 3 där det går att se hur fritidsgård 1 besöks i 
störst uträckning av invånarna från detta område som också har en större andel utrikes 
födda jämfört med område 2.  
 
Tabell 3. Besöker fritidsgård?  
Bostadsområde, kön och fritidsgård. Procent. 

 Område 1 Område 2 
Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej 

Ja 24 % 10 % 5 % 0 % 
Nej 46 % 90 % 95 % 100 % 

Antal 17 10 39 36 
Fritidsgård 2     

Ja 65 % 50 % 56 % 31 % 
Nej 35 % 50 % 44 % 69 % 

Antal 17 10 39 36 
 
Här syns det återigen att killar är den största gruppen när det gäller att besöka 
fritidsgårdarna oavsett område. Det blir även tydligt att fritidsgård 2 är populärast, men 
mer intressant är att det är vanligare bland ungdomar från område 1 att besöka 
fritidsgård. Detta kan anknytas till resonemanget att bostadsområde kan styra smak och 
fritidsaktivitet i viss mån, område 2 är dels ett område med högre årsinkomst men det 
ligger även närmare till centrala staden och det fritidsutbud som finns där. 
 
Tabell 4. Besöker fritidsgård?  
Social klass, kön och fritidsgård. Procent. 
 Arbetare & Lägre 

tjänstemän 
Tjänstemän på 

mellannivå 
Högre tjänstemän 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Ja 13 % 0 % 9 % 0 % 21 % 4 % 

Nej 87 % 100 % 91 % 100 % 79 % 96 % 
Antal 15 14 11 14 14 23 

Fritidsgård 2       
Ja 60 % 36 % 64 % 43 % 57 % 35 % 

Nej 40 % 64 % 36 %  57 % 43 % 65 % 
Antal 15 14 11 14 14 23 

 
Sammanfattningsvis går det att se att den populäraste fritidsgården är den belägen i 
område 2 och att killar är procentuellt sett den största ungdomsgruppen. Sett till social 
klass finns det ingen större skillnad bland de som besöker fritidsgårdarna Men det är 
även tydligt att ungdomar av annan etnisk bakgrund besöker fritidsgårdarna i större 
uträckning jämfört med gruppen med svensk bakgrund, detta gäller besöken på båda 
fritidsgårdarna.  
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5.2 Hur regelbundet sker besöken? 
Tabell 5. Hur ofta besöks respektive fritidsgård? 
 Årskurs, kön, fritidsgård och besöksfrekvens per vecka. Procent. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
1-2 dagar/vecka 33 % 100 % 80 % 50 % 0 % 0 % 
3-4 dagar/vecka 33 % 0 % 20 % 50 % 0 % 0 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
33 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Antal 3 1 5 2 2 0 
Fritidsgård 2       

1-2 dagar/vecka 58 % 47 % 72 % 70 % 18 % 40 % 
3-4 dagar/vecka 11 % 13 % 14 % 0 % 46 % 60 % 

5 dagar/vecka 4 % 0 % 0 % 0 % 9 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
27 % 40 % 14 % 30 % 27 % 0 % 

Antal 26 15 14 10 11 5 
 
Här syns det att killar och tjejer från årskurs 9 som besöker fritidsgårdar står för den 
gruppen som gör det mest regelbundet, 46 % av killarna och 60 % av tjejerna från 
årskurs 9 besöker fritidgård 2 flera gånger i veckan. 
 
 
Tabell 6. Hur ofta besöks respektive fritidsgård? 
 Social klass, kön, fritidsgård och besöksfrekvens per vecka. Procent. 
 Arbetare & Lägre 

tjänstemän 
Tjänstemän på 

mellannivå 
Högre tjänstemän 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
1-2 dagar/vecka 50 % - 100 % - 100 % 100 % 
3-4 dagar/vecka 50 % - 0 % - 0 % 0 % 

5 dagar/vecka 0 % - 0 % - 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
0 % - 0 % - 0 % 0 % 

Antal 2 0 1 0 2 1 
Fritidsgård 2       

1-2 dagar/vecka 56 % 80 % 71 % 80 % 25 % 45 % 
3-4 dagar/vecka 11 % 20 % 29 % 20 % 38 % 33 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
33 % 0 % 0 % 0 % 37 % 22 % 

Antal 9 5 7 5 8 9 
 
De mest regelbundna besökarna av fritidsgård 2 är killar och tjejer vars far hör till 
gruppen högre tjänstemän, sedan kommer tjänstemän på mellannivå och slutligen 
arbetare och lägre tjänstemän.  
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Tabell 7. Hur ofta besöks respektive fritidsgård? 
 Etnicitet, kön, fritidsgård och besöksfrekvens per vecka. Procent. 
 Svensk bakgrund Annan etnisk bakgrund 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej 
1-2 dagar/vecka 20 % 50 % 80 % 100 % 
3-4 dagar/vecka 40 % 50 % 0 % 0 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
40 % 0 % 20 % 0 % 

Antal 5 2 5 1 
Fritidsgård 2     

1-2 dagar/vecka 55 % 45 % 45 % 70 % 
3-4 dagar/vecka 21 % 15 % 11 % 20 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 22 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
24 % 40 % 22 % 10 % 

Antal 42 20 9 10 
 
Om man tolkar denna tabell med genus ställt emot etnicitet framkommer att killar av 
annan etnisk bakgrund är mer regelbundet på fritidsgårdarna, detsamma gäller tjejerna 
av annan etnisk bakgrund som generellt sett är mer regelbundet på fritidsgård jämför 
med gruppen tjejer med svensk bakgrund. Det visar alltså att ungdomsgruppen av 
annan etnicitet är de mest regelbundna besökarna, detta kan bero på gemenskap och att 
dessa individer har en gemenskap som uppstår när de jämför sig med de övriga 
ungdomar som har svensk bakgrund. 
 
Tabell 8. Hur ofta besöks respektive fritidsgård? 
 Bostadsområde, kön, fritidsgård och besöksfrekvens per vecka. Procent. 
 Område 1 Område 2 

Fritidsgård 1 Kille Tjej Kille Tjej 
1-2 dagar/vecka 40 % 100 % 67 % 0 % 
3-4 dagar/vecka 40 % 0 % 0 % 100 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
20 % 0 % 33 % 0 % 

Antal 5 1 3 1 
Fritidsgård 2     

1-2 dagar/vecka 27 % 60 % 68 % 36 % 
3-4 dagar/vecka 46 % 20 % 18 % 18 % 

5 dagar/vecka 0 % 0 % 0 % 0 % 
Endast vid större 

arrangemang 
27 % 20 % 14 % 46 % 

Antal 11 5 22 11 
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När det ställs område emot område går det att se en skillnad, område 1 är mer frekventa 
besökare av fritidsgården jämfört med område 2. Detta stämmer överens med 
områdesbeskrivningen som visar att bostadsområde 1 har en större andel invånare av 
annan etnisk bakgrund, alltså kan bostadsområdet vara en förklaring till varför denna 
grupp besöker fritidsgårdar mer regelbundet. Det kan vara en gemenskap bland 
bostadsområdets ungdomar, behöver alltså inte enbart handla om gemenskap genom 
etnicitet. 

5.3 Vilken tid på dygnet sker besöken? 
Fritidsgård 2 ligger i anslutning till högstadieskolan och till skillnad från andra 
fritidsgården är den även öppen på dagen. Därför är det av intresse att se när på dagen 
ungdomarna besöker denna fritidsgård.  
 
Tabell 9. Vilken tid på dagen besöker de fritidsgård 2?  
Årskurs, kön och tid på dygnet. Procen. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
På dagen 93 % 100 % 75 % 90 % 91 % 100 % 

På kvällen 0 % 0 % 19 % 10 % 9 % 0 % 
Både kväll och dag 7 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 

Antal 27 14 16 10 11 5 
 
Tydligt att det är främst på dagen som fritidsgården besöks oavsett vilken årskurs som 
gäller. Den gruppen som besöker fritidsgården på kväll är främst killar där den största 
gruppen går i årskurs 8. 
 
Tabell 10. Vilken tid på dagen besöker de fritidsgård 2?  
Etnicitet, kön och tid på dygnet. Procent. 
 Svensk bakgrund Annan etnisk bakgrund 

 Kille Tjej Kille Tjej 
På dagen 96 % 95 % 50 % 100 % 

På kvällen 2 % 5 % 30 % 0 % 
Både kväll och dag 2 % 0 % 20 % 0 % 

Antal 44 20 10 9 
 
Även enligt tabell 10 är dagen vanligaste tidpunkten för fritidsgårdsbesök, viss skillnad 
syns på gruppen killar av annan etnisk bakgrund som även besöker gården även andra 
tidpunkter. 
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Tabell 11. Vilken tid på dagen besöker de fritidsgård 2?  
Bostadsområde, kön och tid på dygnet. Procent. 
 Område 1 Område 2 

 Kille Tjej Kille Tjej 
På dagen 100 % 100 % 84 % 100 % 

På kvällen 0 % 0 % 8 % 0 % 
Både kväll och dag 0 % 0 % 8 % 0 % 

Antal 11 5 25 11 
 
I denna tabell framkommer det att de ungdomar som besöker fritidsgård 2 utanför 
skoltid även är bosatt i området. Det verkar alltså som att det handlar om hur nära 
fritidsgården är belägen hemmet. 
 
Tabell 12. Vilken tid på dagen besöker de fritidsgård 2?  
Social klass, kön och tid på dygnet. Procent. 
 Arbetare & Lägre 

tjänstemän 
Tjänstemän på 

mellannivå 
Högre tjänstemän 

 Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
På dagen 90 % 80 % 86 % 100 % 88 % 100 % 

På kvällen 40 % 20 % 0 % 0 % 12 % 0 % 
Både kväll och dag 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 

Antal 10 5 7 6 8 8 
 
Det är främst barn till arbetare och lägre tjänstmän som besöker fritidsgård 2 på kvällen 
till skillnad emot övriga grupper som främst besöker på dagen. 
 
Efter att dessa tabeller granskats framkommer det att besöken sker främst under dagtid 
då ungdomarna är på skolan. De grupper som besöker fritidsgården under kvällstid är 
främst killar av annan etnisk bakgrund och vars förälder är arbetare, lägre tjänsteman 
eller tjänsteman på mellannivå. 
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5.4 Faktorer vid val av fritidsgård 
Dessa tabeller visar på hur stor procent som anser att respektive faktorer har stor 
betydelse vid valet av fritidsgård. Under kategorin annat finns faktorer som 
ungdomarna själva uppgett detta är faktorer som hur nära skolan fritidsgården ligger, 
stämningen bland de som är på gården och om det är under skoltid. 
 
Tabell 13. Avgörande faktorer vid val av fritidsgård. 
Bostadsområde, kön och faktorer av stor betydelse. Procent. 
 Område 1 Område 2 
Faktorer Kille Tjej Kille Tjej 
Hur nära det ligger 
hemmet 

24 % 20 % 39 % 41 % 

Vart mina vänner går 53 % 50 % 51 % 43 % 
Inredningen 41 % 10 % 20 % 24 % 
Vad man kan göra 70 % 50 %  46 % 57 % 
Sjysta ledare 41 % 60 % 53 % 46 % 
Möjligheten att påverka 29 % 30 % 18 % 19 % 
Mängden 
aktiviteter/arrangemang 

35 % 40 % 23 % 11 % 

Annat 6 % 20 % 3 % 5 % 
 
I område 1 syns det att både killar och tjejer ser till vad som finns att göra på 
fritidsgården, samtliga grupper uppger att vännerna och hur sjysta ledare också avgör 
vid valet av fritidsgård. I område 2 anser ungdomarna att avståndet från hemmet har 
betydelse, det anser inte ungdomarna från område 1 i samma utsträckning.  
 
Tabell 14. Avgörande faktorer vid val av fritidsgård. 
Etnicitet, kön och faktorer av stor betydelse. Procent. 
 Svensk Bakgrund Annan etnisk bakgrund 
Faktorer Kille Tjej Kille Tjej 
Hur nära det ligger 
hemmet 

25 % 42 % 30 % 24 % 

Vart mina vänner går 40 % 55 % 78 % 29 % 
Inredningen 24 % 30 % 46 % 6 % 
Vad man kan göra 44 % 50 % 69 % 53 % 
Sjyssta ledare 41 % 48 % 39 % 47 % 
Möjligheten att påverka 18 % 15 % 30 % 24 % 
Mängden 
aktiviteter/arrangemang 

19 % 87 % 30 % 18 % 

Annat 4 % 5 % 0 % 12 % 
 
Det som sticker ut i denna tabell är att killar av annan etnisk bakgrund i större 
uträckning värdesätter vart vänner går och ser detta som en faktor av stor betydelse. 
Samma grupp ser även mer till vad man kan göra jämfört med andra ungdomsgrupper. 
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Mängden aktiviteter är den absolut viktigaste faktorn för 87 % av tjejerna med svensk 
bakgrund, samma siffra är 18 % för tjejer av annan etnisk bakgrund. 
 
Tabell 15. Avgörande faktorer vid val av fritidsgård. 
Årskurs, kön och faktorer av stor betydelse. Procent. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Faktorer Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Hur nära det ligger 
hemmet 

28 % 41 % 19 % 36 % 30 % 36 % 

Vart mina vänner går 38 % 62 % 39 % 39 %  65 % 36 % 
Inredningen 13 % 27 % 35 % 32 % 39 % 0 % 
Vad man kan göra 38 % 68 % 58 % 42 % 52 % 18 % 
Sjysta ledare 47 % 62 % 42 % 29 % 30 % 27 % 
Möjligheten att påverka 9 % 14 % 35 % 19 % 17 % 18 % 
Mängden 
aktiviteter/arrangemang 

25 % 22 % 19 % 10 % 17 % 0 % 

Annat 6 % 8 % 0 % 7 % 4 % 0 % 
 
Vad som finns att göra på fritidsgården blir mindre viktigt för tjejer när det kommer upp 
i årskurs 9 jämfört med årskurs 7 och 8. Detsamma gäller vart vännerna går, detta 
minskar också i betydelse i de högre årskurserna medans det får större betydelse för 
killarna. 
 
Tabell 16. Avgörande faktorer vid val av fritidsgård. 
Social klass, kön och faktorer av stor betydelse. Procent. 
 Arbetare & Lägre 

tjänstemän 
Tjänstemän på 

mellannivå 
Högre tjänstemän 

Faktorer Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Hur nära det ligger 
hemmet 

20 % 43 % 36 % 64 % 36 % 22 % 

Vart mina vänner går 53 % 57 % 36 % 64 % 57 % 26 % 
Inredningen 33 % 36 % 9 % 21 % 43 % 13 % 
Vad man kan göra 53 % 57 % 36 % 57 % 64 % 30 % 
Sjysta ledare 33 % 71 % 64 % 50 % 36 % 45 % 
Möjligheten att påverka 13 % 7 % 27 % 21 % 36 % 17 % 
Mängden 
aktiviteter/arrangemang 

7 % 7 % 27 % 14 % 36 % 22 % 

Annat 0 % 7 % 18 % 7 % 0 % 9 % 
 

5.5 Val av fritidsaktivitet 
I följande tabeller presenteras hur stor procent av respektive grupp som utför dessa 
aktiviteter ofta. När ungdomar uppgett något under Annat har det varit plugga, 
fiske/jakt, skidor/snowboard och dans. 
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Tabell 17. Fritidsaktivitet som utförs ofta. 
Bostadsområde, kön och aktivitet. Procent. 
 Område 1 Område 2 
Aktiviteter Kille Tjej Kille Tjej 
Läsa 29 %  20 % 3 % 35 % 
Spela TV/Dataspel 82 %  20 % 64 % 30 % 
Internet 70 % 70 % 64 % 65 % 
TV/Film 53 % 40 % 41 % 41 % 
Spela Sällskapsspel 6 % 10 % 3 % 8 % 
Umgås/prata med vänner 53 % 70 % 41 % 70 % 
Spela instrument/Skapa 
musik 

12 % 20 % 15 % 19 % 

Målar/Ritar 6 % 10 % 3 % 19 % 
Pyssel 0 % 0 % 0 % 8 % 
Idrottar/Tränar 59 % 40 % 56 % 65 %  
Är på fritidsgården 12 % 0 %  8 % 0 % 
Annat 0 % 0 % 15 % 14 % 
 
Bland samtliga grupper är internet någonting som används ofta i underhållningssyfte på 
fritiden, detta är genomgående för killar och tjejer oberoende av bostadsområde. TV- 
och dataspel är också populärt men då främst bland killar medans idrotta och träna är 
vanligt bland alla. Precis som TV- och dataspel är vanligare bland killar är umgås och 
prata med vänner vanligare bland tjejerna. 
 
Tabell 18. Fritidsaktivitet som utförs ofta. 
Etnicitet, kön och aktivitet. Procent. 
 Svensk bakgrund Annan etnisk bakgrund 
Aktiviteter Kille Tjej Kille Tjej 
Läsa 6 % 27 % 31 % 18 % 
Spela TV/Dataspel 62 % 23 % 62 % 24 % 
Internet 57 % 58 % 62 % 71 % 
TV/Film 40 % 36 % 39 % 47 % 
Spela Sällskapsspel 4 % 7 % 23 % 12 % 
Umgås/prata med vänner 49 % 73 % 31 % 59 % 
Spela instrument/Skapa 
musik 

13 % 11 % 15 % 24 % 

Målar/Ritar 2 %  11 % 23 % 24 % 
Pyssel 0 % 5 % 8 % 6 % 
Idrottar/Tränar 63 % 66 % 54 % 47 % 
Är på fritidsgården 4 % 0 % 15 % 0 % 
Annat 18 % 10 % 8 % 24 % 
 
När man ser till etnisk bakgrund är mönstret detsamma, verkar alltså inte finnas någon 
större skillnad mellan grupperna, däremot ser man att 15 % av gruppen killar med 
annan etnisk bakgrund ofta besöker fritidsgård följt av killar med svensk bakgrund med 
endast 6 %. 
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Tabell 19. Fritidsaktivitet som utförs ofta. 
Årskurs, kön och aktivitet. Procent. 
 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 
Aktivitet Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Läsa 0 % 19 % 8 % 23 % 26 % 55 % 
Spela TV/Dataspel 50 % 19 % 54 % 32 % 87 % 9 % 
Internet 63 % 49 % 46 % 68 % 65 % 82 % 
TV/Film 38 % 24 % 35 % 48 % 48 % 55 % 
Spela Sällskapsspel 6 % 5 % 8 % 7 % 8 % 18 % 
Umgås/prata med 
vänner 

53 % 76 % 35 % 58 % 48 % 82 % 

Spela 
instrument/Skapa 
musik 

13 % 11 % 4 % 13 % 26 % 27 % 

Målar/Ritar 3 % 14 % 4 % 19 % 8 % 0 % 
Pyssel 0 % 5 % 0 % 7 % 4 % 0 % 
Idrottar/Tränar 78 % 62 % 62 % 55 % 39 % 82 % 
Är på fritidsgården 3 % 0 % 12 % 0 % 4 % 0 % 
Annat 34 % 16 % 4 % 7 % 4 % 18 % 
 
Idrotta och träna är en aktivitet som är populär bland båda könen i alla årskurserna, 
med undantaget för killar i årskurs 9 där det minskar kraftigt. Det verkar som att 
gruppen killar årskurs 9 till större del spelar tv- och dataspel, det kan alltså handla om 
att denna gruppen är mindre delaktiga i idrottsföreningar och istället tillbringar sin 
fritid i de mer kommersiella delarna av fritiden. Även i denna tabell blir det tydligt att 
internet är en populär sysselsättning, främst bland tjejer årskurs 9. 
 
Tabell 20. Avgörande faktorer vid val av fritidsgård. 
Social klass, kön och aktivitet. Procent. 
 Arbetare & Lägre 

tjänstemän 
Tjänstemän på 

mellannivå 
Högre tjänstemän 

Aktivitet Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej 
Läsa 7 % 14 % 9 % 43 % 29 % 22 % 
Spela TV/Dataspel 73 % 50 % 46 % 14 % 71 % 22 % 
Internet 53 % 57 % 91 % 36 % 64 % 70 % 
TV/Film 47 % 50 % 64 % 29 % 50 % 39 % 
Spela Sällskapsspel 7 % 14 % 18 % 0 % 7 % 13 % 
Umgås/prata med 
vänner 

53 % 64 % 55 % 79 % 50 % 57 % 

Spela 
instrument/Skapa 
musik 

7 % 21 % 9 % 7 % 21 % 13 % 

Målar/Ritar 0 % 14 % 18 % 14 % 0 % 9 % 
Pyssel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Idrottar/Tränar 47 % 50 % 82 % 57 % 64 % 52 % 
Är på fritidsgården 7 % 0 % 9 % 0 % 14 % 0 % 
Annat 0 % 7 % 18 % 7 % 21 % 26 % 
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Dessa tabeller har visat en tydlig bild kring vilka fritidsaktiviteter som är vanligast och 
populärast bland de olika ungdomsgrupperna, de olika variablerna resulterade i lika 
resultat. Det verkar genomgående vara populärt bland gruppen killar att spela TV- och 
dataspel, internetanvändningen på fritididen är ganska jämt fördelat bland könen.  
Skapande aktiviteter så som måla/rita samt spela instrument/skapa musik verkar vara 
populärast bland tjejer med annan etnisk bakgrund och där fadern faller in under 
arbetare eller lägre tjänsteman. 

5.6 Den sammanfattade bilden 
Det som är tydligast i resultatet är att killarna är den gruppen som i störst utsträckning 
besöker fritidsgårdarna, detta syns tydligast i årskurs 7 och gapet minskar i årskurs 8 
för att sedan vara relativt jämfördelat i årskurs 9. Det verkar vara mer populärt att 
besöka fritidsgårdar bland ungdomar som är bosatta i område 1, denna grupp besöker 
båda fritidsgårdarna i större uträckning jämfört med område 2. Om man ser till de 
ungdomar som har svensk bakgrund och de med annan etnisk bakgrund framkommer 
en viss skillnad och då framför allt för fritidsgård 1, ungdomar med annan etnisk 
bakgrund besöker denna fritidsgård i större uträckning jämfört med andra grupper. För 
den andra fritidsgården försvinner skillnaden mellan killar med svensk bakgrund och 
killar med annan etnisk bakgrund, däremot finns det kvar en skillnad bland tjejerna 
eftersom de med annan etnisk bakgrund besöker fritidsgården i större uträckning.  
 
De allra flesta som besöker fritidsgården gör det 1 till 2 dagar per vecka, men det fanns 
ett undantag i årskurs 9 där största delen av både killar och tjejer är på fritidsgård mer 
regelbundet. Det fanns skillnad mellan könen, däremot inte lika stor splittring som 
mellan de som besöker respektive inte besöker fritidsgårdarna. Precis som att 
fritidsgårdar verkar populärare bland gruppen ungdomar bosatta i område 1 så besöker 
även denna grupp fritidsgårdarna oftare och då framförallt killarna. Ser man till etnisk 
bakgrund finns det inga större skillnader. 
 
Överlag verkar faktorerna som kan påverka valet av fritidsgård spela ungefär lika roll 
för ungdomarna, men det finns undantag där det skiljer sig åt bland grupperna bland 
annat anser 70 % av killarna från område 1 tycker att det är av stor betydelse vad man 
kan göra på fritidsgården medans denna siffra är kring 50 % för övriga grupper.  
 
Möjligheten att påverka verkar också vara viktigare för ungdomarna i område 1 jämfört 
med område 2, denna faktor är av större vikt för ungdomar med annan etnisk bakgrund. 
Samma sak gäller var vännerna går där de killar som har annan etnisk bakgrund i störst 
uträckning värderar detta högt, samtidigt är det en faktor som är lägst värderad av tjejer 
av annan etnisk bakgrund. Ser man på samma faktor men istället tar hänsyn till 
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årskurser som variabel syns det att det är viktigast för killar i årskurs 9 följt av tjejer 
årskurs 7. Vart vännerna går är lika högt värderad oavsett socioekonomisk indelning.  
 
För att hålla resultatet så relevant som möjligt kommer endast de tre fritidsaktiviteter 
som utövas mest från respektive grupp att uppmärksammas här. Sett till bostadsområde 
är internet någonting som alla sysslar med i hög grad, detsamma gäller träning och att se 
på film eller tv. Det finns alltså inte stora skillnader mellan bostadsområdena, däremot 
en viss skillnad mellan könen. Bland annat går det att se hur tv- och dataspel är 
vanligare aktivitet bland killarna men inte hos tjejerna medans motsatsen gäller för att 
umgås och prata med vänner. Dessa skillnader och likheter mellan könen håller i sig 
även med hänsyn till etnisk bakgrund eller vilken årskurs de går i. Beroende på vilken 
socioekonomisk grupp ungdomarna tillhör kan det variera vilken aktivitet som utövas 
mest. De vars far är arbetare eller lägre tjänsteman är den vanligaste aktiviteten tv- eller 
dataspel bland killar och umgås med vänner för tjejerna. När det gäller de som hör till 
nästa socioekonomiska grupp är idrott och träning vanligast bland killar, men även här 
är umgås med vänner vanligaste aktiviteten för tjejerna. Bland de som har en far som är 
högre tjänsteman återkommer tv- och dataspel som vanligast bland killar och för dessa 
tjejer är surfa på internet den vanligaste fritidsaktiviteten. 
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6. Analys/Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras med hjälp av den teoretiska 
referensramen och även diskuteras. Därför kan det vara bra att åter igen nämna 
uppsatsens frågeställningar: 
 

• Finns det skillnader mellan olika ungdomsgrupper i form av ålder, kön, social 
klass och etnisk bakgrund när det gäller valet av fritidsaktivitet? 
 

• Finns det någon ungdomsgrupp som i större utsträckning besöker fritidsgårdar? 
 

• Går det att urskilja någon skillnad i popularitet när det gäller de två fritidsgårdar 
som finns tillgängliga i dessa två bostadsområden? 

 
Analysen och diskussionen kommer att vara indelad i underrubriker för att ge en så 
tydlig bild som möjligt. 

6.1 Besöken på fritidsgårdarna 
Den absolut tydligaste bilden är att ungdomsgruppen killar besöker fritidsgårdarna i 
större utsträckning än ungdomsgruppen tjejer. Anledningarna till denna uppdelning kan 
vara många, men det är mycket troligt att genus har en påverkan i detta fall. 
Giddens(2003) beskriver hur genus kan påverka valet av aktiviteter och beteende, det 
kan exmpelvis finnas en uppfattning bland ungdomarna att fritidsgårdarna främst är en 
plats för killar och därför besöker andra ungdomsgrupper fritidsgården i mindre 
utsträckning. Förutom detta kan en annan orsak vara att de aktiviteter som finns 
tillgängliga på fritidsgården inte uppfyller de behov som tjejer söker eller helt enkelt 
inte tilltalar denna ungdomsgrupp i samma utsträckning, vilket skulle stämma överens 
med det Waara(1994) kom fram till i sin studie.  
 
Resultatet kring besöken stämmer även överens med de tidigare nämnda studierna i ett 
annat avseende. Addo, Svensson och Peterson(2003) visade på i sin studie, att killar ofta 
har en gemenskap som tar sitt uttryck i det offentliga rummet. Detta var någonting som 
även Waara(1994) kunde beskriva hur fritidsaktiviteter kunde skilja sig mellan könen i 
hans studie, att tjejer mer sällan tar plats utan hellre befinner sig med sina vänner i mer 
privata rum utanför det offentliga. Det skulle alltså kunna vara en del av förklaringen till 
varför det generellt sett är vanligare att killarna besöker fritidsgården, eftersom den 
verksamheten befinner sig inom det offentliga rummet.  
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Men denna tydliga skillnad mellan könen som finns i årskurs 7 minskar i årskurs 8 och 
försvinner nästan helt i årskurs 9, vilket innebär att det inte nödvändigtvis enbart 
handlar om genus utan även om ålder. Sett från arbetet av Addo, Peterson och 
Svensson(2003) skulle det vara möjligt att förklara detta. Då ungdomarna blir äldre 
övergår det även till att höra till en annan ungdomsgrupp, alltså identifierar de sig inte i 
samma uträckning med de ungdomar som går i årskurs 7 och 8. Att inte gå på 
fritidsgården kan då bli ett sätt att markera att de inte tillhöra dessa gruppen, just att 
separera sig från andra grupper för att beskriva sig själv är en viktig del i 
identitetskapandet. Ytterligare en förklaring till varför könsfördelningen är jämnare i 
årskurs 9 kan vara att utforskandet av könsrollerna pågår i större utsträckning i denna 
ålder, att söka sin könsroll i relation till det motsatta könet. Alltså att killar och tjejer 
umgås med varandra i större utsträckning då de kommit längre i identitetssökandet 
jämfört med de ungdomar som går i årskurs 7 och 8. 
 
Resultatet går alltså inte att enbart förklara med att det handlar om genusroller och vad 
som anses normal för killar respektive tjejer, det finns även med en aspekt av 
identitetskapande. Exempelvis förklarar genus inte riktigt varför besöken på 
fritidsgårdarna minskar i de högre årskurserna, däremot kan detta förklaras med hjälp 
av teorier kring ungdomarnas identitetskapande.  Eftersom dessa ungdomar är i åldern 
där psykologiska processen för att skapa en självbild börjar bli mer påtaglig, samtidigt 
som det i dagens samhälle går emot en mer individuell process och inte en process som i 
samma uträckning sker i grupp. Detta skulle alltså kunna förklara att när ungdomarna 
kommer upp i de högre årskurserna blir deras identitetssökande till större del en 
individuell uppgift och sker mer självständigt eller i mindre grupper. Samtidigt i denna 
process börjar ungdomar bilda grupper och andra indelningar för att definiera vem de 
är, och vilka de inte är(Addo, et al., 2003). Sett till dessa teorier kan det alltså handla om 
en indelning av de som besöker fritidsgårdar och de som inte besöker fritidsgård, och att 
denna indelning är mer påtaglig i de högre årskurserna där identitetssökandet kommit 
lite längre och blivit en större del av ungdomarnas vardag. Det kan även handla om 
kollektiv identitet, det vill säga att ungdomarna söker sig till de grupper som har 
likheter till dem själva för att sedan till viss del ta avstånd från andra grupper. Addo, 
Peterson och Svensson(2003) belyser just att grupptillhörighet och gemenskap har en 
stor betydelse för att upprätthålla och skapa sin identitet, detta gäller även etnicitet. Just 
detta går att se på att majoriteten av ungdomarna generellt värderar vart vänner går 
som en av de avgörande faktorerna.  
 
Det framkom även att det fanns skillnader inom gruppen killar där de med annan etnisk 
bakgrund besöker fritidsgård 1 i större uträckning än de med svensk bakgrund. Det var 
även denna grupp som besökte fritidsgårdar mer regelbundet än någon annan 
ungdomsgrupp. Förklaringen till detta kan finnas i identitetskapandet enligt Addo, 
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Peterson och Svensson(2003), att gruppen av annan etnisk bakgrund skapat en del av 
sin identitet genom att jämföra sig själv med de övriga grupperna. De beskriver hur 
etnicitet skapar en stark gemenskap, detta kan även vara sant för de ungdomar som 
besvarat på enkäten för denna uppsats. Men utöver etnicitet syns även att de som 
besöker fritidsgårdarna mest regelbundet är bosatta i område 1, detta kan vara 
sammankopplat med etniciteten eftersom detta område har större andel utrikes födda 
jämfört med område 2. Alltså kan det handla om en gemenskap som uppstår bland dessa 
ungdomar dels genom att de har annan etnisk bakgrund och kan relatera till varandra 
genom detta, samt att de kommer från samma bostadsområde som ökar denna 
gemenskap ytterligare. 
 
När det gäller vilken fritidsgård som är mest populär syns det tydligt att det är 
fritidsgård 2, som även ligger i anslutning till skolan. Resultatet visar även på att det är 
under dagtid som ungdomarna besöker fritidsgården, alltså under skoltid. Det verkar 
alltså som att ungdomarna bosatta i dessa två områden befinner sig till större del i den 
sunda fritiden, alltså den fritid som är mindre sammankopplad till samhället och är 
institutionaliserad i mindre utsträckning(Calander, 2008).  

6.2 Ungdomarnas fritid 
Det går att se tydliga tecken på att genus har betydelse för de aktiviteter som 
ungdomarna sysslar med, tv- och dataspel är främst en aktivitet som utförs av killarna. 
Men när man ser till samma aktivitet bland tjejer är siffran ofta mycket lägre, däremot är 
att umgås och prata med vänner en aktivitet som tjejer säger är en stor del av deras 
fritid medans killarna menar att de inte gör detta i samma utsträckning. Genom att 
samhället ofta framställer tv- och dataspel som en aktivitet främst för killar är det därför 
enligt Giddens(2003) mer troligt att killar sysslar med detta och mindre vanligt bland 
tjejer, det går alltså att förklara denna skillnad i resultatet med att det är någonting som 
ungdomarna lär sig genom sin könsrollssocialisation. Tidigare forskning visat finns det 
aktiviteter som inte skiljer mellan könen(Elofsson, 1997), detta syns även i detta 
resultat och då främst på användning av internet, film och musik. 
 
Sett till årskurs och fritidsaktiviteter framkommer ytterligare grupper, exempelvis är 
killar i årskurs 7 en grupp som till större del utövar sport och träning jämfört med 
årskurs 9 där killarna till större del spelar tv- eller dataspel. Enligt Calander(2008) går 
det även att förklara resultatet med att ungdomarna som medverkat i 
enkätundersökningen befinner sig inom fältet A när det gäller fritid(se figur nedan), 
alltså den sunda fritiden som till största del handlar om att konsumera kommersiella 
delarna från samhället i sin process att skapa en identitet. 
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Figur 1. Hämtad ur fritidens sociala rum av Finn Calander(2008). 
 
Detta går bland annat att se på ungdomarnas konsumtion av kommersiell fritid, alltså 
sådan fritid som marknaden producerar. Killarnas största fritidssysslor består av bland 
annat spela tv- dataspel, tv och film samt internet. Alla dessa sysslor är sådant som är 
kommersiella fritidssysslor och sällan har någon form av stöd av samhällets 
institutioner. Men detta gäller inte enbart killarna utan även tjejernas fritid består till 
störst del av aktiviteter som går att hänföra till den sunda fritiden och kommersiella 
delen av samhället. Dras främsta fritidssysselsättning är internet följt av tv och film och 
sedan att umgås och prata med vänner. Internet är ett fritidsintresse som har stort 
avstånd från samhällets institutioner och de främsta aktörerna på internet är 
kommersiella aktörer. Detta innebär enligt Calander(2008) att eftersom ungdomarna 
främst befinner sig inom den sunda fritiden är den nyttiga fritiden inte lika närvarande, 
och alltså är fritidsgårdar en mindre trolig fritidsaktivitet. 
 
På grund av samhällets utveckling kan det även hända att fritidsgården inte längre är 
attraktivt för ungdomar eftersom att dagens teknik ger en mycket större spelplan att 
interagera med andra och utbyta kultur och stilar. Förut kan fritidsgårdarna fungerat 
som en mötesplats där ungdomar träffades för att umgås med vänner och syssla med 
aktiviteter, dessa mötesplatser kan därför ha varit ett sätt för ungdomar att utforska och 
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finna sin identitet och även utöva sina identiteter i en bekant kontext. Men i och med 
förändringarna i samhället har denna mötesplats vuxit sig större kanske främst tack 
vare internet där ungdomar nu kan chatta med varandra och interagera med ungdomar 
runt om i hela världen. Detta ger ungdomarna ett mycket större fält för sitt 
identitetskapande och identitetsutövande, ungdomarna kan även påverkas i större 
utsträckning av den sunda fritiden eftersom att kommersiella delarna av samhället blir 
mer tillgängligt och tar större plats.  
 
Utöver skillnader mellan kön och årskurs finns det viss skillnad i fritidsaktiviteterna sett 
till bostadsområde, i område 2 utför ungdomarna i större uträckning de aktiviteter som 
kan vara sammankopplad med kostnader för föräldrar. Det är endast under 
bostadsområde 2 som ungdomarna uppgett att de sysslar med exempelvis dans, slalom, 
fiske och jakt som återfinns under etiketten ”annat”. Anledningen till detta kan vara att 
de ungdomar som bor i område 2 har föräldrar med andra ekonomiska förutsättningar 
eftersom detta är ett område med högre medelinkomst jämfört med område 1. Denna 
högre medelinkomst skulle betyda att de besitter ett högre ekonomiskt kapital, vilket 
enligt Pierre Bourdieu (1979, refererad i Andersen & Kaspersen, 2003) innebär att 
dessa ungdomar har andra intressen jämfört med ungdomar utan samma starka 
ekonomiska kapital. Detta får ytterligare stöd eftersom de sysslor som inte kräver lika 
mycket kostnader i form av utrustning eller avgifter är en större del av fritiden för de 
ungdomar som bor i område 1. 

6.3 Framtida forskning 
Framtida studier skulle kunna fokusera på att undersöka om och i vilken utsträckning 
kommersiell fritid påverkar fritidsgårdar och dess popularitet bland ungdomar, samt 
om det på något sätt skulle vara möjligt att sammanföra dessa två typer av fritid. Det vill 
säga kombinera den sunda och nyttiga fritiden på en och samma mötesplats. 
 
Denna uppsats fokuserar på de ungdomar som besöker fritidsgårdarna, därför skulle det 
vara intressant att göra en liknande undersökning riktad emot ungdomar som inte 
besöker fritidsgårdarna. 
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Bilaga 
Enkäten nedan är anonymiserad genom att bostadsområde inte står i klartext. 

Hur vill du att din fritid ska se ut? 
1. Jag är… 

 Kille 

 Tjej 

 

2. Jag går i årskurs… 

 7 

 8 

 9 

 

3. Jag bor på… 

 Område 1 

 Område 2 

 Annat:……………………….. 

 

4. Besöker du fritidsgården på Område 1? 

 Ja   Nej (Gå vidare till fråga 6) 

 

5. Hur ofta besöker du fritidsgården på Område 1? 

 1 – 2 dagar/vecka  5 dagar/vecka 

 3 – 4 dagar/vecka  Endast när det är något större arrangemang 

 

6. Besöker du fritidsgården på Område 2? 

 Ja   Nej (Gå vidare till fråga 9) 

 

7. Hur ofta besöker du fritidsgården på Område 2? 

 1 – 2 dagar/vecka  5 dagar/vecka 

 3 – 4 dagar/vecka  Endast när det är något större arrangemang 
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8. Vilken tid är du oftast på fritidsgården i Område 2? 

 På dagen   På kvällen   Både kväll och dag  

 

 

9. Vad är det som avgör vilken fritidsgård du besöker? 

(Markera hur avgörande det är med ett ”X” på linjen) 

                Inte alls      Mycket 

Hur nära det ligger mitt hem        

Vart mina vänner går         

Inredningen (Soffor, bord, stolar etc.)        

Vad man kan göra (spela, tv/film, fika, sport etc.)       

Sjyssta ledare         

Möjligheten att påverka(aktiviteter etc.)       

Hur många aktiviteter/arrangemang som hålls       

Annat:……………………..         

 

10. Vilka aktiviteter sysslar du med efter skolan och på helgerna? 

(Markera hur ofta du gör dessa saker genom att göra ett ”X” på linjen)  

                 Inte alls        Ofta 

Läser(Böcker/Tidningar)         

Spela TV/Dataspel         

Internet(sociala medier, chatt etc.)        

TV/Film          

Spela sällskapsspel(Kort, monopol etc.)       

Umgås och prata med vänner        

Spela instrument/skapa musik        

Målar/Ritar          

Pyssel(exempelvis: sy, scrapbooking etc.)       

Idrottar/tränar         

Är på fritidsgården         

Annat……………………………         
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11. Hur skulle du vilja få nyheter och information kring fritidsaktivteter? 

 E-post    Facebook 

 Twitter    Hemsida/blogg 

 Affischer    Informationsbrev(vanlig post) 

 SMS    Internetforum 

 Annat:…………………………  

 

12. På vilket sätt skulle du vilja kontakta Fritidsförvaltningen med 

frågor/idéer/åsikter. 

 E-post    Facebook 

 Twitter    Hemsida/blogg   

 SMS    Internetforum 

 Annat:…………………………  

 

13. Vilken är den högsta utbildning dina föräldrar genomgått? 

Mor:    Far: 

 Grundskola   Grundskola 

 Gymnasium   Gymnasium 

 Högskola/Universitet(minst 2 år)  Högskola/Universitet(minst 2 år) 

 Vet ej    Vet ej 

 

14. Har dina föräldrar ett arbete? 

Mor:    Far: 

 Ja    Ja 

 Nej    Nej 

Om ”Ja”, vad arbetar de med? 

Mor:……………………………………… Far:………………………………………. 

 

15. Är båda dina föräldrar uppvuxna i Sverige? 

 Ja   Nej   En är inte uppvuxen i Sverige 


