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Enligt Ungdomsstyrelsens dokument, De kallar oss unga, får fritiden en allt viktigare del i unga 

människors liv. Huruvida de själva upplever sig ha mycket eller lite fritid anser sig majoriteten ha 

för lite fritid, vilket indikerar på att fritiden fått en ökad betydelse och att det blir allt viktigare att 

använda fritiden väl.  

 

Syftet med denna studie är att studera hur några ungdomar i storstadsmiljö upplever sin fritid och 

vilken betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. För att erhålla kunskaper om dessa 

spörsmål har en kvalitativ metod använts och djupintervjuer med sex ungdomar har genomförts. 

Samtalen med ungdomarna är uppbyggda kring tre huvudteman; fritid, livskvalitet och 

självuppfattning. Alstren från samtalen har sedermera kopplats samman med Giddens 

struktureringsteori och teorier om ambivalens, Allardts teori om Att ha, Att älska, Att vara och 

Roos teori om fritidens ökade betydelse. 

 
I denna studie tydliggörs de behov den senmoderna ungdomen upplever sig ha. Enligt 

ungdomarna i studien utgör behovet av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, stimulerande 

jagstärkande aktiviteter och trygghet centrala behov, vilka tillfredsställs under den fria tidens 

utformning. I vilken utsträckning dessa behov tillfredsställs under fritiden beror på dess kvalitet 

och vilket värde den ges. 

 

Nyckelord: Fritid, livskvalitet, symmetriska relationer, ontologisk trygghet och ambivalens. 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritiden är ett mål i sig och utgör själva kärnan 

i betydelsen av att vara en fri människa 

Aristoteles (384-322 f. Kr.) 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras det utvalda problemområdet och det grundläggande syftet med studien.  

1.1 Bakgrund till utvalt problemområde 

Ungdomsstyrelsen har i ett aktuellt dokument, De kallar oss unga, presenterat vilka attityder och 

värderingar som gäller för unga mellan 16 och 29 år. Undersökningen är baserad på närmare tre 

tusen svar på en postenkät som genomfördes 2002 och visar att fritiden får en allt viktigare del i 

unga människors liv. Fritiden har ökat mest i betydelse för ungdomar i åldern 16-29 år sedan en 

motsvarande undersökning utfördes 1955, då de unga tyckte att det var viktigare med fast arbete, 

skaffa hem och bilda familj och nå en god ställning i yrket. När det gäller förändringen i fritidens 

innehåll visar undersökningen att de individuella inslagen har ökat den senaste tioårsperioden. 

Det är framförallt de individuella sporterna och användandet av datorer/Internet som har ökat. 

När det gäller om de unga själva upplever sig ha mycket eller lite fritid kan det konstateras att 

majoriteten anser sig ha för lite fritid, vilket kan ge en förklaring till att fritiden har fått en ökad 

betydelse och att det blir allt viktigare för dem att nyttja fritiden på ett bra sätt. De i åldern 16-19 

år är till stor del aktiva inom idrotten. Nästan var fjärde är med i en lagidrott och nästan var femte 

är med i en individuell idrott och/eller kulturförening. Detta kan förklaras med att unga provar 

på olika typer av verksamheter på ett annat sätt än äldre. Undersökningen visar att de i åldern 16-

19 år tycker att vänner är viktigare än familj. Pojkar i samma åldersgrupp umgås lite mer med sina 

kompisar än vad flickor gör. Vid en liknande undersökning som genomfördes fem år tidigare, 

1997, var tron på framtiden lägre och de unga såsom kollektiv upplevde sig ha en lägre 

livskvalitet. (Ungdomsstyrelsen, 2003) 
 

Med fritidens ökade betydelse i unga människor liv är det av stort intresse att studera relationen 

mellan livskvalitet och fritid. I tidigare forskning om livskvalitet har man identifierat fritid som en 

viktig variabel för att mäta en människas livskvalitet. I barnkonventionen som Sverige 

undertecknande den 2 september 1990 tydliggörs fritidens betydelse för barn- och ungdomars 

positiva utveckling och livskvalitet. 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall 

respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall 

uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 

samt för rekreations- och fritidsverksamhet. (Barnkonventionen, artikel 31) 
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Efter att ha studerat fenomenet fritid ur olika perspektiv dels under min fritidsledarutbildning 

och dels i mina teoretiska studier inom sociologi med inriktning på fritidsarbete och fritidskultur 

vill jag fördjupa mig i frågeställningen; vilken betydelse har ungdomars fritid för deras upplevda livskvalitet? 

Frågeställningen rymmer två dimensioner, dels försöker den urskilja vilket värde ungdomar tillskriver 

fritiden och dels tydliggöra relationen mellan fritid och livskvalitet.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur några ungdomar i storstadsmiljö upplever sin fritid och 

fritidens betydelse för deras upplevda livskvalitet. Dessutom problematiseras fritidens ökade 

betydelse för den enskilda individen och dess funktion i samhället. 
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2. TEORIRAM 

Detta kapitel syftar till att definiera och problematisera begreppen fritid och livskvalitet på individ- och 

samhällsnivå för att öka förståelsen för begreppsinnebörderna. Tidigare forskning inom fritid- och livskvalitet lyfts 

fram och kopplas till sociologiska teorier, vilka avser att ge kännedom om vilka processer som påverkar och styr 

den enskilda individens sätt att tolka och uttrycka sina upplevelser av fritiden och fritidens betydelse för deras 

upplevda livskvalitet. 

2.1 Definition av begreppet fritid 

Fritiden uppfattas i allmänhet som en naturlig, självklar och oproblematisk del i livet som sällan 

reflekteras över. Det saknas i nuläget ett övergripande teoretiskt angreppssätt för att förstå vad 

fritid är och forskare har inte enats om en gemensam definition av begreppet (Lindar, 1999). 

Enligt sociologen Hans-Edvard Roos aktualiserar fritid som fenomen två centrala frågor som 

dels handlar om vad fritid är, dvs. fritidens innehåll och dels villkoren för att utöva fritid, dvs. vilka 

möjligheter individen har för att kunna idka fritid. Roos menar att fritidens innehåll är kopplat till 

individens behov av självförverkligande och identitetsstärkande upplevelser, samt att valet av 

fritidssysselsättning styrs av individens smak och stil som bygger på individens självförståelse och 

förmåga att uttrycka sina behov. Villkoren för att utöva fritid är däremot kopplade till 

samhällsstruktur och handlingsutrymme och fritiden har en tendens till att bli alltmer 

specialiserad och teknifierad enligt Roos. (Roos i Berggren, 2000) Detta ställer höga krav på den 

enskilda individen att dels införskaffa sig kunskap om den nya tekniken och dels tillgå dessa 

medier. Tillgången till dessa medier styrs av individens socioekonomiska status. I förhållande till 

arbete och studier framstår fritiden som en arena fri från förpliktelser och yttre tvång.  

 
En definition av begreppet fritid kan vara följande; ”Fritid är den tid vi har då vi kan välja vad vi 

vill göra utan fysiologsiska, ekonomiska eller relationella tvång” (Lindar, 1999). Gränserna mellan 

dessa tvång tenderar att suddas ut och individen behöver kunna laborera med rollerna dels som 

privatperson och dels som offentlig person. Fritiden utövas i det dagliga livet och den fria tidens 

betydelse för den enskilda individen menar Roos beror på dess funktion i identifieringsprocessen 

och den självbild som därigenom stärks (Roos i Berggren, 2000). Huruvida fritiden är fri och 

självvald, samt i vilken utsträckning den ger personliga upplevelser tydliggörs med figur 1 (Lindar, 

1999, s16). 
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 Stor frihet Liten frihet 

Inre upplevelse 

 

1. Självstyrd fritid är fri från 

krav. Du bestämmer när, var 

och hur du vill motionera, läsa 

bok, lyssna på musik, titta på 

film. 

 

2. Reglerad rekreation är självvald 

men innehåller krav. Du måste 

delta i lagets sportsträning och 

passa träningstider. 

 

Social betydelse 

 

3.  Relationsbunden fritid är 

olika aktiviteter som utförs 

tillsammans med familj och 

vänner, där fokusen ligger på 

den sociala samvaron och inte 

aktiviteten i sig. 

 

4. Rollstyrd fritid är de 

förväntningar som riktas mot 

den roll man intar i en rad olika 

sammanhang som t.ex. 

klasskamrat. 

 
Upplevelsen av fritid avgörs av dess kvalitet och vilka psykiska, fysiska och sociala behov fritiden 

tillfredsställer, vilket i sin tur beror på individens motivationsnivå som påverkas av faktorer 

utanför individen som till exempel belöning och kompistryck (Lindar, 1999).  

 

2.1.2 Fritidens funktion i samhället – en historisk tillbakablick 

Forskare inom fritid är eniga om att fritid som företeelse och begrepp är ett relativt modernt 

fenomen som kan kopplas samman till industrialismen (Statens offentliga utredningar, 1996:3). 

Med industrialismens genombrott följde en tidsdifferentiering, där den betalda arbetstiden 

skiljdes från fritiden och en allt klarare åldersuppdelning mellan barndom, ungdom och vuxenliv 

gjordes. Under sekelskiftet fanns i Sverige två grupper av ungdomar, dels borgarnas barn som 

levde i en skyddad miljö med privata skolor och hemmet som socialisationsarenor, dels 

arbetarklassens barn som arbetade utanför hemmet för att bidra till familjens försörjning och som 

använde det offentliga rummet som mötesplats. För att civilisera och kontrollera arbetarklassens 

barn och minska risken för ökad kriminalitet och droganvändning anlade borgarklassen en 

nyttoaspekt på fritiden och krävde att staten involverades alltmer i unga människors liv. Familj, 

skola och frivilliga föreningar fick huvudansvaret för samhällelig uppfostran och fritiden blev 

därigenom ett medel till att uppnå ideella värden, inte ett mål i sig. Under perioden 1930-1960 

genomfördes ett genomgripande reformprogram i Sverige, det s.k. folkhemsbygget, vilket bland 

annat resulterade i att fritiden blev ett avgränsat arbetsfält och professionella fritidsarbetare fick 

till uppgift att ge fritiden ett meningsfullt innehåll. Den kommersiella marknaden inriktade sig 

alltmer mot köpstarka och meningssökande tonåringar under 60- talet, då flera ungdomsstilar 

växte fram som en revolt mot vuxenvärlden. (Nilsson, 1994) 
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En konsekvens av den moderna samhällsutvecklingen är att ungdomar marginaliserats, dvs. 

hamnat i en samhällelig frizon där ungdomar befriats från vuxenvärldens ansvar och samtidigt 

mognar fysiskt tidigare än förr (Nilsson, 1994). Ungdomstiden utökas genom förlängd skoltid, 

bildandet av familj sker senare i livet och kvinnors inträde på arbetsmarknaden bidrar till att 

professionella yrkesgrupper inom skola- och barnomsorg och föreningslivet får en allt större roll i 

ungdomars uppfostran. Vissa forskare menar att denna utveckling har bidragit till att den sociala 

bakgrunden inte längre har samma predestinerande betydelse som tidigare, utan ungdomar agerar 

utifrån en kulturell friställning1 som möjliggör individuella val av livsstil. Andra hävdar dock att 

fritiden fyller olika funktioner för ungdomar från skilda samhällsklasser och fungerar antingen 

som ett komplement till skolan eller en kompensation för mindre lyckad skolgång. Den sociala 

differentieringsprocessen har blivit mer dold och raffinerad. Valet av fritidssysselsättning, 

umgängesformer, klädstil, språkbruk och smakpreferenser fungerar som ett sätt för ungdomar att 

särskilja sig från varandra, och är viktiga smak- och stilmarkörer som präglas av individens 

habitus2. (Nilsson, 1994) Intresset för kroppen har ökat bland ungdomar och blivit en alltmer 

central del av jagidentiteten. Individens jagidentitet och kroppsuppfattning är intimt kopplat till 

vardaglig interaktion med andra människor. Om social interaktion hindras eller om individen 

tappar kontrollen över kroppen är det risk att ett falskt jag skapas, vilket kan leda till att individen 

får en negativ självbild och upplever känslor av misslyckande för att inte kunna leva upp till 

gällande kroppsideal. Kroppen har blivit en symbol för social status och är ett sätt att ständigt 

skapa en tydlig jagidentitet. (Giddens i Månsson, 1998) Fritiden har blivit en viktig arena för 

identitetsskapande och ingår som en viktig del i vårt livsprojekt. En positiv identitetsutveckling 

har för unga blivit ett sätt att finna trygghet i en ständigt föränderlig värld, då de inte i lika stor 

utsträckning som tidigare kan luta sig mot föräldragenerationens erfarenheter och kunskaper 

eftersom de har blivit inaktuella. (Nilsson, 1994) 

 

2.2 Den ambivalenta senmoderna ungdomen 

I en ständigt förändlig värld ökar människors behov av trygghet. Enligt sociologen Giddens 

skapas ontologisk trygghet3 genom vardagliga rutiner, vilka bidrar till att strukturera tillvaron och 

fungera som skydd mot ångest och känslan av otillräcklighet. Det senmoderna samhället präglas 

av komplexitet och ambivalens som enligt Giddens är en konsekvens av globaliseringsprocessen. 

Giddens urskiljer fyra dimensioner av globaliseringen; bildandet av nationalstater, framväxten av 
                                                 
1 Kulturell friställning innebär att sociokulturella normer och värderingar upplöses. Människor frikopplas från sina 
nedärvda traditioner, sin religion och sina familjeband, och erbjuds ett mångfaldigt utbud av livsformer. 
2 En individs habitus utgörs av ett system av förhållningssätt som denne använder för att integrera nya erfarenheter 
med gamla, vilka påverkar dennes värderingar och val. 
3 Med ontologisk trygghet menas en känsla av att kunna lita på omgivningen och kunna hantera olika hot och faror. 



  6 

den kapitalistiska världsekonomin och den internationella arbetsdelningen, samt uppkomsten av 

den militära världsordningen. Med bildandet av nationalstater menar Giddens att staten har fått 

ökade möjligheter att utöva kontroll över den enskilda individen genom etablering av officiell 

statistik, lagar och förordningar. Det kapitalistiska systemet är gränslöst och utövar enligt 

Giddens ett stort inflytande över det sociala livets utformning. Den internationella 

arbetsdelningen bidrar i förlängningen till världsomfattande miljöhot. Hotet om krig blir i allt 

större utsträckning en angelägenhet för samtliga människor och medför stora sociala 

förändringar. Dessa fyra dimensioner skapar tillsammans en global världsordning. (Giddens i 

Månsson, 1998) 

 
Den moderna livsformen präglas i stor utsträckning av reflexivitet, dvs. den enskilda individen 

granskar kontinuerligt sina motiv, handlingar och mål utifrån befintlig kunskap och människan 

definieras enligt Giddens som en reflexivt handlande individ. Giddens menar att människan 

pendlar dels mellan strävan att uppnå ontologisk trygghet och dels en medvetenhet om de risker 

som skapas i det senmoderna samhället. Människors ångest är relaterad till den ökade individuella 

friheten att forma och omskapa den egna identiteten och bygger på människans förmåga eller 

oförmåga att upprätthålla en reflexiv tro på existensen av signifikanta personer, fysiska objekt och 

miljöer. Ontologisk trygghet uppnås genom utformandet av ”svar” på grundläggande existentiella 

frågor, konstruerande av en livshistoria och skapandet av en sammanhållen identitet. (Giddens i 

Månsson, 1998) Den senmoderna ungdomen kännetecknas av dels ett sökande av auktoriteter 

som kan ge entydiga svar och dels av ständigt tvivel på existentiella frågor. Massmedier används 

som ett hjälpmedel till att konstruera identiteten, vilket skapar en ständig rädsla hos den enskilda 

individen att bli en del av en anonym massa och detta bidrar till ett ständigt sökande efter en 

autentisk identitet (Giddens i Månsson, 1998).  

 

2.3 Definition av begreppet livskvalitet 

Livskvalitet som begrepp myntades under 1960-talet i opposition mot välfärdsstatens betoning av 

materiell trygghet och ensidiga användande av BNP som mått på nationens utvecklingsgrad och 

människors levnadsstandard (Nationalencyklopedin, 1993).  

 
En individs livskvalitet är ett sammansatt mått på dennes fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande och bygger på dennes subjektiva uppfattning av lycka och tillfredsställelse, vilka i 

sin tur beror på den berördas livsinställning och förväntningar (Alby & Levi, 1982). Vid 

diskussion av livskvalitet är det viktigt att särskilja yttre förutsättningar från individens subjektiva 

upplevelser av de yttre förutsättningarna, samt effekterna på individens liv vid från- respektive 
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närvaro av yttre förutsättningar. Visserligen finns det ett samband mellan levnadsstandard och 

livskvalitet, men det är dock viktigt att skilja mellan förutsättningarna för god livskvalitet och 

livskvalitet i sig själv för vid en viss nivå börjar sambandet bli allt svagare tills det till slut 

upphör.(Alby & Levi, 1982) 

 
Livskvalitet har inte i teoretiska diskussioner fått någon exakt betydelse och är därför ett 

svårdefinierbart begrepp. Även om vi får en intuitiv känsla för begreppsinnebörden är det svårt 

att med ord fånga in begreppets många dimensioner. (Kajandi, 1981) Till skillnad från i 

internationell forskning har själva begreppet livskvalitet inte använts inom svensk 

välfärdsforskning. Istället har man på olika sätt försökt täcka in begreppsinnehållet under andra 

benämningar. Startpunkten för svensk livskvalitetsforskning utgjordes av Sten Johanssons 

levnadsnivåundersökning på 70-talet som var ett försök att vidga forskningsperspektivet så att 

även värdet av till exempel relationer vägdes in. Livskvalitetsbegreppet har en gränsöverskridande 

karaktär och upplevelsen är subjektiv och högst individuell. Användningen av och den tillskrivna 

innebörden hos begreppet präglas av samtidens normer och värderingar, samt det utrymme det 

ges.  

 

2.3.1 Centrala drag inom livskvalitetsforskning i Norden 

I en komparativ studie av välfärden i de nordiska länderna urskiljde Allardt grundläggande 

dimensioner som är avgörande för en individs välfärd i boken med titeln ”Att ha, att älska, att 

vara”. Enligt Allardt är välfärd är ett tillstånd där människor får sina centrala behov tillfredställda, 

vilka är av fysisk, psykisk och andlig karaktär. Genom att klassificera de centrala behoven utifrån 

vad som tillfredställer dem fann Allardt att en individs välfärd består av levnadsnivå, livskvalitet 

och lycka. Välfärdsdimensionerna inordnade Allardt i ett begreppssystem, där välfärd och lycka 

stod i relation till varandra liksom levnadsnivå och livskvalitet. Figur 2 (Allardt, 1975, s23). 

 
 Välfärd Lycka 

Levnadsnivå 

 

1. Behov där tillfredsställelse är 

definierad i termer av materiella 

resurser. 

 

3. Subjektiva förnimmelser och 

upplevelser av ens materiella och 

 yttre levnadsvillkor. 

 

Livskvalitet 

 

2. Behov där tillfredsställelse är 

definierad i termer av relationer 

till andra människor, samhället 

och naturen. 

 

 

4. Subjektiva förnimmelser och 

upplevelser av relationerna till 

människor, natur och samhälle. 
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Graden av välfärd definierade Allardt utifrån graden av behovstillfredsställelse, där behov anger 

det som en människa behöver för att leva ett gott liv. Med lycka menas en människas subjektiva 

upplevelser och definieras utifrån i vilken utsträckning människor upplever sig vara lyckliga. 

Välfärd och lycka har olika relationer till tid och kausalitet. Lycka är mer flyktig och tillfällig till 

sin karaktär medan välfärd är mer stabil. En individs välfärd kan förändras men kan alltid anges 

genom yttre orsaker till förändringen, däremot behöver upplevelsen av lycka inte knytas till vare 

sig orsak eller verkan. Med levnadsnivå menar Allardt de materiella och impersonella resurser 

som en individ kan styra sina livsvillkor med och graden av tillfredsställelse är definierad genom 

förekomsten av sådana resurser. Behov av kärlek, gemenskap och självförverkligande som vägs in 

i begreppet livskvalitet kan ej mättas genom materiella resurser, utan genom förekomsten av 

mänskliga relationer. Graden av välbefinnande beror på huruvida relationerna är hälsosamma 

eller ej. Resursbegreppet har två dimensioner enligt Allardt som dels gör en distinktion mellan 

olika resurser för att definiera vilket behov som tillfredställts och dels använder begreppet 

resurser som ett medel för att tillfredställa andra behov. Förekomsten av goda sociala relationer 

kan inte automatisk tillfredsställa materiella behov men kan möjliggöra sådana. Dessutom anser 

Allardt att det är viktigt att skilja mellan optimal och maximal behovstillfredsställelse, där maximal 

behovstillfredsställelse kan vara direkt hämmande för den enskilda individen som genom 

uppnådd mättnad kan bli handlingsförlamad och börja ta saker och ting för givna. Optimal 

mättnad uppmuntrar fortfarande individen att vara aktiv och söka nya möjligheter till att förbättra 

sin levnadssituation. Enligt Allardt definieras vissa behov i termer av resurser som individen har, 

andra på basen av hur man förhåller sig till andra människor och tredje av vad man är i relation till 

samhället, vilka kan fångas i termerna att ha, att älska, att vara. (Allardt, 1975) 

 
Att ha innebär enligt Allardt att det finns resurser för att tillgodose fysiologiska behov. Beroende 

på de sociala förhållandena står de fysiologiska behoven i fokus, ju högre materiell levnadsnivå 

desto större andel utbytbara resurser (Allardt, 1975). Som underlag använder Allardt FN: s 

officiella riktlinjer och förteckning från Johanssons levnadsnivåundersökning, vilka båda räknar in 

förekomsten av god hälsa, hälsosamma kostvanor, utbildningsmöjligheter, goda sysselsättnings- 

och arbetsmarknadsförhållanden, bostad, rekreation och fritid i att ha. Sedan urskiljer sig en viss 

gradskillnad, då FN betonar förekomsten av social trygghet, beklädnad och mänskliga friheter 

medan Johansson berör uppväxtförhållanden och familjerelationer, ekonomiska och politiska 

resurser. För levnadsnivåvärdena ”att ha” finns ett tak, då behoven är tillfredställda och mättnad 

uppnåtts. Genom gradering ville Allardt fastställa en lägsta nivå som bör uppnås av fysiologiska 

skäl och därigenom kan man urskilja om behovet är verkligt eller konstgjort och skapat genom 

media och reklam. (Allardt, 1975) Konstgjorda behov som exempelvis märkesvaror kan 
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omvandlas till verkliga behov och genom innehav av sådana produkter slipper den enskilda 

individen exkluderas från gruppgemenskapen.  

 
Med att älska menar Allardt att människan som en individ har behov av solidaritet, gemenskap 

och att tillhöra ett nätverk byggt på sociala relationer. Hans ursprungstanke är att människan är i 

behov av kärlek och meningsfulla relationer. I fulländad form är kärleksfulla relationer 

symmetriska4. När symmetriska kärleksfulla relationer blir ett uttryck för kärlek och omtanke 

uppstår gemenskap. (Allardt, 1975) Brist på gemenskap kan få förödande konsekvenser för den 

enskilda individen som befinner sig i ett isolerat tomrum utan kopplingar till varken tid eller rum, 

vilket i sin tur får effekter på samhället i stort som är uppbyggt kring gemensamma värdegrunder. 

Allardt poängterar härmed att gemenskap är en viktig resurs som hjälper den enskilda individen 

att förverkliga andra värden, men gemenskap är inget oproblematiskt. Gemenskap leder i många 

fall till att andra utestängs, vilket skapar problem för omgivningen om flera smågrupper isolerar 

sig i stark inre solidaritet. En väsentlig skillnad mellan ha-värden och gemenskapsvärden är att det 

förstnämnda kan förverkligas genom social planering medan det sistnämnda förutsätter spontana 

processer. Grunden för gemenskap är en ömsesidig förståelse, förmågan till empati och ett 

gemensamt språkbruk som bygger på en gemensam verklighetsuppfattning. Vid yttre 

förändringar påverkas språket och om man inte ständigt inom gruppen lyckas uppnå en känsla av 

samhörighet sönderfaller den. Ur välfärdssynpunkt är språket både ett mål och ett medel för att 

både välja gemenskapsrelationer och bygga upp gemensamma symbolmiljöer. (Allardt, 1975) 

 
Att vara handlar enligt Allardt om den enskilda individens yttre möjligheter att utveckla sin 

inneboende potential. Allardt talar om självaktualisering och självrealisering. Självaktualisering ställs i 

motsats till alienation som innebär att individen enbart värderas ur en nyttoaspekt och därmed är 

utbytbar, vilket Allardt starkt motargumenterar. Han hävdar att den enskilda individen är 

oersättlig i många sammanhang som t ex i familjen, vänskapsgruppen och i organisationer. 

Oersättlighet är bara en aspekt av att vara enligt Allardt, vilket består av följande komponenter; 

att individen blir betraktad som en person, att individen erhåller anseende, att individen har 

möjligheter till sociala och privata aktiviteter, att individen har möjligheter att påverka beslut som 

gäller hans miljö och liv (Allardt, 1975). Ett visst mått av anseende och prestige är viktig för 

självaktualisering i samhällshierarkin, samt legitimerar rangordningen som därigenom säkerställs. 

Att ha något att göra är en förutsättning för självaktualisering och bristen på sysselsättning kan 

resultera i isolering. Att ha möjligheter att påverka sin egen livssituation anses som en självklarhet. 

                                                 
4 Symmetriska relationer bygger på ömsesidighet, där den enskilda individen både älskar och blir älskad. 
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Genom att skapa sig handlingsutrymme och inhämta tillräckligt med kunskaper kan individen 

kontrollera händelser som påverkar dennes liv.  

 
Att ha och att vara kan sägas vara individuella egenskaper, medan att älska definieras utifrån 

graden av interaktion och mänskliga relationer som är en slags kollektiv resurs. Välfärdsvärdena 

är dels värden i sig själv och dels en resurs som inbördes konkurrerar med varandra. 

Avslutningsvis bör betonas att välfärdsvärdena att ha, att älska, att vara är ofullständiga till sin 

natur och kan ses som Allardts empiriska bidrag till att försöka definiera begreppet livskvalitet.  
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3. METOD 

Detta kapitel syftar till att redogöra för val av metod och presentera proceduren för urval av studieobjekt, samt 

klargöra avgränsningar och analysmetod. 

3.1 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 

Inom vetenskaplig forskning används kvantitativ och/eller kvalitativ metod vid utförandet av 

empiriska studier. Valet av metod styrs av studiens syfte och dess profil. Om syftet med studien 

är att upptäcka universella lagar som kan förklara samhällsfenomen och mänskligt handlande med 

hjälp av abstraktioner så används en kvantitativ metod, men om syftet är att upptäcka hur 

enskilda individer uppfattar samma samhällsfenomen på skilda sätt och förstå den subjektiva 

mening som individer tillskriver sitt handlande bör en kvalitativ metod användas. Även studiens 

problemformulering avslöjar vilken metod som är bäst lämpad. En kvantitativ studie svarar på 

frågor om hur ofta, hur många och vilka skillnader som finns mellan grupper, medan frågor som 

varför och vilken betydelse ett fenomen har besvaras med hjälp av kvalitativ metod. (Holme & 

Solvang, 1997) 

 
Det finns för- och nackdelar med båda metoderna, vilket bör vägas in i valet av metod. Den 

kvalitativa metoden präglas av närhet mellan forskare och studieobjekt, vilket skapar fördelar 

under insamlingsförloppet men kan försvåra analysarbetet då tidigare närhet blir problematisk vid 

vidmakthållandet av objektivitet (Andersson & Persson i Sjöberg, 1999). Arbetsupplägget är 

flexibelt och bidrar med en helhetsbild av sociala processer och sammanhang ur olika synvinklar 

genom djupgående studier av ett fåtal enheter. Med ett flexibelt arbetsupplägg är ändrings- och 

anpassningsmöjligheterna stora, vilket gör en tydlig matchning mellan teoretisk 

problemformulering och empiri möjlig. Däremot kan bearbetningen av de kvalitativa intervjuerna 

bli svårgenomförd om de individuella variationerna blir för stora. (Holme & Solvang, 1997) 

 

3.2 Kvalitativ metod 

 
Skillnaden mellan en person och en annan kan vara liten, men hur liten den än är, så är den mycket 

viktig (Roos, 2001). 

 
I samstämmighet med syftet att studera fritidens betydelse för livskvaliteten har en kvalitativ 

metod används för att inhämta kunskaper om hur några ungdomar uppfattar sin fritid och vilken 

betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. Med hjälp av en kvalitativ metod kan 

skillnaden mellan ungdomarnas egna åsikter och vad de enligt andra bör tycka uppfattas, samt 
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urskilja de betingelser som styr individens attityder och öka förståelsen inför motsägelsefulla 

åsikter. Intresset är riktat mot hur ungdomarnas erfarenheter tar sig i uttryck och hur de tolkar sin 

verklighet.  

 
Vid genomförandet av studien är det viktigt att väga in forskarens för- förståelse av den företeelse 

som ska studeras och de socialt grundade för- domar eller förutfattade meningar som inverkar på 

forskarens förhållningssätt till problemet, vilka starkt påverkar framställningen av studien och 

dess resultat (Holme & Solvang, 1997). Under arbetets gång har det varit viktigt att gestalta 

ungdomarna så sanningsenligt som möjligt genom att låta deras egna ord och tankar komma till 

uttryck. Det är även viktigt att poängtera att studien är ett tidssnitt av en konstruerad situation 

som inte längre existerar (Holme & Solvang, 1997).  

 

3.3 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att intervjua sex ungdomar, tre pojkar och tre flickor, som går första året på 

samhällsvetenskapliga programmet på Latinskolan i Malmö och har därmed gjort ett strategiskt 

urval. Anledningen till att jag valt ungdomar ur denna åldersgrupp är att de uppnått en sådan 

emotionell mognadsnivå att de har förmåga till distansering och reflektion över sin bakgrund, 

aktuella livssituation och samtidigt göra val om framtiden. De är även etablerade i den aktuella 

skolsituationen. Samhällsvetarprogrammet är en bred teoretisk utbildning som ”kräver” ett 

genuint samhällsintresse och därför ansågs de vara lämpliga informatörer om ett aktuellt 

samtidsämne. På samhällsvetenskapliga programmet samlas också ungdomar från olika 

samhällsklasser, dock sannolikt fler medelklassungdomar relativt sett. 

 
För att finna lämpliga intervjupersoner tog jag kontakt med biträdande rektor för 

samhällsprogrammet på Latinskolan i Malmö som på grund av tidsbrist inte kunde bistå med 

assistans vid urvalsprocessen, men som gav sitt godkännande till utförandet av intervjuer under 

rast- och skoltid. Urvalet av informatörerna gjordes direkt på plats i skolans korridorer och 

skolbespisning. De ungdomar som tillfrågats och valts ut är de som var tillgängliga vid den 

aktuella tidpunkten och därmed är det ett tillfällighetsurval som ej är av representativ karaktär. 

Intervjuerna har utförts individuellt i en offentlig neutral miljö utanför skolområdet för att 

undvika eventuellt fokusering på skolan och dess betydelse för livskvaliteten. Vid första mötet 

med informatörerna bestämdes tid och plats för intervjuerna samtidigt som de ombads att föra 

dagboksanteckningar över sysselsättningar under en typisk vecka. På så vis har en kartläggning 

över hur mycket tid var och en har till sitt eget förfogande att utöva fritid varit möjlig att 

genomföra. Vid andra tillfället utfördes intervjuerna.  
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Sammanlagt har jag varit i kontakt med 12 ungdomar varav 6 har valt att delta i intervju. Varje 

intervju tog mellan 45 och 90 minuter och vid samtliga intervjuer användes bandspelare för att 

säkerställa en korrekt återgivning av intervjuerna, samt för att underlätta för observation av 

intervjupersonerna under pågående intervju. En korrekt återgivning av samtalen med 

intervjupersonerna har eftersträvats genom en ordagrann renskrivning av intervjuerna, där även 

pausering och stämning vägts in för att ge tyngd åt det som sagts. Det bör tilläggas att samtliga 

namn på ungdomarna är fingerade och är bestämda utav ungdomarna själva. 

 

3.4 Analysmetod 

Bearbetningen av det empiriska materialet har skett i en stegprocess. Vid första genomläsningen 

försökte jag klassificera intervjuerna utifrån frågeställningarna, andra gången söktes fakta som 

kunde belysa de teman som var intresseranta för ämnet, tredje gången söktes teman som fanns i 

intervjuerna men som inte tagits upp i intervjuguiden och fjärde gången var jag på jakt efter 

individuella egenskaper och nyckelord. Att läsa intervjuerna i omgångar har bidragit till att jag har 

lärt känna mitt empiriska material praktiskt taget utantill och kunnat uppfatta nyanser i språket 

och erinrat mig ungdomarnas kroppsspråk.  
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4 REDOVISNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av intervjupersonerna och därefter följer en återgivning av samtalen 

med informanterna. Samtalen är uppbyggda kring tre huvudteman; fritid, livskvalitet och självuppfattning. 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

E-E är bosatt i Malmö tillsammans med mamma, pappa och lillasyster. Familjen har sina rötter i 

Sydeuropa men kom till Sverige genom arbetskraftsinvandring. Föräldrarna har båda 

gymnasieutbildning i hemlandet. Pappan har alltid arbetat inom sjöfart, medan mamman haft 

diverse lågstatusarbeten i Sverige. E-E`s stora passion i livet är fotboll som han tidigare tränade 

aktivt, men tvingades sluta på grund av en knäskada. På sin fritid spelar han fotboll tillsammans 

med kompisarna, tittar på Malmö FF´s hemmamatcher från sittläktaren, är ute och flanerar på 

staden eller i bostadsområdet, samt spelar biljard på Värnhem. När han är hemma brukar han läsa 

böcker som han kan identifiera sig med.  

 
Jessica kommer ursprungligen från en stad i mellersta Sverige, men är bosatt på en mindre ort 

söder om Malmö tillsammans med mamma och styvpappa. Hennes mamma arbetar inom 

kriminalvården och har en administrativ utbildning i grunden och pappan som är sjukskriven vid 

tidpunkten för intervjun arbetar som busschaufför. Styvpappan arbetar inom SJ. Jessica gör en 

klar distinktion mellan den organiserade fritiden, då hon tränar handboll, aerobics och körsång, 

och den fria tiden som är fri från ”måsten”, då hon ger sig hän åt böckernas värld och umgås 

med sina väninnor. Hon brukar även spela biljard på Värnhem och passar då på att träffa 

kompisar som hon inte umgås med under vardagarna. 

 
Richard som identifierar sig själv som en typisk Svensson är född och uppvuxen i ett lugnt 

villaområde på en mindre ort söder om Malmö, där han bor tillsammans med mamma, pappa och 

två småsyskon. Hans pappa är egen företagare inom ett hantverkaryrke och mamman arbetar 

inom barnomsorgen. Båda har för sina yrken adekvat utbildning. Minst en timme per dag ägnar 

sig Richard åt styrketräning eller löpning, vilken betyder mycket för honom. Han brukar även gå 

på disco och bio tillsammans med kompisarna. Under sommarhalvåret spelar han även golf och 

brukar vara medlem i en golfklubb, men denna säsong har han valt att inte lösa medlemskort. 

Varannan helg arbetar han med att installera ventilationssystem tillsammans med sin farbror. 

 
Frida bor tillsammans med mamma, lillebror och storasyster i Malmö. Hennes mamma arbetar 

med forskning på MAS och hennes pappa som är sjukskriven när intervjun utförs arbetar inom 

postverket. Hennes stora fotbollsintresse har hon ärvt utav sin pappa som själv varit aktiv. 



  15 

Förutom fotbollsträningen som upptar 3 kvällar i veckan plus 1 match varje helg tar skolarbetet 

nästan all övrig ledig tid i anspråk.  

 
Sanny är ursprungligen från Sydeuropa och flyttade tillsammans med mamma och pappa till 

Sverige när hon var 4 år. Sedan dess har familjen utökats med två småsystrar. Hennes föräldrar 

arbetar inom skolbespisning och åkeribranschen. På fritiden är hon totalt hängiven sin 

basketbollsträning som upptar fem kvällar i veckan och är även tränare för ett yngre flicklag som 

hon tränar 2 gånger i veckan, samt umgås med vänner och familj. 

 
Paul är född och uppvuxen i Malmö. Han bor tillsammans med mamma och storasyster i centrala 

Malmö. Hans mamma, som har studerat konst i Danmark och USA, är egen företagare inom 

reklam branschen och pappan är en mångsysslare. Liksom Frida spelar han fotboll på sin fritid, 

samt tränar styrketräning som Richard för att hålla kroppen i form och för att bli en bättre 

fotbollsspelare. Paul brukar även gå och titta på Malmö FF´s hemmamatcher tillsammans med 

sin pappa eller kompisarna. Sedan chattar han en del över Internet, tittar på film, spelar biljard på 

Värnhem och går på privata fester med kompisarna. 

 

4.2 Definition av begreppet fritid 

Vad är fritid söker svar på fritidens innehåll och form, upplevelsen av fritid och vilket värde den 

tillskrivs. Generellt kan konstateras att ungdomarna anser att fritid är fri tid, tid som man själv 

förfogar över efter arbete och studier, tid för att välja det man vill och inte vill göra efter egna 

förutsättningar och krav, samt tid för upplevelser och självförverkligande. Ungdomarna definierar 

fritid utifrån följande aspekter; tid, frihet och aktivitet. För Jessica och Richard är fritid ledig tid 

då man kan göra det man vill utan krav eller måsten. Richard anlägger en tidsaspekt på fritiden, 

då han delar upp dygnets timmar i tid för arbete, skola och fritid.  

 
”Fritid är alltså när man har fritt från jobb och skola. Tid som man har till sig själv, då man kan 

bry sig om sig själv och gör det man vill. Jobbet är ett liv, skolan är ett liv och fritiden är ett annat 

liv. Fritid är att ha en stund för sig själv, då man kan bestämma och slippa känna 

stress.”(Richard) 
 
För E-E och Frida är fritid däremot tid för formella och informella aktiviteter tillsammans med 

kompisar och familjen. Sanny och Paul sätter fritiden i direkt relation till skola, där fritid är tid fri 

från skola och skolarbete och erbjuder stunder av upplevd individuell frihet.  

 
”Fritid är när jag får göra som jag vill och inte plugga.” (Sanny) 
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Det framgår tydligt att ungdomarna upplever en ständig dragkamp mellan skolan och den fria 

tiden. Fritiden upplevs som viktig och meningsfull men att klara av sin skolgång är viktigare. 

Skolan representerar framtiden, vilken banar väg för en god start på arbetsmarknaden och 

monetär trygghet. 

 

4.2.1 Upplevelsen av fritid 

Huruvida den organiserade fritiden upplevs som fri och självvald varierar mellan ungdomarna. 

Framförallt för Sanny och Frida så upptar deras lagidrottsträning mycket av deras fritid och 

uppfattas inte alltid som fri. 

 
”Ibland känns fotbollsträningen som en nödvändighet och rätt krävande så att man inte orkar gå, 

men jag brukar alltid ta mig dit och det är rätt kul när man väl är där. Varför det känns så är för 

att man har skolan också, man vill ju hinna med både och. När man är med kompisar kan man 

koppla bort allt annat och bara ha kul. Fri tid har jag under helgerna.” (Frida) 
 
En tendens till skillnad uppmärksammas mellan de ungdomarna som ägnar sig åt organiserad 

lagidrott och de som inte medverkar i kultur- och föreningslivet, där de sistnämnda upplever sig 

ha mycket tid över till informella fritidsaktiviteter och de umgås i större utsträckning med sina 

närmsta vänner under vardagarna.  

 
”Jag upplever att jag har fritid över alla dagar. Jag stressar inte.”(E-E) 

 

4.2.2 Fritidens betydelse för den enskilda individen  

Ungdomarna är rörande överens om att fritiden är viktig och har betydelse för upplevelsen av 

den totala livssituationen, men i vilken utsträckning varierar dem emellan. Samtliga ungdomar 

hävdar att fritiden är en viktig frizon, där man kan vara fri från yttre granskning och där känslor 

av otillräcklighet och stress kan kanaliseras. 

 
”Fritiden är viktig för livskvaliteten därför att man behöver ta det lugnt och slappna av. Bara vara 

för sig själv och gå och tänka. Det är fritiden som gör att jag mår bra. Jag är mycket gladare när jag 

är hemma och är ledig, än när jag är i skolan. I skolan känner man sig så inbokad och det ställs 

så stora krav på en, men när man är hemma kan man bara glida runt och göra det man vill, ta den 

tid man behöver.” (Jessica) 
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Fritiden utgör även en viktig mötesplats, där likasinnade kan mötas runt ett gemensamt intresse 

och uppleva stunder av lycka eller djup förtvivlan. 

 
”Jag tycker det är roligt att spela fotboll, sedan så har jag många bra vänner där. Om man gör en 

bra träning känner man sig duktig och blir glad för resten av dagen.” (Paul)  

 
Den fysiska träningen värderas högt av samtliga ungdomar och avsaknaden av den skulle 

innebära en stor personlig förlust såväl fysisk, socialt och mentalt. Sanny, Paul och Richard 

betonar den fysiska träningens betydelse för att hålla sig i form. 

 
”Min träning betyder mycket faktiskt. Jag håller mig i form när jag tränar. Nu när säsongen är 

slut har jag gått upp i vikt och känner mig uppstoppad, samt har svårt att andas. Jag kan äta 

sötsaker när jag tränar men inte nu.” (Sanny) 

Richard upplever liksom Sanny att fritiden är till för att förverkliga sig själv genom att ständigt 

sträva efter att bli bättre och därigenom få ökad självförtroende, samt är något man själv kan 

kontrollera och styra över. 

 
” På friden kan man sätta upp mål själv man är inte tvingad att följa dem, men man känner ändå 

att man har mål och får ännu mer självförtroende när man klarar dem. Man känner sig bra och att 

man gör någon nytta. Man skulle inte må bra utan fritid, man måste ändå slappna av någon gång 

och släppa lite.” (Richard) 

 

4.2.3 Hinder och möjligheter för utövandet av fritid 

Hinder för utövandet av fritidsaktiviteter kan vara av ekonomisk, fysisk eller relationell karaktär. 

Samtliga ungdomar får hela eller delvis hela studiebidraget att förfoga över själva, vilket upplevs 

som en självklarhet för de flesta. Sanny och Richard har valt att dryga ut privatekonomin genom 

att arbeta några timmar under vardagskvällar och helger. Ungdomarnas studiebidrag går i första 

hand till att betala nöjen såsom cafébesök, biljardkvällar, filmkvällar och discobesök och i andra 

hand till kläder, skor och prylar. Medlemsavgifter för deltagandet i föreningslivet betalar vissa 

själva, medan fritidsattiraljerna betalas av föräldrarna. Förhållningssättet till pengar och 

upplevelsen av den ekonomiska situationen skiljer sig åt mellan ungdomarna. De ungdomar vars 

båda föräldrar yrkesarbetar verkar ha ett friare förhållningssätt till pengar, än de med knappare 

resurser som är mer medvetna om hur mycket de spenderar och vad saker och ting kostar. 



  18 

 
” Jag köper väl onödigt dyra kläder ibland, som jag sedan ångrar. När jag tröttnar på en sak 

köper jag något nytt och fräschare.”(E-E) 
 
Valet av formell fritidssysselsättning styrs inte av den ekonomiska situationen, däremot nyttjandet 

av biografer och uteställen, samt ägandet av vissa tekniska prylar. 

 
”Jag brukar inte gå på bio så ofta och går ut och äter gör jag inte heller. Jag tycker det är mysigare 

att sitta hemma.” (Frida) 
 

”Vi har hyfsat bra med pengar, vi klarar oss. Alltså jag har ju inte alla de senaste teknikprylarna 

och så. Visst hade det varit kul, men det spelar inte så stor roll.”(Paul) 
 
Generellt verkade det dock som om pengar inte hindrar dessa ungdomar från att aktiv delta i 

kultur- och fritidslivet. Samtliga ungdomar anser att utbudet av fritidsaktiviteter är tillräckligt, 

dock saknas mötesplatser i form av diskotek för ungdomar i deras ålder. 

 

4.3 Meningsfulla relationer med vuxna och jämnåriga på fritiden  

Behovet av meningsfulla relationer med jämnåriga kompisar är stort bland ungdomarna och 

värderas högt utav samliga ungdomar. Flera utav ungdomarna tillhör en större sällskapskrets, 

men umgås under vardagarna med ett fåtal närstående vänner som de har känt en längre period 

och som de delar många gemensamma upplevelser tillsammans med.  

 
” Många av kompisarna är sådana som jag känt länge, så man känner sig mer säker med dem. 

Man vet vad de kommer att göra och inte göra. Om man är med andra man inte känner helt och 

hållet så kan man få en massa skit för brott de har begått, det kan hända. Det är viktigt att de 

inte går runt och snattar, utan säger sanningen.” (E-E) 
 
Huruvida ungdomarna umgås med vuxna på fritiden skiljer sig åt, dels individuellt och dels 

mellan könen. Sanny och Frida umgås med båda sina föräldrar på sin fritid och verkar ha en god 

relation med sina tränare. Den enda kontakten Richard upplever sig ha med vuxna är när han 

arbetar tillsammans med sin farbror under helgerna. Varken Paul eller E-E säger sig umgås med 

vuxna på sin fritid. En tendens till skillnad framkommer mellan pojkarna och flickorna angående 

relationer till familjemedlemmar. Flickorna verkar umgås med sina föräldrar och syskon i högre 

utsträckning än pojkarna, samt flickorna vänder sig ofta till föräldrarna och andra vuxna om råd 

och vägledning. Pojkarna söker däremot stöd från kompisar och finner trygghet inom 

kompisgänget.  
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”Man räknar ju med att vuxna inte ska ljuga, utan man ska kunna lita på dem. Jag har inte 

förlitat mig på vuxna hitintills. Om något händer brukar jag snacka med vänner. Mamma försöker 

jag inte prata med, jag skäms över henne och har inte det behovet i mitt liv. Jag har aldrig snackat 

med henne om sådana grejor, så det skulle bara bli konstigt att börja. Jag snackar mer öppet med 

min pappa, jag vet inte varför. Jag träffar inte honom varje dag så han bestämmer inte över 

mig.”(Paul) 
 

”Det är mest mina kompisar jag snackar med och det känns bra att snacka med dem. De förstår 

en bättre, jag umgås ju med dem helat tiden. De vet ju hur man är.” (Richard) 
 
Endast hälften av ungdomarna har en vuxen förebild som de ser upp till. Frida ser upp till sin 

tränare för dennes skicklighet att leda fotbollslaget och utveckla de enskilda spelarnas förmågor. 

Paul och Sanny finner sina vuxna förebilder inom den närmaste släkten, till vilka de har nära 

relationer. Anledningen till att dessa personer är förebilder för Sanny och Paul är att de 

personifierar självständighet, vilket är en egenskap som värderas högt bland ungdomar i regel. 

 
”Min farbror ser jag upp till väldigt mycket. Hans pappa dog när han var 2 år gammal och hans 

mamma har alltid jobbat för att försörja familjen. Sedan han var 15 år har han klarat sig på egen 

hand och aldrig begärt något från någon annan. Han har aldrig brytt sig om vad andra tycker utan 

gjort sitt. Han är som en bror för mig.” (Sanny)  
 

”Min kusin tycker jag jättemycket om. Han går på högskola, har jobb och egen lägenhet. Det är 

inte bara grejer, utan han har bra kompisar och är omtyckt av alla också. Det är viktigt.” (Paul) 
 

4.4 Gemenskap och utanförskap 

Att känna gemenskap och tillhörighet är grundläggande för en positiv identitetsutveckling. Trots 

att ungdomarna var eniga om att mobbing förekommer främst i form av utfrysning och 

exkludering, är det inget de vill kännas vid eller ta ansvar för. När en enskild individ utfryses 

klassificeras det som mobbing, men när en hel grupp av människor exkluderas och stängs ute 

från övrig gemenskap uppstår segregation. Detta ger Richard uttryck för; 

 
” Det är väldigt segregerat. Om man kollar i vår klass så är svenskarna för sig och invandrarna för 

sig, rökare för sig och icke rökare för sig. Jag brukar gå till utestället Privé för där finns människor 

som en själv. Stället är väldigt segregerat, dvs. invandrarna håller sig på RNB dansgolvet och 

svenskarna går upp på ovanvåningen där det spelas svenska låtar”. 
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4.5 Definition av begreppet livskvalitet  

Samtliga ungdomar vägde in förekomsten av meningsfulla relationer till vänner och familj, 

självförverkligande genom stimulerande aktiviteter och betydelsen av stunder av sann lycka som 

viktiga delar i upplevelsen av hög livskvalitet. Flertalet utav ungdomarna behövde betänketid för 

att formulera sin definition av sin upplevda livskvalitet. Paul identifierar livskvalitet utifrån vad 

han anser sig behöva för att må bra, vilket enligt honom är sina vänner och sin fotbollsträning. 

Richard menar att livskvalitet handlar om hur man mår och vad man prioriterar i livet. Sanny 

sätter livskvalitet i relation till meningen med livet och anlägger ett frihetsperspektiv på 

begreppet, då hon hävdar att livskvalitet handlar om valmöjligheter. E-E är den enda utav 

ungdomarna som betonar värdet av materiella resurser för att uppnå hög livskvalitet, samt 

betydelsen av goda relationer med föräldrarna. 

 
”Livskvalitet är mest att man ska kunna leva bra, typ ha pengar och sånt man behöver. Att man 

har bra relationer till sina föräldrar för då blir allt mycket lättare.” (E-E) 
 
Generellt verkade pojkarna ha lättare för att definiera begreppet livskvalitet än flickorna. Både 

Frida och Jessica uppger att de inte vet vad begreppet innebär.  

 
”Jag vet inte vad livskvalitet är, det säger mig inte så mycket. Kvaliteten på livet låter det som.” 

(Jessica) 
 

4.6 Självuppfattning 

Hur en människa uppfattar sig själv kan vara avgörande för upplevelsen av den totala 

livssituationen. Om han/hon är nöjd med sig själv är sannolikheten att han/hon värderar sitt liv 

högre. För samtliga ungdomar är bekräftelse från kompisgruppen särskilt viktig och avgörande 

för hur de uppfattar sig själv. Huruvida de känner sig trygga tillsammans med andra i nya eller 

välbekanta situationer har avgörande betydelse för hur ungdomarna upplever sig ha ett bra eller 

bristande självförtroende, samt självkänsla.  

 
”Jag har ett bra självförtroende för jag känner mig säker i skolan och bland kompisarna när jag är 

ute. Om du behandlar andra med respekt, får du respekt av andra.” (E-E)  

 
Självkänsla förväxlas inte sällan med självkännedom och ungdomarna särskiljer inte självkänsla 

och självförtroende från varandra, även om flertalet är medvetna om skillnaden.  
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”Man ska stå för det man tycker och inte visa sig svag. Om man går från mål till mål får man 

bättre självkänsla. Självkänsla och disciplin ska man lära sig själv. Självförtroende är ungefär 

samma sak. Om man tvekar och börja tvivla får man sämre självförtroende. Om man hamnar i en 

knivig situation märks det om man har ett bra självförtroende eller ej. Slagsmål är något jag är 

rädd för så man är på sin vakt hela tiden, beredd på att springa.” (Richard)  
 
På vilket sätt den enskilda individen väljer att presentera sig själv avslöjar vilka egenskaper 

han/hon anser som viktiga och värda att eftersträva. Egenskaper som att vara snäll, lojal och en 

bra kompis återkommer hos samtliga ungdomar.  

 
”Jag är snäll, generös, tänker på alla, ser till att alla mår bra. Jag mår inte bra om mina kompisar 

inte mår bra.” (Jessica) 
 
Att inte leva upp till samtidens kroppsideal kan skapa ångest hos den enskilda individen och 

känslor av misslyckande kan påverka självförtroendet negativt, vilket bland annat Jessica och 

Richard ger uttryck för. 

 
”Självförtroende har jag inget. Jag tycker inte om mig själv. Det är väl media som framhåller en bild 

av hur man ska se ut. Enligt dem ska man ju vara smal. Ibland kommer jag in i sådana perioder 

då jag inte bryr mig om det men ibland mår jag jättedåligt. När jag tittar på mig själv i spegeln ser 

jag bara en tjock kossa. Man vill ju ändå vara nöjd med sig själv och se ut så att man känner att 

man mår bra. Just nu tycker jag inte om att se mig själv i spegeln. Jag önskar att jag var lite 

smalare runt magen och benen. Jag tror inte killar tänker lika mycket på om de väger fem kilo för 

mycket eller om de går upp fem kilo, medan tjejerna säger åhå nu har jag gått upp fem kilo och nu 

måste jag springa värsta joggingrundan. Killar stressar inte upp sig på samma sätt.” (Jessica) 

 
”Att få sjuklig fetma är det nog det värsta som skulle kunna hända mig. Jag vill inte … liksom 

tycka synd om mig själv.” (Richard) 
 

4.7 Det viktigaste i livet och upplevelsen av lycka 

Det viktigaste i livet är enligt ungdomarna främst jagstärkande upplevelser, meningsfulla 

relationer till vänner och familj, samt avklarad skolgång som möjliggör för en god start på 

arbetsmarkanden. För E-E är det viktigt att klara av skolan och få en bra utbildning, vilket han 

delar med Sanny som anser det viktigaste i livet att uppnå sina akademiska mål och få ett välbetalt 

arbete.  
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”Det viktigaste i livet är ju mina mål. Det viktigaste är ju att jag blir åtminstone jurist. Lycka är 

när man känner att man lyckas till exempel när man fått bra betyg på ett prov blir man 

jättelycklig. Skolan är lycka.” (Sanny) 
 
Richard och Paul betonar värdet att tillhöra någon och vetskapen om att man är omtyckt och 

älskad. 

 
”Att ha familj och kompisar tycker jag är viktigt. Att känna sig trygg och veta att man tillhör 

någon som tycker om en och skyddar en. Om något skulle hända mig skulle de bli ledsna och så. 

Lycka är att glädja sig åt att det går bra för någon man känner som har haft det svårt. Det tycker 

jag om.” (Richard) 
 

”Det viktigaste i livet är att inte vara ensam. Man skulle typ känna sig misslyckad om man inte 

hade några vänner. Jag blir lycklig när MFF vinner! Sedan är det ju klart man är lycklig när man 

blir kär i en tjej och bara har kul med vänner.” (Paul) 
 
För Jessica är hennes familj och vänner viktigast, samt att må bra och leva ett sunt och hälsosamt 

liv. Frida instämmer med Jessica och tillägger värdet av meningsfulla fritidssysselsättningar.  



  23 

5. ANALYS 

I detta kapitel belyses centrala teman ur det empiriska materialet och sammankopplas till relevanta delar ur 

teorikapitlet. Först görs försök till att identifiera ungdomars centrala behov, därefter fokuseras uppmärksamheten 

på fritidens funktion och värde för att avsluta med att koppla samman fritid med livskvalitet för att försöka 

urskilja vilken betydelse fritiden har för den upplevda livskvaliteten. 

5.1 Ungdomars centrala behov  

Vilka behov den senmoderna ungdomen upplever sig ha framkommer i empiriavsnittet. Genom 

att identifiera unga människors behov utifrån vad som tillfredsställer dem, kan man urskilja vilken 

betydelse de enskilda behoven har för den totala livssituationen. Enligt Allardt är människors 

behov utav fysisk, psykisk och andlig karaktär. Vissa behov definieras enligt Allardt som resurser 

som individen har, andra av hur man förhåller sig till andra människor och tredje av vad man är i 

relation till samhället, vilka sammanfattas i termerna att ha, att älska, att vara. (Allardt, 1975) 

 
Att ha innebär enligt Allardt att det finns resurser för att tillgodose fysiologiska behov, vilka enligt 

Johanssons levnadsnivåundersökning är god hälsa, hälsosamma kostvanor, utbildnings-

möjligheter, goda sysselsättningsförhållanden, bostad, rekreation, goda uppväxtförhållanden, 

hälsosamma familjerelationer, ekonomiska och politiska resurser. Enligt ungdomarna i studien 

utgör behovet av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, stimulerande jagstärkande aktiviteter 

och trygghet centrala behov och upplevs som essentiella för deras välbefinnande. En central del i 

upplevelsen att vara fri är att ha tillgång till monetära medel som möjliggör för 

behovstillfredsställelse av fysiologiska behov, samt bidrar till att öka den enskilda individens 

handlingsutrymme. Generellt upplever ungdomarna sig inte vara hindrade av monetära 

tillkortakommanden från att aktivt delta i föreningslivet, dock framkommer det att levnadsvanor 

och tillgången till vissa tekniska produkter präglas av familjens socioekonomiska status. Enligt 

Roos är villkoren för att utöva fritid kopplade till samhällsstruktur och handlingsutrymme (Roos i 

Berggren, 2000). De av ungdomarna som upplever att deras handlingsutrymme är något 

begränsat har en annan familjestruktur än de övriga. De är barn till ensamstående föräldrar som 

har valt att leva utan livspartner och som försörjer sin familj på främst en inkomst. Även om 

dessa ungdomar inte kan tillgodose sig vissa kommersiella behov, vilka generellt uppfattas som 

verkliga behov upplever de sig vara nöjda med sin aktuella livssituation. Allardt skiljer mellan 

optimal och maximal behovstillfredsställelse, där optimal mättnad fortfarande uppmuntrar 

individen att vara aktiv och finna möjligheter till att förbättra sin levnadssituation medan 

maximalt behovstillfredsställande kan vara direkt hämmande för handlingskapaciteten (Allardt, 
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1975). De ungdomarna med goda ekonomiska resurser har ett annat förhållningssätt till pengar 

och präglas i större utsträckning av en ”slit- och släng” mentalitet. Att ha tillgång till resurser som 

tillgodoser de fysiologiska behoven framstår som en mer eller mindre självklarhet för 

ungdomarna i studien och värdesätts inte lika högt som bland tidigare generationer, vilket kan 

bero på att de fysiologiska behoven hos dessa ungdomar är tillfredsställda. Huruvida man 

upplever att fysiologiska behov är tillfredsställda kan kopplas samman med ålder och i vilken 

utsträckning man har vuxit upp med tillgång till monetära medel.  

 
Med Att älska menar Allardt att människan har behov av solidaritet, gemenskap och att tillhöra 

ett socialt nätverk. Enligt Allardt är människan i behov av kärlek och symmetriska relationer. 

(Allardt, 1975) Behovet av meningsfulla relationer med jämnåriga är stort och värderas högt utav 

samtliga ungdomar, vilket tydligt framgår i deras definition av lycka och vad som anses vara 

viktigt i livet. Genom att identifiera det som är betydelsefullt i livet framträder också rädslor inför 

att förlora det av värde. Ungdomarna gör en klar distinktion mellan kompisar som de har en ytlig 

kontakt med och kompisar som de ägnar mycket tid tillsammans med och känt en längre period. 

Framförallt betonar pojkarna värdet av att ha ”nära” vänner, då de i högre utsträckning än 

flickorna söker stöd från kompisar och finner trygghet inom kompisgänget. Relationen till 

föräldrar och vuxna varierar mellan ungdomarna, vilket beror på kön, ålder och graden av 

gemenskap. De utav pojkarna som inte upplever sig ha en nära relation till sina föräldrar 

spenderar inte mycket tid tillsammans med sin familj, vilket resulterar i att de övriga 

familjemedlemmarna inte upplevs som delaktiga i deras liv i lika stor omfattning som exempelvis 

jämnåriga kompisar. Behovet utav vuxna beror på den nuvarande relationens art och kvalitet, 

samt i vilken utsträckning behovet tillfredsställs av andra incitament. Gemenskap hävdar Allardt 

är inget oproblematiskt, utan leder i många fall till att andra utestängs. Grunden för gemenskap är 

en ömsesidig förståelse, förmågan till empati och ett gemensamt språkbruk. (Allardt, 1975) Brist 

på ett gemensamt språk och delad verklighets-uppfattning kan leda till utanförskap och isolering, 

vilket ges uttryck för i samtalen med några utav ungdomarna. De ungdomar som umgås över de 

etniska gränserna upplever inte segregation lika påfallande som de som endast umgås med 

jämnåriga med likartad bakgrund, vilket för de sistnämnda framstår som ett problem och blir en 

osäkerhetsfaktor i deras vardag. Ett ”vi och dem tänkande” är genomgående hos samtliga 

ungdomar, vilket präglas av ett avstånd till det främmande och av ett behov av att urskilja sig för 

att säkerställa sin identitet. 

 
Att vara handlar enligt Allardt om den enskilda individens yttre möjligheter att utveckla sin 

inneboende potential. Allardt hävdar att den enskilda individen är oersättlig i en rad olika 
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sammanhang. (Allardt, 1975) Att vara älskad och omtyckt anses som viktigt bland ungdomarna, 

där vetskapen om att tillhör någon skänker dem trygghet. Oersättlighet är bara en aspekt av att 

vara, vilket enligt Allardt även innefattar att individen blir betraktad som en person, att individen 

erhåller anseende, att individen har möjligheter till stimulerande aktiviteter, att individen har 

möjligheter att påverka beslut som påverkar dennes miljö och liv (Allardt, 1975). Att bli betraktad 

som en självständig person värd att respektera framhålls som essentiellt för hur de uppfattar sig 

själva, vilket i sin tur är avgörande för upplevelsen av den totala livssituationen. Behovet av 

stimulerande jagstärkande aktiviteter är stort bland ungdomarna som betonar de fysiska 

aktiviteternas positiva inverkan på kropp, hälsa och självförtroende. Genom att satsa på något 

meningsfullt och bli duktig på detta erhåller den enskilda individen ett visst anseende bland andra 

och stärker därigenom den egna självbilden. Under utövandet av stimulerande sysselsättningar 

upplever de stunder av lycka tillsammans med andra, vilket ökar deras motivation. Fritiden 

fungerar även som en viktig mötesplats, där likasinnade kan sluta upp kring ett gemensamt 

intresse och etablera symmetriska relationer.  

 

5.2 Fritidens funktion och värde 

På vilket sätt man definierar begreppet fritid avslöjar hur man uppfattar den fria tiden och vad 

man anser att fritiden borde vara. Samtliga ungdomar i studien uppfattar fritiden som fri tid som 

de själva förfogar över efter skola och arbete, tid för att välja det man själv vill göra efter egna 

förutsättningar och krav, samt tid för upplevelser och självförverkligande. Behovet av frihet är ett 

ständigt återkommande tema bland ungdomarna, vilket kan kopplas samman med deras behov av 

att själva kunna kontrollera och styra över den fria tidens utformning och innehåll. Enligt 

Ungdomsstyrelsens dokument ”De kallar oss unga” påvisas att de individuella sporterna har ökat 

under de senaste tio åren och nästan var femte ungdom beräknas tillhöra en idrott eller 

kulturförening. Trots denna utveckling dominerar fortfarande lagidrotten, där nästan en fjärdedel 

deltar. (Ungdomsstyrelsen, 2003) Behovet av att själv kunna kontrollera den fria tidens 

utformning kan kopplas samman med upplevelsen av yttre kontroll som starkt begränsar den 

enskilda individens handlingsutrymme. Enligt Giddens pendlar människan mellan dels strävan 

efter att uppnå ontologisk trygghet och dels en medvetenhet om de risker som skapas med 

modern livsföring. Ontologisk trygghet skapas enligt Giddens genom vardagliga rutiner, vilka 

bidrar till att strukturera tillvaron och fungerar som ett skydd mot ångest. Människors ångest 

menar Giddens är relaterade till den ökade friheten att skapa den egna identiteten, samt behovet 

av att finna mening med sitt liv. (Giddens i Månsson, 1998) Genom att finna svar på existentiella 

frågor uppnår den enskilda individen andlig trygghet och finner att de kan kontrollera sina 
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inneboende rädslor inför yttre hot. Identitetsprocessen pågår i en ständig interaktion med andra 

människor som antingen förkastar eller bekräftar den egna personen. Att skapa och omskapa sin 

identitet är ett ständigt pågående livsprojekt som kan skapa förvirring och osäkerhet hos den 

enskilda individen. (Nilsson, 1994) Överlag verkar ungdomarna ha bättre självkänsla och 

självförtroende än en positiv kroppsuppfattning, vilket särskilt framkommer i samtalen med 

flickorna. Giddens menar att intresset för kroppen har ökat bland ungdomar och blivit en central 

del av jagidentiteten (Giddens i Månsson, 1998). Känsla av misslyckande vid insikten av att inte 

kunna leva upp till rådande kroppsideal, driver den enskilda individen till att ständigt försöka få 

kontroll över den egna kroppen och legitimerar därigenom det rådande samhällsidealet. Fritiden 

framstår som en viktig frizon, där ungdomarna kan vara fri från yttre granskning och där känslor 

av misslyckande och stress kan kanaliseras. 

 

5.3 Fritidens betydelse för livskvaliteten  

Livskvalitet är ett svårfångat begrepp som rymmer flera dimensioner. Upplevelsen av livskvalitet 

är högst individuell och därför är varje enskild definition unik. Svårigheter att benämna 

begreppsinnehållet framkommer tydligt i ungdomarnas svar, vilket påvisar begreppets vaghet och 

den osäkerhet som därigenom skapas. Det framgår dock tydligt att ungdomarna upplever att 

fritiden har en stor betydelse för deras välbefinnande och huruvida de upplever sig vara lyckliga 

eller ej. Enligt ungdomarna utgör behovet av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, 

stimulerande jagstärkande aktiviteter och trygghet centrala behov, vilka tillfredsställs under den fria 

tidens utformning. Ungdomarnas centrala behov kan inkorporeras i Allardts välfärdsbegrepp Att 

ha, Att älska, Att vara. Behovet av social trygghet och meningsfulla relationer till vänner och 

familj kan återfinnas i begreppen Att älska och behovet av självförverkligande genom stimulerade 

jagstärkande aktiviteter hittas i begreppet Att vara, samt att ha frihet att kunna utöva jagstärkande 

fritidsaktiviteter återfinns i Att ha. I tidigare välfärdsundersökningar som exempelvis Johanssons 

levnadsnivåundersökning har fritiden utgjort en viktig variabel för att mäta en individs 

livskvalitet, medan fritiden i denna studie framhålls som central för att tillgodose de behov 

ungdomarna upplever sig ha.  
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att studera hur några ungdomar upplever sin fritid och vilken 

betydelse fritiden har för deras upplevda livskvalitet. Enligt Ungdomsstyrelsens dokument De 

kallar oss unga har fritiden fått en allt viktigare del i unga människors liv och det blir allt viktigare 

att använda fritiden väl, vilket även ungdomarna i denna studie ger uttryck för. Kravet på att 

använda fritiden väl begär av individen att denne ska kunna identifiera och uttrycka vad den vill 

syssla med och är beredd att satsa på, vilket kan skapa beslutsångest hos den enskilda individen. 

Generellt kan konstateras att samtliga ungdomar i studien uppfattar fritiden som fri tid som de 

själva förfogar över efter skola och arbete, tid för att välja det man själv vill göra efter egna 

förutsättningar och krav, samt tid för upplevelser och självförverkligande. Behovet av frihet är 

stort och präglar den senmoderna ungdomen generellt, vilket kan kopplas samman med 

upplevelsen av yttre kontroll som starkt begränsar den enskilda individens handlingsutrymme. 

Den enskilda individen är i större utsträckning än tidigare styrd utav en osynlig makt som starkt 

påverkar det dagliga livets utformning och möjligheter, vilket den enskilde tacklar på olika sätt 

beroende på dennes sociala och biologiska arv. Hur en människa uppfattar sig själv kan vara 

avgörande för upplevelsen av den totala livssituationen. Att inte leva upp till samtidens 

kroppsideal verkar skapa ångest hos den enskilda individen och känslor av misslyckande påverkar 

självförtroendet negativt, vilket är mycket oroväckande. Fritiden framstår som en viktig frizon, 

där ungdomarna kan vara fria från yttre granskning och där känslor av misslyckande och stress 

kan kanaliseras. Detta är viktigt att känna till och ta i beaktning vid planering och utförande av 

fritids- och kulturarbete, så att fritidsutbudet matchar dessa behov. Det framgår tydligt att 

ungdomarna upplever att fritiden är viktig och har betydelse för deras upplevelse av den totala 

livssituationen, men i vilken omfattning varierar dem emellan och beror på huruvida fritiden 

konkurrerar med andra incitament som exempelvis skola och arbete eller ej. Enligt ungdomarna 

är fritiden viktig, men skolan som representerar framtiden är viktigare. Fritiden verkar fylla 

dagsaktuella behov och är viktig för den aktuella livssituationen, men på längre sikt är den inte 

avgörande för vare sig yrkesval eller framtidsutsikter. Trots att vissa utav ungdomarna lägger ner 

mycket tid på sina organiserade fritidsaktiviteter, är det ingen utav dem som ens funderar på att 

göra en professionell karriär inom den aktuella sporten, vilket tyder på att fritiden tycks fylla 

endast dagsaktuella behov. Generellt verkar pojkarna ha lättare för att definiera begreppet 

livskvalitet än flickorna, vilket är en viktig aspekt att lyfta fram i jämställdhetsarbetet. Under 

arbetets gång har jag funderat på om innebörden av begreppet livskvalitet och sättet att definiera 

livskvalitet är maskulint och visar på ett manligt tolkningsföreträde. Om livskvalitet bara 
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identifieras av en del av befolkningen så kan det bli ännu en faktor som bidrar till en ojämn 

fördelningspolitik som fördjupar könsdiskrimineringen. Samtliga ungdomar väger in förekomsten 

av frihet, meningsfulla relationer till vänner och familj, stimulerande jagstärkande aktiviteter, trygghet och lycka i 

upplevelsen av hög livskvalitet, vilka utgör centrala behov som tillfredsställs under den fria tidens 

utformning. 

 

Det bör tilläggas att denna studie bygger på samtal med ungdomar som representerar 

medelklassen och troligtvis skulle resultatet av studien ha varit annorlunda om ungdomar från 

andra samhällsklasser medverkat. Denna studie syftar varken till att problematisera kön eller klass 

utan till att ge en generell bild över hur ungdomar i 16 års ålder upplever sin fria tid och vilken 

betydelse fritiden har för deras upplevelse av livskvalitet. 
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7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Det finns en tendens till att framställa fritiden som något enbart positivt och livsberikande i vårt 

senmoderna samhälle, vilket sällan varken reflekteras över eller diskuteras. Fritiden uppfattas 

generellt som en motpol till yrkesarbete och studier som erbjuder stunder av individuell frihet att 

bara vara. Frågan är om fritid enbart bör behandlas som något positivt och problemfritt.  

 
Skillnaden mellan de ungdomar som uppfattar sig ha mycket tid över till att utöva fritid och de 

som upplever en tidsbrist ökar, vilket synliggörs i upplevelsen av fritid. De tidsfattiga 

ungdomarna upplever sig ha ett begränsat handlingsutrymme och upplever sin fritid som 

kravfylld, medan de tidsrika anser sig ha tillräckligt med fritid. Fritiden medverkar till att öka 

klyftor mellan tidsrika och tidsfattiga. Ur rättvisesynpunkt är det viktigt att kartlägga ungdomars 

behov för att bättre matcha utbud och efterfrågan, och även tillskjuta ekonomiska medel om så 

behövs så att samtliga ungdomar kan ta del av kultur- och fritidsutbudet om de så önskar. 

Därigenom arbetar man förebyggande för att minska sociala skillnader mellan olika 

ungdomsgrupper. 
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 
 

I. Bakgrundsfakta 

 Boendeförhållande  

 Familj  

 Syskon  

 Föräldrars sysselsättning och utbildningsnivå 

 

II. Definition av begreppet ”fritid” 

 Sysselsättning – Formell och/eller informell fritid 

 Omfattning av formell respektive informell fritid 

 Självupplevd fritid  

 Utbud och efterfrågan 

 Fritidens kostnad i tid, pengar och energi 

 

III. Relationer på fritiden 

 Kompisar  

 Vuxna (Föräldrar, tränare, fritidsledare m.fl.) 

 

IV. Klimat på fritiden 

 Mobbing 

 Gemenskap och utanförskap 

 

V. Definition av begreppet ”Livskvalitet” 

 Fritidens betydelse för livskvaliteten  

 

VI. Upplevd självkänsla 

 Självförtroende  

 Självuppfattning  

 Kroppsuppfattning  

 

VII. Det viktigaste i livet 

Definition av begreppet lycka 


