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Abstract 

Author: Frida Johansson & Tin Svensson  

Title: ”Sportnörd VS Mobilnörd” - En kvantitativ studie om ungdomars fritidsvanor kopplat 

till användningen av skärmbaserad media.  

Supervisor: Johan Cronehed 

 

 

The aim of our study was to quantitatively identify/explore what young people, of age 14-16 

years do at their leisure time and how much time they spend on screen-based media. We 

wanted to find out how young people's social interaction are with other people and examine 

what they do in their leisure time, with whom and where they perform various leisure 

activities. Based on this reasoning we wanted to see if there were any gender differences in 

leisure activities in relation to the use of screen based media. We used questionnaires in which 

we came up with a result that showed that the girls have a frequent use of theirs mobile phone 

every day. The result also showed that the boys have a frequent use of theirs mobile phone 

every day. The big difference between the boys and the girls leisure activities was that the 

boys were more physically active. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter för att de tog sig tid till att besvara vår enkät, 

även ett stort tack till den skolpersonal som hjälpt oss att komma ut till respondenterna. Vi vill 

också rikta ett tack till Anna Tegunimataka och Mikael Bengtsson som hjälpte oss med vår 

första utformning av enkäten. Sedan vill vi ge ett tack till vår handledare Johan Cronehed som 

har väglett och gett oss råd under uppsatsprocessen. Slutligen vill vi ge ett extra stort tack till 

Per-Erik Isberg på Statistiska Institutet, Lunds Universitet som varit oerhört tålmodig och 

hjälpsam i våra frustrerande stunder när vi har brottats med SPSS. Utan er allas hjälp hade vi 

inte kunnat genomföra vår undersökning!  
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1. Inledning 
 
Vi har observerat ungdomars ständiga användande av skärmbaserade media (mobil, dator, 

läsplatta, TV) i vår närhet. Det skiljer sju år mellan oss och våra syskon och vi har sett en 

skillnad mellan vår och deras fritidsvanor. Skillnaderna är främst att delar av tekniken har 

utvecklats snabbt och har idag en stor roll i ungdomars vardag. När vi var 14-16 år ägde vi 

inte en mobil som hade internetuppkoppling dygnet runt. Detta har fått oss att undra över hur 

ungdomars sociala samvaro ser ut och vad ungdomar gör idag på sin fritid. 

1.1 Problemformulering 
 
Enligt 5 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det viktigt att främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar. 

Det är genom ungdomars fritid som de integrerar och skapar relationer till varandra. Denna 

sociala samvaro är ett grundläggande behov som kan motverka psykisk ohälsa. Barn främjar 

sin sociala utveckling genom att ha en aktiv fritid och även det har en betydelsefull effekt på 

ungdomars psykiska hälsa (Eriksson, Eriksson & Bremberg, 2010 s. 152). 

 

Även fast olika undersökningar på ungdomar har visat fritidens betydelse finns det studier på 

att det har skett en förändring i ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Studien av Berntsson 

& Ringsberg (2014, s. 556) visar på att från 1984 fram till 2011 har det skett stora 

förändringar i barns hälsa. Resultaten visar att barn år 2011 mår sämre än vad de gjorde 1984. 

Studien har sett samband mellan mindre motion, mer stillasittande och sämre hälsa. Forskarna 

i fråga drar slutsatsen att socialt stöd och fysisk aktivitet i fritiden främjar ett hälsosamt liv. 

Annan forskning visar också att TV-tittandet och användingen av sociala nätverk på internet 

tar upp tid som annars skulle gå till att vara fysiskt aktiv eller umgås med vänner i real tid 

(Booker, Skew, Kelly & Sacker 2015, s. 173). 

 

I Folkhälsomyndighetens rapport (2014, s. 19) om skolbarns hälsovanor i Sverige skriver de 

att under de senaste årtiondena har symtom som nedstämdhet, sömnsvårigheter och oro blivit 

allt vanligare bland unga. Andelen flickor med sådana problem har till och med i vissa fall 

dubblerats. Rapporten visade också på att andelen skolbarn som uppnår den rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet är fortsatt liten. Även om andelen som tränar ofta, fyra gånger eller 

mer i veckan har ökat är det troligt att de unga rör sig allt mindre i vardagen. Att det 
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stillasittande beteendet har ökat på bekostnad av den fysiska aktiviteten visar sig också i att 

andelen skolbarn som tillbringar mycket tid, 4 timmar eller mer framför en skärm har ökat 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 60). 

 

Som tidigare forskning har visat på har det skett en förändring bland ungdomars mående 

(Berntsson & Ringsberg, 2014, s. 559, Booker, Skew, Kelly & Sacker 2015, s. 173, 

Folkhälsomyndigheten, 2014. s. 19, 60). Ungdomar mår idag sämre både somatiskt och 

psykosomatiskt, där vi har sett att den största förändringen har skett bland flickor i tonåren. 

Både tjejer och killar mår idag sämre än vad de gjorde för 20-30 år sedan. Kan det finnas 

skillnader mellan killars och tjejers fritidsvanor? Det finns kopplingar mellan fysisk aktivitet 

och välmående men det finns också kopplingar mellan användning av skärmbaserad 

media/stilla sittande och ohälsa. Kan det vara så att tjejer är mer stillasittande än killar i sina 

fritidsvanor? Kan det vara så att ungdomar i ålder 14-16 år i huvudsakligen gör sina 

fritidsaktiviteter på egen hand det vill säga utan social interaktion i stället för tillsammans 

med andra?  

 

I enlighet med den tidigare forskningen pekar alla på hur viktigt det är med en aktiv fritid och 

med en aktiv social samvaro. Det är viktigt att ungdomar umgås med varandra för att skapa en 

identitet och för den personliga utvecklingen, men även för det psykosomatiska och somatiska 

välmåendet (Regeringens proposition, 2004:05:2, s. 33-34 & 41-42). I vårt framtida yrke som 

socionomer kommer vi med största sannolikhet träffa på ungdomar som mår dåligt där vårt 

arbete kan bli att stötta och hjälpa dessa. Vetskapen och en förståelse om vad ungdomar gör 

på sin fritid, som utgör en stor del av deras vardagsliv tror vi kan vara en fördel när det gäller 

att bistå med den hjälp de behöver.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att vi vill kvantitativt kartlägga/undersöka vad ungdomar i 

åldern 14-16 år gör på sin fritid och i vilken utsträckning de använder skärmbaserad media. Vi 

vill se om det finns några könsskillnader i fritidsaktiviteterna i relation till användningen av 

skärmbaserad media.  

 



8 

 

1.3 Frågeställningar 
 
 Vad gör tjejer respektive killar huvudsakligen på sin fritid? 

 Finns det någon skillnad mellan tjejers och killars användande av skärmbaserade media på 

fritiden? 

 I vilken utsträckning är ungdomar oftast på egen hand eller tillsammans med andra när de 

gör olika fritidsaktiviteter?   

 

2. Kunskapsöversikt  

2.1 Användningen av skärmbaserad media  
 
Tidigare studier har fokuserat på att undersöka ungdomars hälsa och välmående, kopplat till 

ungdomars identitetskapande.  

 

Berntsson & Ringsberg (2014, s. 552-556) gjorde en studie på barn i åldern 2-17 år där målet 

med studien var att undersöka förhållandena mellan barnens fritidsaktiviteter och deras hälsa. 

Det långsiktiga målet var att undersöka vilka fritidsaktiviteter som främjade en god hälsa 

bland barnen. De undersökte tre olika år 1984, 1996 och 2011 och tittade främst på 

ungdomarnas hälsa och välmående i relation till fritidsaktiviteter. Studien fick ändras under 

årens gång då de fick lägga till olika fritidsaktiviteter som efter hand blev aktuella, för att 

undersökningen skulle bli giltig i relation till nutidens fritidsaktiviteter lades det 1996 till att 

kolla på DVD, spela dator/tv-spel och gå på konserter. År 2011 lades det även till att 

surfa/blogga på internet.   

 

Resultatet visade att majoriteten av barnen mellan 2-17 år i Sverige år 2011 var friska på både 

ett fysiskt och psykiskt plan. Trots att majoriteten av barnen var friska hade det blivit en 

förändring i barnens välmående och hälsa mellan 1984 och 2011. Långvariga sjukdomar 

bland barn ökade från 7,4 % under 1984 till 16,8 % år 2011. De vanligaste somatiska 

klagomålen bland barn var rinnande näsa, eksem, astma och magont. Det sågs även en 

skillnad mellan pojkar och flickor då pojkar i större utsträckning hade somatiska diagnoser. 

Även psykosomatiskt klagomål ökade bland barn från 1984 till 2011. Här kunde man se en 

motsatt skillnad mellan pojkar och flickor. Psykosomatiska klagomål uppkom i större 
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utsträckning bland flickor, skillnaden låg på 26,4% för flickor och 20,1% för pojkar. När de 

fick fram resultaten på vilka aktiviteter som främjade en god hälsa bland barnen, fann de att 

umgås med vänner och vara med på sportaktiviteter var relaterade till en god hälsa.  Medan en 

hög användning av surfing/blogga på internet var kopplat till sämre hälsa. (Berntsson & 

Ringsberg 2014, s. 552-560) 

 

Att en fysiskt aktiv livsstil för ungdomar kan minska ohälsa under senare år fann även 

Booker, Skew, Kelly & Sacker (2015, s. 173) i sin studie. Tonåren är ett kritiskt skede där 

utvecklingen och etableringen av ungdomens beteende och attityder formas och prövas. Ett 

stillasittande beteende i tonåren kan öka risken för dålig hälsa, men att en aktiv livsstil istället 

kan motverka detta. Studien visade även på att unga människor ofta använde sociala nätverk 

på internet som mötesplatser för att umgås och kommunicera, men att användningen av 

skärmbaserade medier medför en hög risk för sämre självbild och fysisk aggression. 

Användningen av skärmbaserad media associeras med låg självkänsla, dåliga studieresultat, 

ökad fetma och minskad fysisk aktivitet. Måttlig användning av skärmbaserad media för 

inhämtning av information eller för social interaktion kunde dock förstärka ungdomarnas 

välmående. Samtidigt har deras forskning också funnit associationer mellan depressiva 

sjukdomar och sociala nätverk.  

 

Sherry Turkle har i sin bok “Alone together: Why we expect more from technology and less 

from each other” (2011) sammanfattat en del av hennes forskning. Hon har kommit fram till 

att generationen som är född på slutet av 90-talet och början på 2000-talet är en generation 

som växer upp där teknologin med mobiltelefoner och datorer är en del av dem. Det är den 

första generationen som växer upp där det förväntas att de ständigt ska vara uppkopplade. 

Tekniken har sina fördelar, men det skapar också nya osäkerheter. Ungdomarna vårdar och 

skapar vänskap på olika sociala internetsidor, men undrar sen om de är bland vänner. De är 

uppkopplade hela dagen, men är inte säkra på om de har kommunicerat med någon (Turkle, 

2011, s. 17). Vidare skriver hon om hur internets påverkan på unga människor idag är 

paradoxal. Internet gör det enklare att skapa vilken identitet man vill, men det gör det också 

svårare att lämna det som redan har varit bakom sig eftersom internet är för alltid. Ungdomar 

går ifrån den ”riktiga tiden” och försvinner in i en rollspelande värld som innefattar spel och 

chattrum (Turkle, 2011, s. 169). Dagens ungdomar har inte ett mindre behov än de tidigare 

generationerna av att lära sig empatiska färdigheter, att tänka på sina värderingar och identitet 

eller att hantera och uttrycka känslor. De behöver tid till att upptäcka sig själva och för att 



10 

 

tänka. Teknologin har dock ändrat detta, då de alltid ska vara uppkopplade och att de ständigt 

ska svara vilket gör att självreflektion blir omöjligt (Turkle, 2011, s. 172).  

2.2 Ungdomars fritid  
 
Forskning visar att fritid och olika fritidsverksamheter har en positiv inverkan på ungdomar. 

Fritidsaktiviteter kan vara ett sätt att skapa relationer, skapa sociala nätverk och få fler vänner. 

Det har till exempel visat sig i en forskningsundersökning att de ungdomar som deltog i 

fritidsaktiviteter hade ett större antal vänner än de som inte deltog i fritidaktiviteter. 

Fortsättningsvis visade deras forskning på att deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter leder 

till att ungdomar får en hög social kompetens och social utveckling. Forskningen visade dock 

även på att det inte fanns någon koppling mellan ungdomar som inte deltar i strukturerade 

fritidsaktiviteter och en låg social kompetens eller utveckling (Mahoney & Stattin, 2000, 

s.122-123).  

 

När vi fortsatte att söka efter tidigare forskning som handlade om fritidsaktiviteter upptäckte 

vi ganska snart att fritidsaktiviteter kunde kategoriseras som strukturerade och ostrukturerade 

fritidsaktiviteter (Ungdomsstyrelsen, 2007, s. 9). I en undersökning som vi fann skilde sig 

strukturerade fritidsaktiviteter från ostrukturerade aktiviteter på så sätt att ungdomarna som 

sysslade med organiserade fritidsaktiviteter rapporterade fler erfarenheter som var relaterade 

till den personlig utveckling. De starkaste skillnaderna var de som rörde initiativ till att lära 

sig. Ungdomarna rapporterade en högre grad av erfarenheter som involverade att sätta upp 

mål, problemlösning, satsning och tidsplanering. Detta var även något som ungdomarna 

rapporterade när det gällde sportaktiviteter. Ungdomarna upplevde att genom sportaktiviteter 

fick de erfarenheter av personliga färdigheter så som självkännedom och hur de kunde hantera 

och styra sina egna känslor. Studien visade även på att ungdomarna upplevde att de via 

strukturerade fritidsaktiviteter lärde sig om ledarskap, samarbeta med andra människor och 

arbeta i grupp (Hansen, Larson & Dworkin, 2003, s. 41-48).  

 

I en tidigare studie har de gjort en undersökning om vad ungdomar gjorde på fritiden år 2009. 

Socioekonomiska Panel Study (SOEP) gjorde en studie där de undersökte vad den vanligaste 

fritidsaktiviteten varje dag samt veckovis var. Undersökningen fann att 87 % av ungdomarna 

sade att de lyssnade på musik varje dag, vilket år 2009 var den vanligaste dagliga 

fritidsaktiviteten. Det visade sig också att 75 % av ungdomarna tittade på TV varje dag och 65 
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% surfade eller chattade på internet varje dag. De mest populära veckofritidsaktiviteterna var 

sporta, göra ingenting, umgås ute och gå ut med en bästa vän eller en grupp av vänner. 

Ungefär hälften av alla ungdomarna som blev tillfrågade sade att de aldrig var verksamma 

inom områdena dans, drama, musik eller frivilligt arbete (Hille, Arnold & Schupp 2014, s. 

30). 

2.3 Social interaktion 
 
I den vetenskapliga artikeln av Misra, Cheng, Genevie & Yuan (2014, s. 7) skriver de att den 

fysiska sociala interaktionen i grunden har ändrats sedan kommunikationsteknologin har 

utvecklats. Mobilenheter så som smartphones, mobiltelefoner och läsplattor har blivit sociala 

symboler, men som avleder människors uppmärksamhet och tankar på människor och platser 

till andra rumsliga sammanhang. Den möjlighet som mobilenheterna ger oss har en förmåga 

att begränsa människor i deras sociala samspel och relationer.  

I deras studie upptäckte de ovan nämnda forskarna till exempel att om en deltagare placerade 

sin mobiltelefon på bordet eller höll den i handen under ett samtal i 10 minuter försämrades 

kvalitén på samtalet, jämfört med ett 10 minuters samtal utan en mobiltelefon närvarande. 

Även när mobiltelefonen inte används aktivt, surrar, piper, ringer eller blinkar representerar 

den människors breda sociala nätverk och är en öppning in till en enorm mängd information. I 

mobiltelefoners närvaro är människor i konstant behov av att söka information, kolla 

meddelande och samtal vilket leder till att användarna riktar sina tankar till andra människor 

och världar än det dem har framför sig (Misra, Cheng, Genevie & Yuan, 2014, s. 16-17).  

 

Att användandet av en mobiltelefon påverkar den sociala interaktionen har även påvisats i en 

annan studie. Där upptäckte forskarna att en användare av en mobiltelefon promenerade mer 

långsamt, bytte riktning oftare och var mindre benägen att notera människor i dess 

omgivning. De fann även att mobilanvändare var mindre benägna att lägga märke till ovanliga 

aktiviteter längs deras gångväg (Hyman, Boss, Wise, Mckenzie & Caggiano, 2010, s. 597).  

 

De snabba framstegen inom kommunikationstekniken har gett nya möjligheter till att 

kommunicera. Kang & Munoz (2014, s. 205) har gjort en studie för att undersöka om de 

individer som föredrar online-kommunikation skulle uppfattas som mindre socialt skickliga i 

en social situation än människor som föredrar ansikte mot ansikte interaktion. De individer 

som föredrog online-kommunikation visade ett mindre icke-verbalt socialt beteende än de 
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människor som föredrog ansikte mot ansikte interaktion. Vidare visar resultaten att det fanns 

en skillnad på den sociala interaktionen mellan den första och sista minuten i samtalet. De 

icke-verbala sociala beteendena mellan de två grupperna, de som föredrog online-

kommunikation jämfört med de som inte föredrog var mer tydliga under den första minuten 

än den sista. Forskarna drog slutsatsen att de individer som föredrog online-kommunikation 

tar lite tid på sig för att ha en social interaktion med en främling i själva mötet. Ansikte till 

ansikte gruppen verkade istället kunna engagera sig lätt i de sociala interaktioner som uppstod 

i första mötet med en främling.  

 

3. Begreppsdefinitioner  
 

 Fritid - Med ordet fritid menar vi den tid som blivit över sedan andra nödvändiga 

sysslor och förpliktelser fullgjorts. I vår undersökning har vi inte räknat skoltid som 

fritid (Statistiska centralbyrån, 2009, s. 21).   

 Skärmbaserad media - Skärmbaserad media har vi använt som ett samlingsord för 

mobiltelefon, dator, läsplatta och TV.  

 Fysiskt aktiv - I vår undersökning har vi använt ordet fysiskt aktiv både för när man är 

i rörelse och tränar, men också när man umgås med andra människor och det sker 

någon form av social interaktion.  

 Strukturerade fritidsaktiviteter - Fritidsaktiviteter där en ledare, “tränare” håller i en 

organiserad aktivitet. Ledaren/tränaren ställer till exempel krav på koncentration och 

ansträngning.  

 Ostrukturerade fritidsaktiviteter - Fritidsaktiviteter som inte leds av någon 

tränare/ledare utan där ungdomar träffas spontant för att genomföra en aktivitet.  

Ostrukturerad fritidsaktivitet kan ungdomen genomföra på egen hand också.  

 Social samvaro – när man är tillsammans med andra människor i verkliga livet, där 

umgänget inte sker via en skärm.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sherry Turkle – Kommunikationsteknologin  
 
En amerikansk psykolog och sociolog som studerar datorer genom att leva och använda dem, 

men även genom att intervjua människor som kan hjälpa henne förstå saker från insidan. 

Turkle anser att kommunikationsteknologin så som datorer och mobiltelefoner har gått in i 

vårt tänkande om oss själva (Turkle, 2005, s. 25, 29). Via sina intervjuer och observationer 

har hon funnit att kommunikationsteknologin inte bara ändrar det vi gör, utan vilka vi är och 

hur vi tänker om oss själva. Det vi gör idag med våra mobiltelefoner och datorer hade för 

några år sedan ansetts som konstigt och i vissa fall stötande, men nu har det istället gått över 

till en vana. Vi har vant oss vid nya sätt att vara ensamma, men samtidigt vara tillsammans 

med andra genom att ständigt vara uppkopplade (Turkle, 2012). Vidare menar hon på att 

generationerna som är födda på slutet av 90-talet och början på 2000-talet är generationer som 

växer upp med en teknologi där mobiltelefoner och datorer blir en del av dem. De har 

förväntningar på sig som innebär att de ständigt ska vara uppkopplade och kontaktbara 

(Turkle, 2011, s. 17). 

4.2 Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivism har som utgångspunkt att våra handlingar och uppfattningar inte är 

något naturligt utan är socialt konstruerade (Jönson, 2010, s. 17).  Inom socialkonstruktivism 

anses även språket vara socialt konstruerat. Under vår uppväxt tar vi till oss språket som 

utvecklar oss till en tänkande varelse. Eftersom vårt språk är en social konstruktion blir också 

vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt konstruerad (Wenneberg, 2010 s. 

12). Ungdomarnas fritidsvanor och användningen av skärmbaserade media tänker vi oss är 

socialt konstruerat på så sätt att samhället tillsammans med dess aktörer har skapat ett 

gemensamt behov. Användandet av skärmbaserad media har då utvecklats till att bli ett 

naturligt inslag i vardagen hos många ungdomar. För att koppla vår undersökning till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet menar vi att ungdomars fritidvanor också ingår i det som 

samhället konstruerar.   
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4.3 Judith Butler - Genus & kön 
 

“Butler menar att kön och genus är diskursiva praktiker, alltså språkligt tillblivna 

handlingar” (Iversen, 2011, s. 233). 

Kön och genus har utav människan ofta tagits för två stycken olika kategorier. Kön brukar 

beskrivas som den biologiska grunden för kvinnligt och manligt beteende och genus är ett 

komplement för den kulturella grunden. Butler menar att kön och genus båda är socialt 

konstruerade. Dessa benämningar är socialt konstruerade där de har delat upp individer i två 

kön som inte kan ses som nödvändiga och naturliga. Butler menar att det är när jag talar som 

en kvinna som jag blir en kvinna, dock måste kvinnan tala inom ramen för hur en kvinna ska 

tala för att fortsätta bli hörd (Iversen, 2011, s. 233-234). 

 

Genom interaktioner möter vi och upplever vi varandra bortom kulturellt formade kategorier, 

en direkt respons som är socialt tillmötesgående (Iversen 2011, s. 233). 

Kön förväntar man sig ska vara något som är sig likt. Det vill säga att vi människor 

identifierar och kategoriserar beteende efterhand som de dyker upp om och om igen. 

“Kvinnan är en kvinna eftersom hon beter sig och gör sådant en kvinna gör”. Ett upprepande 

mönster blir bekräftat hos människan som sedan identifierar och kategoriserar in andra 

människor eller ting i fack efterhand som det dyker upp gång på gång. Det kvinnor gör blir ett 

tecken på kvinnlighet och skapar ett kön. Om sedan en kvinna skulle bete sig på ett 

annorlunda sätt från vad kvinnor brukar göra, säger man att denna kvinna avviker sig från 

normen och blir onormal. Butler menar att genus blir till genom att män och kvinnor ständigt 

framställer en kroppslig upprepning.  Människan kan aldrig bli en man eller bli en kvinna utan 

enligt Butler måste människan ständigt upprepa och åstadkomma det “naturliga” hos ett kön 

genom att uttrycka kön (Iversen 2011, s. 235-237). 

 

Våra gester, röster, rörelser, sätt att uttrycka oss på och våra fysiska kroppar formas genom att 

våra uttryck framställs som meningsfulla och begripliga. Vissa uttryck förblir meningslösa 

och ofattbara. På det sätt som vi för våra kroppar avgör hur vi framställer vår identitet 

(Iversen 2011, s. 237-238). 

 

“När en kvinna sitter med benen i kors i stället för brett i sär så gör hon kön snarare 

än refererar kön. När en man håller upp dörren för en kvinna gör han kön. “ (238) 
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Det är inte det kroppsliga som skapar görandet. Utan det är handlingen som skapar skillnaden 

mellan den manliga och kvinnliga kroppen. Butler menar att ju mer något upprepas och ju 

mer en handling eller tal repeteras desto mer kommer det att framstå som något naturligt. För 

att människor ska bli tagna på allvar och för att bli förstådda måste våra handlingar upprepas. 

Som avslutning säger Butler att genus tecknar inte de vi är utan genus är något som ständigt 

upprepas för att bli.  (Iversen 2011, s. 238-240) 

 

5. Metod 

5.1 Kvantitativ metod 
 
Vi har valt en kvantitativ metod för att vi vill mäta hur mycket, hur länge och hur ofta något 

förekommer med hjälp utav en enkät. Vår undersökning handlar om ungdomars fritidsvanor 

där vi ville kartlägga ett större antal. Vi har diskuterat och funderat många gånger om vi 

skulle byta metod för att få en djupare förståelse och för att kanske kunna upptäcka varför 

ungdomarna gör de val de gör när det gäller deras fritid. Det som gjorde att vi tillslut valde 

den kvantitativa metoden var att vi kom överens om att vi vill ha en bredare kartläggning över 

hur ungdomarnas fritidsvanor ser ut. Genom en kvantitativ metod med hjälp utav enkäter 

kunde vi få in information från en stor andel, många respondenter vilket resulterade i en bred 

kartläggning (Bryman, 2011 s. 168). 

 
 

5.2 Kvalitativ fråga 
 
Vi valde att avsluta enkäten med en öppen fråga för att ge respondenterna chansen att svara 

med egna ord för att få en bredare förståelse. Med en öppen fråga gav vi inte respondenterna 

förutbestämda svarsalternativ (Bryman 2011, s. 244).  
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5.3 Enkäter 
 
Vi har genomfört vår undersökning med hjälp utav enkäter. Enkäter är frågor som 

respondenterna själva måste läsa och besvara utan att någon intervjuare är närvarande 

(Bryman, 2011, s. 227-228). Enkäter är en specialiserad form av intervju. Våra specifika 

enkätfrågor används för att samla in detaljerade svar för att sedan kunna göra en analys 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013, s. 38). 

 

Vid enkäter där alla frågor och svarsalternativ redan är färdiga och identiska för alla 

respondenter kunde vi få fram variabler som vi sedan kunde mäta. Variablerna står för det 

som ska förklaras och gav oss förklaringar på olika delar av den sociala verkligheten. En del 

variabler var enkla att mäta och beräkna, som till exempel åldern och kön, där mätningen 

gjorde att vi kunde beskriva skillnaderna mellan människorna (Bryman, 2011, s. 154-156). 

 

Eftersom vi använde oss utav enkäter var det viktigt att tänka på att vi som studentforskare 

tog för givet att en större population kunde undersökas genom att ställa frågor till ett urval av 

individer som förmodas representera målgruppen. Vi antog att de vi intervjuade genom våra 

enkäter var trovärdiga leverantörer som gav oss svar om deras uppfattningar, värderingar, 

upplevelser och attityder inom forskningsområdet. Vår metod bygger också på ett antagande 

om att det finns en korrespondens (överrensstämmelse) mellan det som den intervjuade 

svarade och vad hon/han känner och upplever (Levin, 2008, s. 37). 

 

Utifrån vår uppsats frågeställningar kartlägger vi ungdomars fritid och omfattningen av deras 

användning av skärmbaserad media. Vi har i vår enkät använt oss av deskriptiva, beskrivande 

frågor för att på så sätt kunna skapa en bild av omfattningen av det som vi uppfattar som ett 

problem (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 34-35). Det vi uppfattar som ett socialt problem och 

som vi ville undersöka var i vilken utsträckning ungdomar är sociala med varandra ute i det 

verkliga livet eller om deras fritid istället består av användning av skärmbaserad media. Vi 

ville undersöka hur den sociala samvaron, samt den fysiska aktiviteten ser ut bland ungdomar 

och därmed skapa oss kartläggande/beskrivande svar. I en enkät kunde vi utforma frågor som 

kunde ge oss kartläggande svar på hur ungdomars fritid och hur omfattningen av deras 

användning av skärmbaserad media ser ut.  
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5.4 Urval, undersökningspopulation 
 
För att vi skulle kunna genomföra vår undersökning, vår surveyundersökning som bestod av 

strukturerade enkäter var vi tvungna att göra ett urval. Urval gör man för att få fram ett 

stickprov utifrån den totala populationen (Bryman, 2011, s. 178). Vår population som vi valde 

att rikta in oss på var ungdomar som är mellan 14-16 år. Varför vi valde en 

undersökningspopulation i åldern 14-16 år berodde på att våra syskon som vi har observerat 

är i den åldern samt att våra kontakter vi hade var skolpersonal för den åldern. Vi ansåg att det 

skulle vara en intressant grupp att undersöka då vi anser att det är en ålder där skärmbaserad 

media tar en stor del av deras fritid. Utifrån denna population var vår tanke att göra ett 

stickprov som bestod av mellan 70-100 ungdomar. Som Bryman (2011, s. 190-191) skriver 

finns det inget definitivt svar på hur många respondenter det är som ska delta i 

undersökningen. Det som gjorde att vi valde mellan 70-100 stycken fick bli en kompromiss 

mellan tid, möjlighet och de kontakter vi hade på skolorna. 

 

Det finns två sätt att göra ett urval på, antingen ett sannolikhetsurval eller ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 183 & s. 194). Vi valde att göra ett icke-

sannolikhetsurval, ett så kallt bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är när forskaren 

använder de personer som för tillfället finns tillgängliga (Bryman, 2011 s. 194). För att 

komma åt vårt urval och vårt stickprov har vi använt oss utav kontakter som vi hade med 

skolpersonal som jobbar med undersökningspopulationen, det vill säga ungdomar i åldern 14-

16 år. Vi har i vår kontakt med skolpersonalen frågat att få dela ut enkäter till de klasser där 

eleverna/ungdomarna är i 14-16 års åldern (årskurs 8-9) och personalen har därefter hjälpt oss 

att komma ut i de olika klasserna för att kunna dela ut våra enkäter. Vårt antal besvarade 

enkäter blev 88 stycken, med en fördelning på 47 tjejer och 41 killar. 

5.5 Utformning av enkät & tillvägagångssätt 
 
Vi började med att söka och läsa igenom redan genomförda enkäter med fritidsaktiviteter som 

ämne och även enkäter med skärmbaserad media användning som ämne. Detta gjorde att vi 

fick en inblick i hur vi skulle gå tillväga med utformningen av vår egen enkät.  De redan 

genomförda enkäterna har hjälpt oss att skapa en enkät som är så relevant och genomförbar 

som möjligt. När vi ansåg att vår enkät var färdig genomförde vi en pilotstudie på tre 

respondenter som representerade vår population och vårt urval. Till en början ansåg vi att tre 
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stycken kunde vara för lite för en pilotstudie, men vi märkte snabbt vilka begränsningar och 

oklarheter som fanns med enkäten och vad som behövde ändras och förtydligas.  

 

Till en början var vår enkät väldigt lång och vi hade en förmåga att upprepa våra frågor, där 

frågorna var formulerade på olika sätt men som slutligen gav oss likadana svar. När våra 

respondenter från pilotstudien svarade på enkäten märkte vi att den tog för lång tid och att de 

hann tröttna. Vi bestämde oss för att försöka korta ner den, för desto kortare enkäten är, desto 

lättare blir det att få respondenterna till att fylla i svar som är genomtänkta. Detta leder i sin 

tur till högre reliabilitet (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 67). För att göra vår enkät så enkel 

och tydlig som möjligt kortade vi ner våra frågor och tog bort och slog ihop en del 

svarsalternativ.   

 

Vår tanke var till en början att bara sikta in oss på ungdomar i årskurs 9. Vi kontaktade tre 

rektorer på tre olika skolor, där en skola aldrig svarade, en annan skola tackade nej och den 

tredje skolan tackade ja, men som efter vidare kontakt tackade nej på grund av tidsbrist. I 

efterhand insåg vi att vi skulle ha kontaktat skolorna tidigare innan vi hade börjat formulera 

och skapa vår enkät. En stor faktor till att skolorna tackade nej var på grund av elevernas 

hektiska schema då de hade ett antal nationella prov dessa veckor. Deras hektiska schema i 

kombination med vårt pressade tidschema ledde till att vi fick tänka om och istället rikta in 

oss på ungdomar årskurs 8-9, åldern 14-16 år. Vi tog därefter kontakt med två andra skolor 

som gav oss snabb respons och vi kunde komma ut i klasserna med vår enkät samma vecka.  

5.6 Begränsningar & förtjänster    
 
Innan vi genomförde vår enkät visste vi att det fanns en risk för bortfall och om bortfallet blev 

stort ökar risken att studien blir vriden. Vid en enkät är det lättare för respondenterna att göra 

ett aktivt val att inte svara på en viss fråga, vilket inte går att undvika lika lätt vid en intervju 

där frågan kommer personligen från intervjuaren. Blir en eller flera frågor inte besvarade kan 

detta leda till att informationen om de variabler som ingår i frågorna går förlorade. Det finns 

även en risk med att de som svarar på enkäten inte vill svara på alla frågor, de kanske inte vet 

svaret på en del frågor och de är kanske inte helt ärliga (Bryman, 2011, s. 229-231).  

 

Som Bryman (2011, s. 231) skriver innebär generellt en surveyundersökning ett stort bortfall, 

vilket vi var beredd på skulle ske med vår undersökning. Efter vi hade genomfört vår 
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undersökning upptäckte vi att detta inte var något som hade hänt oss. Vi fick hög 

svarsfrekvens då alla enkäter kom tillbaka. Den höga svarfrekvensen anser vi beror på att vi 

personligen gick ut till de olika klasserna för att berätta om vår undersökning och dela ut 

enkäter som ungdomarna fick svara på direkt och sedan lämna in till oss. Det externa 

bortfallet räknas som de som helt faller bort eller inte deltar i undersökningen (Barmark & 

Djurfeldt, 2015, s. 79-80). Alla elever som var på plats ville delta i undersökningen och 

genomförde enkäten. I vårt fall blev det externa bortfallet de elever som den dagen inte 

närvarade på lektionen på grund av till exempel sjukdom eller liknande.  Det interna bortfallet 

blev när en respondent inte svarat på alla frågor eller svarat flera svarsalternativ på samma 

fråga (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 80). Som vi märkte och som Barmark & Djurfeldt 

(2015, s. 66) skriver var det ett antal respondenter som svarade flera alternativ trots tydliga 

instruktioner och vår verbala uppmaning om att endast ett svarsalternativ per rad gällde. Detta 

blev ett internt bortfall då vi inte kunde räkna med deras svarsalternativ i vårt resultat på de 

frågorna där svarsalternativ inte är ifyllda eller där fler än ett svarsalternativ var ifyllt.   

 

En förtjänst med vårt val av metod var att respondenterna inte kunde påverkas av någon 

intervjuare som formulerade frågorna på olika sätt. Enkätens frågor och svarsalternativ var 

redan förutbestämda vilket innebar att alla respondenter fick besvara samma frågor, utifrån 

samma förutsättningar (Bryman, 2011 s. 229). Innan vi delade ut enkäterna valde vi att göra 

en kort presentation om vem vi var, vad vi gjorde där och informera om enkätens utformning 

och att den var helt anonym. Den här presentationen med information gav vi ut till alla 

respondenter innan vi delade ut enkäterna. Vi var extra noggranna med att det var likadan 

information som vi gav ut till alla respondenterna i de olika klasserna.   

 

Något som vi inte kan påverka eller vara säkra på är om respondenterna har valt att svara på 

svarsalternativ som skapar en positiv och överdriven bild av dem själva. Detta är något som 

kan ske vid intervjuer när en intervjuare är närvarande och ställer frågor, men det är även 

något som kan ske vid enkäter (Bryman, 2011, s. 229). Vårt val av att använda oss av enkäter 

som metod innebär precis som vi skrev att den är helt anonym. Detta leder i sin tur till att det 

inte blir lika personligt för respondenterna. Vår enkät har inte frågor och ber inte 

respondenterna att beskriva sådant som är känsligt eller väcker ovälkomnande känslor hos 

respondenten. När anonymiteten och känsligheten är låg anser vi att sannolikheten att 

respondenterna svarar svarsalternativ som skapar en positiv och överdriven bild av dem själva 
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minskar. Detta var något som vi fick bekräftat av våra tre respondenter efter vår pilotstudie 

genom att respondenterna berätta att de inte upplevde att enkäterna var av känslig karaktär.  

 

När vi hade genomfört vår pilotstudie upptäckte vi att där fanns två oklarheter i vår enkät som 

kunde göra respondenterna förvirrade eller osäkra på hur de skulle svara. Det som kunde 

uppfattas som oklart var ordet “dagligen”. Detta var vi medvetna om när vi efter pilotstudien 

valde att ändå inte formulera om frågan. Det fanns olika sätt att tolka “dagligen” på. Antingen 

kunde respondenterna räkna ut ett genomsnitt, där de till exempel slår ihop hela veckans 

träningstid och därefter kommer fram till en genomsnittlig tid per dag. Ett annat alternativ på 

hur respondenterna kunde se det på var att de kunde välja en specifik dag där de tränar och ta 

den träningstiden som en genomsnittlig tid per dag. Hur respondenterna såg på ordet 

”dagligen” och att där fanns två alternativ upptäckte vi genom frågor i stil med “jag tränar 

varannan dag, vad ska jag då svara?”. Denna oklarhet kompenseras upp med att vi har frågor 

som ger oss både ett veckoresultat och ett dagsresultat. 

 

En annan oklarhet vi upptäckte med vår enkät var det som skapade det interna bortfallet. Det 

interna bortfallet har varit att respondenter har svarat flera svarsalternativ på en fråga. Detta 

var något som vi var medvetna om efter vår pilotstudie, men som vi valde att inte ändra på 

innan vi genomförde vår enkätundersökning. Frågan handlade om var någonstans 

fritidsaktiviteten huvudsakligen genomförs. Respondenter ville gärna svara att aktiviteten 

genomfördes på mer än en plats, då det var svårt att ta ställning till var aktiviteten skedde 

huvudsakligen. Denna enkätfråga var en fråga vi funderade länge på om vi skulle ändra eller 

inte och låta respondenterna svara mer än ett alternativ. Hade vi valt de senare alternativet 

hade vi misstankar om att respondenterna skulle svara att aktiviteten genomfördes på alla 

platserna. Detta hade i sin tur resulterat i att vi hade fått ett oanvändbart resultat. Vi tog därför 

beslutet att respondenterna bara fick svara en plats och därmed uppskatta var de trodde att de 

genomförde fritidsaktiviteten huvudsakligen och oftast. 
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5.7 Tillförlitlighet 
 
Med reliabilitet menas hur tillförlitligt eller pålitligt resultatet är för det man har mätt. Blir 

resultatet detsamma om undersökningen genomförs en gång till eller påverkas resultatet av 

tillfälliga eller slumpmässiga saker? (Bryman, 2011, s. 49). Ett annat begrepp som man måste 

tänka på när man bedömer samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet. För att förenkla 

ordet validitet kan man använda ordet giltighet. Mäter vi det vi vill mäta? (Trost, 2007, s. 64). 

Hur kan vi då veta att vår enkät har mätt det vi vill mäta? Målet är att ha hög validitet, där ett 

begrepp speglar det som det verkligen ska göra. Då de insamlade svaren från våra enkäter var 

tvungna att spegla det som undersökningen avsåg att säga något om var det viktigt att 

frågorna i vår enkät var bra utformade, detta testade vi genom en pilotstudie. 

 

När vi arbetade fram vår enkät var vi noga med att använda enkla och begripliga ord för att 

göra det förståeligt för våra respondenter. När de tre respondenterna gjorde 

pilotundersökningen kom vi fram till att det var viktigt att tänka på att använda ett språk som 

en 14-16 åring använder. När vi använde oss av enkla och vanliga ord hade vi en förhoppning 

om att alla skulle uppfatta frågorna på samma sätt för att då få en så hög reliabilitet som 

möjligt. Hade många respondenter missuppfattat några av våra enkätfrågor hade inte bara 

reliabiliteten blivit låg utan även validiteten (Trost, 2007, s. 64-66).   

 

Vi har i den tidigare rubriken förklarat vårt urval och vår population som vi har undersökt och 

sedan det stickprov vi har gjort för att få en inblick i hur ungdomarna tänker och tycker. 

Precis som vi skriver är det bara ett stickprov där vi har tagit ut en liten del av vår population 

vilket gör att det inte går att säga att det resultat vi har fått fram stämmer överens med vad alla 

ungdomar anser. Vi är medvetna om att det inte går att göra resultatet generaliserbart vilket 

inte heller var vårt syfte, utan vi var intresserade av att se hur ungdomar är sociala med 

varandra ute i det verkliga livet eller om deras fritid består av användning av skärmbaserad 

media. Vi ville undersöka hur den sociala samvaron, samt den fysiska aktiviteten ser ut bland 

ungdomar. Vi har även gjort en utförlig beskrivning av den metod (se sida 15 i uppsats) vi har 

använt oss av och hur hela processen har gått till. Från frågeställningar, utformning och 

skapande av en enkät till insamlandet för att på så sätt öka reliabiliteten. 

Vi valde att göra enkäter med ungdomar i olika kommuner. Ungdomarna har ingen koppling 

till varandra utan är oberoende av varandra och har växt upp och går i skolor som befinner sig 

i olika miljöer. Vi anser att detta gör att resultatet blir mer tillförlitligt även om det är en liten 
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del av populationen vi valde, samt hade tid och resurser till att ha med i vår undersökning. 

Enkäter är dessutom en metod som kan genomföras vid flera olika tillfällen och i olika stora 

omfattningar vilket bidrar till att uppnå en hög reliabilitet. Undersökningen och enkäten går 

att replikera, upprepa (Bryman, 2011, s. 49). 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
 
Det finns fyra uppdelningar inom det etiska regelverket.  

 Informationskravet. Respondenterna måste få en noggrann genomgående information 

om studien innan de tar ställning till om de vill delta eller inte.   

 Samtyckeskravet. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet. Handlar om att forskaren ska vara noggrann i hanteringen av 

den insamlade datan. Värna om individen och grupperna så ingen obehörig kan ta del 

av dem. Detta innebär att man ska förvara den insamlade datan på ett säkert sätt och 

vara försiktig med hur man presenterar resultatet.  

 Nyttjandekravet. Den insamlade datan får bara användas i forskningsändamål och får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Kalman & Lövgren, 2012 s. 13-14) 

 

Vid närmare eftersökningar på Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2015) såg vi att 

gränsen med ett samtycke från föräldrar för omyndiga låg på 15 år. Ungdomarna som deltog i 

vår undersökning är i åldern 14-16 år och vi ansåg att det låg inom spannet för 15 år. Det ska 

också poängteras att allt var anonymt i vår undersökning och det är omöjligt att spåra vårt 

resultat till någon skola, kommun, stad eller respondent. Även om vi inte inhämtade ett 

samtycke från föräldrarna var det fortfarande viktigt att inhämta detta från ungdomarna. 

Därför var vi noggranna med att efter vi hade gett en grundlig information om 

undersökningen och innan vi delade ut enkäterna frågade om de kunde tänka sig att delta. I 

den grundliga informationen berättade vi vem vi var och var vi kom ifrån, undersökningens 

syfte och vad vi ska göra med de insamlade svaren.  
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5.9 Litteratursökning 
 
Vi använde oss av de tillgängliga databaser som Lunds universitet tillhandahåller såsom 

Libris, LUBsearch och EBSCOhost. Vi har även sökt efter relevant litteratur på Lunds 

universitetsbibliotek gemensamma katalog, Lovisa. I vår sökning i de olika databaserna har vi 

fokuserat på vetenskapliga artiklar, avhandlingar och tryckt litteratur. Vi har använt oss utav 

både svenska och engelska sökord. Engelska begrepp som; free time, spare time, screen based 

media use, computer and cellphone use, health. Svenska begrepp som; social interaktion, 

social samvaro, fritid, fysisk aktivitet, internet- och mobilanvändning.  

 

Vi har använt oss utav olika vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed, svenska 

forskningsrapporter från bland annat regeringen och ungdomsstyrelsen, samt tryckt litteratur. 

Den tryckta litteraturen har varit både teoretiska böcker och metodologiska böcker.  

 

 

 

5.10 Arbetsfördelning 
 
Vi valde att fördela arbetet på så sätt att vi har gjort allting tillsammans till största mån. Vi 

ansåg att det blev lättast att skriva tillsammans, men har även arbetat hemifrån för att få ihop 

arbetet i tid. Vi valde att tillsammans gå ut i klasserna för att gemensamt representera vårt 

arbete. Det vi har gjort enskilt har vi sedan tillsammans gått igenom och korrekturläst för att 

få ett så enhetligt arbete som möjligt.  
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6. Empiri 
 
Förklaring till empiriutformning 

På grund av grafiska samt tekniska orsaker har vi placerat diagrammen med tillhörande text 

på enskilda sidor. Detta för att underlätta läsandet av vår empiri.  

Presentationen av våra diagram utgår ifrån tre teman. Frekvens, tidsåtgång och relation. Till 

en början presenterar vi frekvensen av ungdomarnas fritidsaktiviteter, det vill säga vad 

ungdomarna gör på sin fritid och i vilken utsträckning de genomför fritidsaktiviteterna per 

vecka, vem de utför aktiviteterna med och var någonstans de sker. Därefter går vi över till att 

presentera hur många minuter/timmar ungdomarna spenderar dagligen på sina 

fritidsaktiviteter. Vi börjar med att ge en överblick på hur många minuter/timmar per dag, för 

att sedan gå in djupare och presentera 1-2 timmar per dag, samt 3-5 timmar per dag.  

Slutligen presenterar vi ungdomarnas relation till sin fritid och användningen av 

skärmbaserad media, genom att vi har låtit ungdomarna själva ta ställning till olika 

påståenden och deras användning av skärmbaserad media.  

 

6.1 Antal respondenter 

Killar respektive tjejer.  

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Kille 41 46,6 46,6 

Tjej 47 53,4 53,4 

Total 88 100,0 100,0 

 

Som tabellen visar var det sammanlagt 88 stycken ungdomar som deltog i undersökningen. 41 

stycken av dessa var killar och 47 stycken var tjejer.  
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6.2 Empiri av enkät 
 
Figur 1.1 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Ungefär hur ofta brukar du göra de 

olika fritidsaktiviteterna per vecka?  

 

Diagrammet visar den totala andelen killar och tjejer som har uppskattat hur ofta de gör de 

tolv olika fritidsaktiviteterna per vecka. Diagrammet visar att de aktiviteter som killarna och 

tjejerna framförallt gör varje dag är att använda mobilen, umgås med familjen, använda 

sociala medier, lyssna på musik och använda internet. Diagrammet visar att de aktiviteter som 

killarna och tjejerna framförallt gör några gånger i veckan är att träffa kompisar, göra läxor, 

skolarbeten och sporta eller träna.  
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Figur 1.2 Är du oftast på egen hand eller tillsammans med andra när du gör någon av 

fritidsaktiviteterna?  

 

Diagrammet visar den totala andelen killar och tjejer som har uppskattat om de oftast är på 

egen hand eller tillsammans med andra när de gör de nio olika fritidsaktiviteterna. Vi kan 

avläsa av diagrammet att det är vanligast att ungdomarna gör fritidsaktiviteterna på egen hand 

utan social interaktion.  
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Figur 1.3 Var någonstans sker fritidsaktiviteterna oftast?  

Diagrammet visar den totala andelen killar och tjejer som har uppskattat var någonstans de 

oftast gör de sju olika fritidsaktiviteterna. Vi har valt att ta bort några fritidsaktiviteter som till 

exempel sporta eller träna, spela instrument/sjunga och hjälpa till hemma på grund av att när 

vi gjorde vår pilotstudie kom det fram att dessa fritidsaktiviteter var irrelevanta till 

svarsalternativen. Vi kan avläsa av diagrammet att det är vanligast att ungdomarna gör 

fritidsaktiviteterna hemma. Träffa kompisar är den fritidsaktivitet som sticker ut, då ca 60 

stycken ungdomar av 88 har uppgett att de träffar kompisar ute på offentliga platser och ca 20 

stycken har uppgett att de träffar kompisar hemma hos någon annan.  
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Figur 1.4 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Vilka fritidsaktiviteter brukar du 

oftast göra varje dag?  

 

 

Diagrammet visar vilka fritidsaktiviteter som antalet killar respektive antalet tjejer anser att de 

gör varje dag. Det som ungdomarna gör mest och som är lika mellan könen är att de använder 

mobilen och använder internet i stor omfattning. Det som skiljer sig mellan könen är att killar 

sportar (48 %) i en större utsträckning varje dag jämfört med tjejerna (15 %). Detta kanske är 

tid som tjejerna istället lägger på att lyssna på musik, använda sociala medier och umgås med 

familjen, då dessa staplar är något högre jämfört med killarnas. Vi kan även se att killarna 

spenderar mer tid på att spela dator/tv-spel varje dag, medan tjejerna istället spelar 

instrument/sjunger samt läser böcker och tidningar. 
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Figur 1.5 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Vilka fritidsaktiviteter brukar du 

oftast göra varje dag? (Valt ut fem fritidsaktiviteter).  

 

Med hjälp av föregående diagram har vi valt att lyfta fram följande fem fritidsaktiviteter då 

det visade ett utmärkande resultat i vår undersökning. Diagrammet visar hur många procent 

av killarna respektive tjejerna som varje dag använder internet, sportar eller tränar, spelar 

dator/tv-spel, träffar kompisarna samt använder mobilen. Ca 90 % av tjejerna har uppgett att 

de varje dag använder mobilen, medan ca 80 % av killarna har uppgett att de använder 

mobilen varje dag. Det som skiljer sig är att killarna sportar eller tränar (ca 45 %) samt spelar 

dator/tv-spel (ca 35 %) varje dag i större utsträckning jämfört med tjejerna, där det bara är ca 

15 % av tjejerna som tränar varje dag och mindre än 10 % som spelar dator/tv-spel varje dag.  
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Figur 2.1  Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Hur många timmar per dag 

spenderar du på dina fritidsaktiviteter?  

Diagrammet visar den totala andelen killar och tjejer som har uppskattat hur många 

minuter/timmar som de spenderar på att gör de olika fritidsaktiviteterna per dag. Vi vill med 

detta diagram ge en överblick över hur mycket tid per dag som ungdomarna lägger på de olika 

fritidsaktiviteterna. Här kan vi se att spela dator i 3-5 timmar är något utmärkande på så sätt 

att den stapeln är störst i diagrammet. Vi kan även se att använda mobilen och internet är de 

två staplar som är störst när det gäller 5 timmar eller mer per dag.  
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Figur 2.2 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Vilka fritidsaktiviteter spenderar du 

1-2 timmar per dag på?  

Diagrammet visar hur många ungdomar som spenderar 1-2 timmar på de tio olika 

fritidsaktiviteterna. Som går att utläsa av diagrammet spenderar en stor andel av tjejerna 1-2 

timmar på en dag på att hjälpa till hemma, göra läxor och skolarbeten. Detta skiljer sig 

jämfört med killarna, där en stor andel av killarna istället spenderar 1-2 timmar på att sporta 

eller träna. Något som utmärker sig från tjejerna är att ca 30 % av killarna spelar dator/tv-spel 

1-2 timmar per dag. 50 % utav killarna sportar eller tränar 1-2 timmar per dag medan 

procenten flickor som tränar 1-2 timmar per dag är lägre. Detta visar sig även i diagrammet på 

sida 33 (figur 2.4).  
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Figur 2.3 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Vilka fritidsaktiviteter spenderar du 

3-5 timmar per dag på?  

 

 

Diagrammet visar hur många ungdomar som spenderar 3-5 timmar eller mer per dag på de tio 

olika fritidsaktiviteterna. Som det går att utläsa av diagrammet spenderar en stor andel (70 %) 

av tjejerna 3-5 timmar eller mer på en dag på att träffa kompisar, umgås med familjen och 

använda mobilen. Skillnaden är markant jämfört med killarna, där den stora procenten av 

killarna istället spenderar 3-5 timmar eller mer på att spela dator/tv-spel samt träffar 

kompisar. Vi ser också att ca 50 % av killarna använder sin mobiltelefon 3-5 timmar eller mer 

varje dag.  
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Figur 2.4 Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Vilka fritidsaktiviteter spenderar du 

5 timmar eller mer per dag på? (Valt ut tre fritidsaktiviteter).  

 

 

Med hjälp av föregående diagram har vi valt att lyfta fram tre stycken fritidsaktiviteter som vi 

såg hade de största skillnaderna mellan könen. Diagrammet visar hur många procent av 

killarna respektive tjejerna som lägger 5 timmar eller mer per dag på att antingen sporta eller 

träna, träffa kompisar och använda mobilen. Ca 55 % av tjejerna har uppgett att de spenderar 

5 timmar eller mer per dag på att använda mobilen. Detta skiljer sig stort jämfört med killarna 

där bara 15 % använder mobilen 5 timmar eller mer per dag.  

Som avslutning av våra diagram kommer vi presenterar de tre påståenden som respondenterna 

skulle ta ställning till.  
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Figur 3.1 Jag väljer bort att göra andra saker för att istället vara uppkopplad på 

internet.  

 

Som diagrammet visar håller den största delen av respondenterna inte med påståendet. 35 % 

av killarna instämmer inte alls att de väljer bort andra saker istället för att vara uppkopplad på 

nätet. 32 % av tjejerna instämmer inte alls i att de väljer bort andra saker istället för att vara 

uppkopplade på nätet. Den största skillnaden mellan killarna och tjejerna är att där är 10 % av 

killarna som instämmer helt i att de väljer bort andra saker istället för att vara uppkopplad på 

nätet, medan där är 0 % av tjejerna som instämmer helt i att de väljer bort andra saker istället 

för att vara uppkopplade på nätet.  
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Figur 3.2 Jag är mycket fysiskt aktiv (tränar, idrottar) på min fritid. 

 

Det som är intressant med detta diagram är den stora delen av killarna som instämmer helt i 

att de är mycket fysiskt aktiva på sin fritid. Vilket betyder att 56 % av killarna anser sig vara 

mycket fysiskt aktiva på sin fritid jämfört med tjejerna där bara 21 % instämmer helt i att de 

är fysiskt aktiva på sin fritid. Det som också är intressant är att 25 % av tjejerna och den 

största andelen instämmer inte alls i att de är fysiskt aktiva på fritiden.  
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Figur 3.3 Aktiviteter som innefattar mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga för 

mig.  

 

Som digrammet visar är killarna och tjejerna förhållandevis lika i sin uppfattning om att 

aktiviteter som innefattar mobiltelefon, dator, lästplatta och TV är viktiga för dem. Det som är 

intressant är att killarna drar sig mer åt vänster mot ”instämmer inte alls”, medan tjejerna drar 

sig mer åt höger mot ”instämmer helt”. Till exempel är det 27 % av tjejerna som instämmer 

nästan helt i att aktiviteter som innefattar mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga för 

en. För killarna är det istället 15 % som instämmer nästan helt i att aktiviter som innefattar 

mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga för dem. 

 

 

 

 

 



37 

 

Figur 4.1 Vilken av de fyra skärmbaserade medierna (mobil, dator, läsplatt, TV) 

använder du mest under en dag?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön * Använder mest Crosstabulation 

 

Använder mest 

Total Mobiltelefon Dator Läsplatta TV 

Kön Kille Count 13 10 12 4 39 

% within Kön 33,3% 25,6% 30,8% 10,3% 100,0% 

Tjej Count 34 0 12 1 47 

% within Kön 72,3% 0,0% 25,5% 2,1% 100,0% 

Total Count 47 10 24 5 86 

% within Kön 54,7% 11,6% 27,9% 5,8% 100,0% 

 

Ovanstående diagram visar vilken av de fyra skärmbaserade medierna som används mest 

dagligen. Som vi kan utläsa är mobiltelefonen den mest använda för både killar och tjejer, 

men vi ser en skillnad i antalet mellan killarna och tjejerna. Tjejer använder mobiltelefonen i 

större utsträckning (72 %) jämfört med killarna (33 %) som har en ganska jämn användning 

av mobiltelefon och läsplatta. Datorn är även något som killarna använder i större 

utsträckning jämfört med tjejerna.   
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7. Resultat och analys 

7.1 Sammanfattning resultat – Diagram 
 
Utifrån våra diagram har vi valt att lägga fokus på skillnaden mellan killar och tjejer. En 

skillnad mellan könen är också det vi har sett tydligast och ska med hjälp av våra teorier 

analysera och försöka förklara varför det ser ut som det gör. Hur har de olika 

fritidsaktiviteterna vuxit fram och skapats? Varför är antalet tjejer större jämfört med antalet 

killar på till exempel användingen av mobiltelefonen varje dag och varför tränar och sportar 

killar i större utsträckning? 

 

När man gör en första översikt på vår första enkätfråga över vad ungdomar gör på sin fritid 

får man en bild som ser ganska lika ut där de båda könen varje dag sysslar med liknande 

aktiviteter (se figur 1.1). Det som ungdomarna gör mest på sin fritid och som också är lika 

mellan könen är att använda mobilen och internet (se figur 1.5). Där ser vi också hur många 

minuter/timmar ungdomarna lägger på varje fritidsaktivitet (se figur 2.1). Vid en mer 

noggrann undersökning och jämförelse på staplarna ser man att killarna sportar i en större 

utsträckning varje dag jämfört med tjejerna. Tid som man kan tänka sig att tjejerna istället 

lägger på att lyssna på musik, använda sociala medier och umgås med familjen då dessa 

staplar är något högre jämfört med killarnas. Det vi också kunde utläsa från stapeldiagrammet 

var att killarna spenderar mer tid på att spela dator/tv-spel varje dag medan tjejerna istället 

spelar instrument/sjunger samt läser böcker och tidningar (se figur 1.4). 

 

Våra enkätfrågor börjar sedan gå in mer på djupet där vi ville få en bild över hur mycket tid 

tjejerna respektive killarna genomförde på de olika fritidsaktiviteterna varje dag (se figur 2.1). 

Återkommande på de olika var att vi kunde se att killarna tränar och sporta mer än vad 

tjejerna gör (se figur 2.2, 2.3, 2.4). Det som också var återkommande var att vi kunde se att 

tjejerna använder internet och mobiltelefonen mer än vad killarna gör. Vi drar därmed 

slutsatsen att på fritiden lägger tjejerna mer tid på att använda mobiltelefonen och internet, tid 

som killarna väljer att lägga på att sporta och träna.  

 

Den här slutsatsen bygger vi också på det resultat vi har fått fram genom två av våra tre 

påståenden. Där visar det sig återigen tydligt skillnaden mellan killarnas och tjejernas 

inställning till när det gäller att sporta eller träna, samt använda mobiltelefon och internet. 
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Mer än hälften av killarna håller med om att de är mycket fysiskt aktiva på sin fritid, medan 

den största andelen av tjejerna, ¼ instämmer inte alls i att de är mycket fysiskt aktiva på sin 

fritid (se figur 3.2). Killarnas respektive tjejernas olika inställning till skärmbaserad media 

visar sig också i det tredje och sista påståendet, där större delen av tjejerna lägger sig åt att de 

instämmer helt i att aktiviteter som innefattar mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga 

för dem (se figur 3.3). Killarna lägger sig istället mot att de inte instämmer alls i att aktiviteter 

som innefattar mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga för dem. Det första påståendet 

där ungdomarna skulle ta ställning till om de väljer bort att göra andra saker för att istället 

vara uppkopplad på internet, visar ett tydligt resultat på att både tjejerna och killarna till 

största del inte instämmer i att de väljer bort saker (se figur 3.1).  

 

Vi ville veta vilken av de fyra skärmbaserade medierna som de båda könen använder mest (se 

figur 4.1). Cirkeldiagrammet visar återigen tjejernas relation till mobiltelefonen, som skiljer 

sig stort från killarnas. Med 72 % är mobiltelefonen det tjejerna anser sig använda mest, där 

efter kommer läsplattan med sina 25 %. Vad killarna anser sig använda mest är mer utspritt 

mellan mobiltelefon, dator och läsplatta. Vi ser att den skärmbaserad media enheten som 

killarna använder mest är mobiltelefonen med sina 33 %. Det som vi vill ta med i 

beräkningarna när det gäller antalet som anser sig använda läsplatta mest både när det gäller 

killarna och tjejerna är att på den ena skolan har varje elev fått en läsplatta som de använder i 

skolan, men sedan också får ta med sig hem. Detta gör att en stor del av de ungdomar som har 

genomfört enkäten har tillgång till en läsplatta vilket vi är övertygade om har gått ut över 

resultatet. Hade de här ungdomarna inte haft tillgång till en läsplatta via skolan vet vi att 

andelen för läsplattan hade sett annorlunda ut. 

 

Två frågor som vi också ställde var om ungdomarna oftast är själva eller tillsammans med 

andra när de genomför någon av de olika fritidsaktiviteterna, samt var någonstans 

fritidsaktiviteterna oftast sker. Resultatet visar att ungdomarna oftast är på egen hand, förutom 

när de sportar eller tränar och när de hjälper till hemma (se figur 1.2). Resultatet visar också 

att de oftast genomför fritidsaktiviteterna hemma, förutom träffa kompisar där 60 % har svarat 

att det sker ute på offentliga platser (se figur 1.3).  

 

Allra sist i vår enkät, ställde vi en öppen fråga till ungdomarna. Vi valde att ha med en öppen 

fråga i slutet av enkäten för att låta ungdomarna själva tänka efter, utan att vi hade någon 

inverkan på deras svar. Vi bad ungdomarna att svara på frågan: Vad innebär det för dig att 



40 

 

vara aktiv på fritiden? Vare sig om det var en kille eller tjej som hade svarat på frågan så fann 

vi att de båda könen ansåg att vara fysiskt aktiv innebar ungefär samma för alla. Ungdomarna 

hade svarat att vara aktiv innebar att man rör på sig, tränar och sportar, men också att umgås 

med vänner eller familj. Många svarade att det innebar “att inte bara sitta stilla och titta på TV 

och mobiltelefonen”.  Vi såg en liten skillnad i svaren då de allra flesta killar nämnde att 

sporta eller träna innebar för dem att vara aktiv på fritiden. Däremot var det fler tjejer som 

svarade att vara aktiv på fritiden för dem innebar att umgås med vänner och familj.  

 

Tjej, 14 år skriver: “Att vara aktiv för mig innebär att ständigt göra något, sen om det 

är att träna, träffa kompisar eller åka på utflykt med familjen spelar ingen roll.” 

 

Kille, 14 år skriver: “Du kan umgås med kompisar, träna på gym eller gå på någon 

slags sport eller hobby.” 

 

Tjej 15 år skriver: “Att umgås med familjen/kompisar, träna samt helt enkelt göra det 

man gillar.” 

7.2 Förändring över tid 
 
Ungdomars fritidsvanor ingår i det samhället har konstruerat, där dagens ungdomar är aktörer 

i ett konstruerande samhälle. I vår undersökning kom det fram att de vanligaste 

fritidsaktiviteterna för ungdomar i åldern 14-16 år är att använda mobiltelefonen, internet och 

sociala medier. Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån som gjordes år 2006/2007 

var de vanligt att ungdomar i åldern 10-18 år på sin fritid gjorde aktiviteter såsom sporta, 

lyssna på musik, använda medier och gå på kulturella besök. Kulturella besök som att gå på 

bio eller museum. 70 % av tjejerna och 78 % att killarna uppgav dessutom att de minst en dag 

i veckan följde nyheterna genom radio, TV eller tidningar (Statistiska centralbyrån, 2009, s. 

13-24). 

 

Även om skillnaderna inte är stora mellan 2007 och 2015 finns där fortfarande en förändring i 

vad ungdomar gör på sin fritid. Socialkonstruktivism grundläggande princip säger att en 

social företeelse inte alltid har varit på samma sätt. Inom socialkonstruktivismen ska man akta 

sig för att uppfatta en social företeelse eller social handling som något som är naturligt eller 

något som inte kan vara annorlunda. Med detta sagt menar vi att ungdomars fritidaktiviteter 



41 

 

förändras över tid och kommer inte alltid vara en naturlighet eller för alltid vara (Wenneberg 

2010, s. 11, 62). För bara tio år sedan var sociala handlingar som att sporta och lyssna på 

musik de mest vanliga fritidsvanorna för ungdomar i ålder 10-18 (Statistiska centralbyrån, 

2009, s. 13-24). 

 

Inget kan tas förgivet eller föralltid utan det sker en evig förändring runt omkring människan. 

I enlighet med tidigare forskning fick även Berntsson & Ringsberg (2014, s. 552-556) ändra 

sin studie på grund av att de olika fritidsaktiviteterna förändrades. De fick lägga till fler 

fritidsaktiviter som inte funnits tidigare eller varit aktuella. De sociala handlingarna är i en 

ständig förändring och mycket kan hända på några år. Våra ungdomars fritidsvanor är en 

social företeelse som är i en ständig förändring. Kommande generationers fritidsvanor 

kommer förmodligen att förändras.   

 

Socialkonstruktivismen menar att vår kunskap och vetande är faktorer som är konstruerade. 

Människor får kunskap genom språket som vi tillägnar oss under vår uppväxt.  För att 

människan skall kunna utvecklas till en tänkande varelse måste den ha lärt sig ett språk som 

på förhand strukturerat verkligheten för den. Till exempel vet människan förståelsen av ord 

och kan se saker för att de redan förstår begreppet av tingets ord. Det viktiga inom 

socialkonstruktivism är dock att språket är något som människan skapar tillsammans och 

utgör en stor social tillgång. Språket blir därför socialt konstruerat och också vår uppfattning 

och kunskap om verkligheten blir på så sätt socialt konstruerat (Wenneberg 2010, s. 12).  

 

Som Sherry Turkle (2011, s. 17) skriver är generationen som är född på slutet av 90-talet och 

början på 2000-talet en generation som växer upp där teknologin med mobiltelefoner och 

datorer är en del av dem. Det är den första generationen att växa upp där det förväntas att de 

ständigt ska vara uppkopplade. Det har blivit en norm att ständigt vara uppkopplad där man 

förväntar sig att alla andra runt omkring sig också ska vara det. Vi har blivit invanda i ett 

kommunikationssystem som innebär att när vi får ett meddelande ska vi ge ett direkt svar 

tillbaka och där det behövs en bra anledning för att spendera tid offline (Turkle, 2008, s. 126, 

129). Som resultatet från vår undersökning visade är ungdomars sociala handlingar att 

använda mobiltelefonen, sitta framför datorn och använda sociala medier. Detta är 

fritidsaktiviteter som har blivit ett naturligt inslag i deras vardagsliv, där dessa 

fritidsaktiviteter ses som en norm. Vår teknologi speglar och formar våra normer. Jaget är 

format av denna värld där normen att ge direkta svar är skapade genom att samtal är gjorda, 
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mejl är svarade och kontakter har uppnåtts. Jaget är anpassat efter vad tekniken kan göra för 

oss, genom att tekniken kan visa vad den kan göra möjligt och vad den kan göra enkelt för oss 

(Turkle, 2008, s. 131). Med det menar vi att normer är skapade efter teknikens förutsättningar 

och vad dessa normer som bildar jaget kan göra för oss.  

 

Turkle (1995, s. 30) menar att datorn kan erbjuda oss en illusion av ett sällskap vilket innebär 

att en person som befinner sig ensam framför en dator inte längre är ensam. Datorn, internet 

och mobiltelefonen gör inte bara saker för oss utan också saker med oss vilket inkluderar 

sättet att se och tänka om oss själva och andra människor. Människor vänder sig till datorer 

för erfarenheter som vi hoppas ska förändra vårt sätt att tänka eller erfarenheter som påverkar 

våra sociala och emotionella liv. När människor använder datorn till att upptäcka olika spel 

och fantasivärldar eller när de loggar in på olika sociala nätverk där de har vänner och älskare, 

tänker de på datorer som en nära vän, som en intim maskin. Datorn kan också ses som något 

vi tar hjälp av för att skapa vårt egna skådespel. Ett skådespel där vi är producent, regissör 

och stjärna. Datorn blir vår nya plats för våra fantasier där vi blir bekväma med nya sätt att 

tänka på vad gäller till exempel relationer och identitet (Turkle, 1995, s. 26). I vår 

undersökning fann vi att ungdomar i stor utsträckning oftast är på egen hand när de gör någon 

fritidsaktivitet. Som vi tidigare skrivit menar Turkle (1995, s. 30) på att datorn kan erbjuda en 

illusion av ett sällskap. Trots att ungdomarna i stor utsträckning oftast är på egen hand när de 

gör någon fritidsaktivitet så spenderar ungdomarna oftast sin fritid med en mobil eller framför 

en dator. Datorn eller mobiltelefonen erbjuder ungdomarna ett annat slags sällskap som skiljer 

sig från det sällskapet de hade haft om de umgicks med varandra. Som Turkle (2011, s. 155) 

skriver bär vi för det mest av tiden med oss någon form av kommunikationsteknologi. 

Tågstationer, parker eller caféer är till exempel inte längre en gemensam plats för att umgås 

och prata, utan människorna som befinner sig där är istället fastbundna vid varsin 

mobiltelefon. Via mobiltelefonen är vi ihopkopplade med platser och människor som befinner 

sig någon annanstans istället för att prata med de människor som befinner sig runt omkring 

en.   

7.3 Framväxt 
 
Begreppet ”socialkonstruktivism” som vi tidigare nämnt står för att det sociala skapas genom 

en konstruktionsprocess. Konstruktion står i sin tur för att man gör en medveten handling. 

Socialkonstruktivisterna Bergman och Luckmanns teori utgår ifrån att samhället är en 
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mänsklig produkt, att samhället utgör en objektiv verklighet och att människan är en social 

produkt. Det vill säga människan är en aktiv social varelse som konstruerar samhället, 

samtidigt som samhället är en objektiv verklighet. Bergman och Luckmann har i sin teori tre 

centrala begrepp, externalisering, objektivering och internalisering (Wenneberg, 2010, s. 70- 

71). Begrepp som vi tänker använda oss av för att illusterar hur ungdomars fritidsaktiviteter 

kan tänkas ha vuxit fram.   

 

Människor skapar vanor, vanor som efter hand sprider sig till andra människor som själv inte 

har varit med om att forma dem. Vanorna har blivit externaliserade. När vanorna inte längre 

bara befinner sig hos ett få antal personer utan har spridit sig längre ut i samhället skapas det 

institutioner. Samhället består av ett stort antal institutioner där människan bara är tvungen att 

ta dessa till sig. Det vill säga ta dem förgivna vilket gör att det har skett en objektivering 

vilket i sin tur innebär att den sociala verkligheten existerar oberoende av människorna. Den 

sociala verkligheten är något barnen i sin tur lär sig när de växer upp genom att de 

internaliserar den sociala världens normer och institutioner (Wenneberg, 2010, s. 71-72). 

 

Vi tänker oss att man kan se det på två sätt. Antingen att den generationen, de barn som 

föddes på slutet av 90-talet och början av 2000-talet föddes in i en social verklighet där de 

fick lära sig att normen var att man ständigt skulle vara uppkopplad och där man i sin tur 

förväntar sig att alla andra också ska vara det. De blev internaliserade in i en social verklighet 

som innefattar institutioner där sin fritid och sina fritidsaktiviteter är att använda 

mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Vanor eller institutioner som barnen och därefter 

ungdomarna har varit tvungna att ta till sig och ta förgivna och som i sin tur har format hur 

ungdomarnas fritid samt fritidsaktiviteter ska se ut. Det andra är att ungdomarna själva har 

skapat vanor som innebär att man ständigt ska vara uppkopplad och använda sin mobiltelefon 

eller dator på sin fritid. Vanor som sedan har spridit sig vidare ut i samhället och då också till 

de äldre generationerna. Användningen av till exempel mobiltelefonen för att ständigt vara 

uppkopplad och tillgänglig har blivit en institution. I vår undersökning har ungdomarna svarat 

att de vanligaste fritidsaktiviteterna är att använda mobilen, umgås med familjen, använda 

sociala medier, lyssna på musik och använda internet. Dessa fritidsaktiviteter skapar 

ungdomarna givitvis med samhället och för ungdomarna upplevs dessa vanor som en objektiv 

form av verkligheten.  
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7.4 Kön 
 
Vanor är något som är viktigt för att människor ska kunna samspela. Via samspelet sker något 

som kallas för typifieringar vilket innebär att människors handlingar kategoriseras i ett antal 

typiska aktiviteter. När man tillskrivs olika typiska aktiviteter, typifieringar börjar man spela 

olika roller gentemot varandra. Dessa roller som man börjar spela mot varandra leder till att 

det blir en arbetsfördelning, där det sker en fördelning av de sociala handlingarna 

(Wenneberg, 2010, s. 73). Vi kunde utifrån vårt resultat från vår undersökning se en skillnad 

mellan killars och tjejers fritidsvanor. Även om en del fritidsaktiviteter var lika fanns det 

också aktiviteter som var utmärkande för killar respektive tjejer (se figur 1.4). Det har skett en 

fördelning av de sociala handlingarna mellan killarna och tjejerna, där killarna bland annat har 

tillskrivits aktiviteter som har lett till att de sociala handlingarna de ska genomföra är att de 

ska sporta och träna, men även spela tv- och datorspel. Tjejerna har bland annat tillskrivits 

aktiviteter som har lett till att de sociala handlingarna de ska genomföra är att använda 

internet och mobiltelefonen, samt umgås med familjen. Detta blir sociala handlingar som 

upprepas som kan ses som något som blir typiskt manligt och typiskt kvinnligt. De specifika 

fritidsaktiviteterna gör killarna och de specifika fritidsaktiviteterna gör tjejerna. 

 

Judith Butler (Iversen, 2011, s. 236-238, Mattsson, 2010 s. 45) menar att de beteenden som är 

knutna till kvinnor förväntas att utföras endast av kvinnor, precis som de beteenden som är 

knutna till män förväntas utföras endast av män. Människan måste ständigt upprepa och göra 

det som anses vara “naturligt” hos ett kön, då det är själva handlingarna som skapar 

skillnaderna mellan den manliga och den kvinnliga kroppen. Det kvinnor gör blir ett tecken 

på kvinnlighet och skapar ett kön och det männen gör blir ett tecken på manlighet och skapar 

ett kön. Det är inte tekniken som har skapat rollerna utan det är tekniken som har gått in i de 

redan befintliga könsrollerna/könstrukturerna, men vi tänker att tekniken i viss mån kan ha 

förstärkt könsstrukturerna.  
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7.5 Påverkan 
 
Datorer och mobiltelefoner har som vi tidigare skrivit blivit en del av den generation som är 

född på slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Datorn blir en del av personlighets- och 

identitetsutvecklingen för de barn och ungdomar, men även vuxna som använder datorn för 

att hitta information, spela spel eller för att kommunicera (Turkle, 2005, s. 21). Turkle (2005, 

s. 24) menar på att det finns en risk att ungdomar hellre formar en relation med datorn som 

kommer stänga istället för att öppna möjligheten till en personlig utveckling. Datorn, men så 

även mobiltelefonen erbjuder ett kamratskap utan ömsesidighet och komplexitet som en 

mänsklig relation kan innebära. Den pressen som ungdomarna utsätts för genom att de 

ständigt förväntas vara uppkopplade kan blir en börda för dem (Turkle, 2008, s. 126).  

I vårt resultat visar det sig att killarna och tjejerna i stor utsträckning använder mobilen varje 

dag. Vi drar kopplingen till att mobiltelefonen alltid är något som är tillgängligt och något 

som ungdomarna alltid bär med sig och det finns en stor sannolikhet att ungdomarna kommer 

att söka bekräftelsen genom mobilen. Mobilen blir ett medium för att uppnå bekräftelse där 

känslorna som förknippas med bekräftelse ibland förs över till mobiltelefonen. Bekräftelsen 

som mobiltelefonen ger är kanske bara att uppdatera varandra och se hur ”läget” är, mer 

bekräftelse än så är kanske inte efterfrågat av ungdomarna (Turkle, 2008, s. 127-128).  

 

Socialstyrelsen (2013, s. 8) skriver i sin underlagsrapport att psykisk ohälsa är något som har 

ökat under början av 2000-talet bland barn och ungdomar. Att psykisk ohälsa har ökat påvisas 

även i undersökningar som Folkhälsomyndigheten (2013, s. 43 & 2014, s. 18-23) har gjort. 

Besvär som har visat sig öka bland ungdomar i åldern 16 och äldre är ängsla, oro, ångest och 

sömnbesvär. Besvär som tjejerna jämfört med killarna upplever att det lider av i större 

utsträckning. Varför en ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar har skett finns det inga svar 

på, men det pekar på att det kan ha skett en förändring i miljön. Till exempel förändringar på 

en samhällelig nivå som påverkar ungdomars utveckling av psykisk ohälsa. Varför man tror 

att det kan beror på en förändring i miljön är för att ökningen verkar ske inom hela gruppen 

och till exempel inte bara hos den grupp ungdomar som har missbrukande förälder 

(Socialstyrelsen, 2013, s.8). 

 

Studier har också funnit att både den fysiska och psykiska ohälsan har ökat. Berntsson & 

Ringsberg (2014, s. 552-560) har bland annat funnit en skillnad mellan könens hälsa. Det 

skiljer sig mellan killar och tjejer på så sätt att det är fler killar som har somatiska besvär 
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medan det är fler tjejer som har psykosomatiska besvär. De fann även att de ungdomar som 

använde sociala medier och använde internet mycket hade en sämre hälsa. I vår undersökning 

fann vi att ca 90 % av tjejerna använder sociala medier varje dag medan ca 70 % av killarna 

använder sociala medier varje dag. Som studierna pekar på mår tjejerna sämre på en 

psykosomatisk nivå, vilket socialstyrelsen tror beror på en förändring i miljön. Förändringen 

tänker vi oss kan vara kommunikationsteknologins utveckling, där det sedan slutet av 90-talet 

och början på 2000-talet är möjligt att ständigt vara uppkopplad genom sin mobiltelefon. Som 

vi ser i vår studie är det just användning av mobiltelefonen som tar upp mycket tid av 

tjejernas fritidsvanor. Utifrån vårt resultat ser vi också i diagrammen att killarna använder 

internet i en stor utsträckning (se figur 1.5) varje dag.  Berntsson & Ringsberg (2014, s. 552-

560) skriver även de att killarna mår sämre än vad de gjorde förr.  

 

8. Avslutande diskussion 
 
Vi drar slutsatsen att användningen av internet och sociala medier har en påverkan på dagens 

ungdomar. Ungdomar gör många av sina fritidsaktiviteter på egen hand, hemma (se figur 1.2, 

1.3), där umgänget med andra människor sker bakom en skärm. Under årens gång har det 

skett förändringar av ungdomars fritidsvanor och så även förändringar av den somatiska och 

psykosomatiska hälsan.  

 
När vi började med vår undersökning var vi rätt säkra på vad för resultat vi skulle få. Vi var 

till stor del övertygande om att vi skulle få fram ett resultat som visade på att ungdomar 

använde skärmbaserade media i en stor utsträckning. Detta var också något som vi fann, men 

det som gjorde oss förvånade var skillnaden mellan killar och tjejer. En annan sak som också 

gjorde oss förvånade var att ungdomar använde skärmbaserade media på egen hand, det vill 

säga utan social interaktion med någon annan, men även att de ofta genomförde andra 

fritidsaktiviteter på egen hand. Våra tankar om att ungdomar till exempel använde sina 

mobiltelefoner och datorer när de var med varandra blev därmed förkastade. Efter resultatet 

och arbetets gång blev vi intresserade och nyfikna på vad detta kommer innebära för 

framtidens ungdomar.  

 

Som den tidigare forskningen visat har det skett förändringar för ungdomars somatiska och 

psykosomatiska hälsa, vilket gör att vi som socionomer kan komma och spela en stor roll i 
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deras vardagsliv. Vi är övertygade om att det kan vara till en fördel att vara insatt i hur 

ungdomars fritidsvanor ser ut. Det är viktigt att ha en nära relation till ungdomarna och även 

förstå vad de gör på sin fritid. Det gäller att vara insatt i vad skärmbaserad media betyder för 

ungdomarna, för som vår undersökning har visat är det en stor del av ungdomarnas 

vardagsliv. Ungdomars fritid tar upp en stor del av deras vardagsliv och det är under den tiden 

som de formar sig själv och sin identitet. Detta gör att ungdomstiden är en avgörande tid för 

ungdomar i åldern 14-16 år, då många förändringar sker, både kroppsligt och psykiskt. Med 

hjälp av att ha en inblick i vad som tar upp ungdomars fritid, blir möjligheten större att vi kan 

hjälpa till på rätt sätt och ge dem den professionella hjälp de kan tänkas behöva.  

 

Avslutningsvis återkopplar vi till vår titel ”sportnörd vs mobilnörd” och vi kan skämtsamt 

säga att dagens ungdomar, killar och tjejer är sportnördar respektive mobilnördar.  

 

8.1 Framtida forskning 
 
Under tiden som vi har arbetat med vår studie och sökt efter tidigare forskningar har det dykt 

upp nya frågeställningar. Detta är frågor som innefattar ungdomars identitetsskapande, det vill 

säga få en djupare förståelse och en bredare bild över hur ungdomars fritidvanor och 

användning av skärmbaserad media samt internet har för inverkan. Utifrån vår undersökning 

hade det varit intressant att gå vidare och göra en kvalitativ studie, som utgår ifrån 

ungdomarnas egna berättelser om deras fritidsvanor och användandet av skärmbaserad media. 

Det hade också varit intressant att göra deltagande observationer på hur användingen av 

skärmbaserad media ser ut i ungdomarnas vardagsliv och se vad det har för inverkan på 

ungdomars sociala interaktion. Det hade slutligen varit intressant att koppla ihop 

observationerna med hur ungdomarnas själva anser att användandet av skärmbaserad media 

har för inverkan på deras vardagsliv och sociala interaktioner.   
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Bilaga 
Ungdomars fritid 

Vi är två tjejer som läser till socionomer på Socialhögskolan i Helsingborg och håller just nu 

på att skriva vår C-uppsats. Vi skulle behöva er hjälp till att svara på några frågor och vi är 

tacksamma för att ni ställer upp.   

Undersökningen handlar om ungdomars fritidsvanor kopplat till användning av skärmbaserad 

media (mobil, dator, läsplatta, TV). Med fritid menar vi den tid du inte spenderar under 

skoltid.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Varje dag 
Några gånger 

i veckan 

En gång 

i veckan 
Mer sällan Aldrig 

Använda internet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Göra läxor, skolarbeten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hjälpa till hemma ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sporta eller träna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lyssna på musik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Läsa böcker och tidningar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela datorspel/tv-spel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela något instrument/sjunga ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Träffa kompisar, hemma hos 

varandra eller ute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda sociala medier (t.ex. 

Facebook, Instagram, bloggar) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Umgås med familjen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda mobilen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kön: 

☐  Kille 

☐  Tjej 

Ålder: 

 

Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Ungefär hur ofta brukar du göra nedanstående 

alternativ per vecka?  
Svara med ett kryss på varje rad. 
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 Inga 
15-45 

minuter 
1-2 timmar 3-4 timmar 

5 timmar eller 

mer 

Använda internet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Göra läxor, skolarbeten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hjälpa till hemma ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sporta eller träna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lyssna på musik ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Läsa böcker och tidningar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela datorspel/tv-spel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela något instrument/sjunga ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Träffa kompisar, hemma hos 

varandra eller ute ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Umgås med familjen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda mobilen    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oftast på egen 

hand 

Oftast med någon 

annan 

Lika ofta på egen hand 

som tillsammans med 

andra 

Inget av det, ej 

aktuellt 

Använda internet ☐ ☐ ☐ ☐ 

Göra läxor, skolarbeten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hjälpa till hemma ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sporta eller träna ☐ ☐ ☐ ☐ 

Läsa böcker och tidningar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela datorspel/tv-spel ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spela något instrument/sjunga ☐ ☐ ☐ ☐ 

Om du tänker på dina fritidsaktiviteter. Hur många timmar spenderar du dagligen på 

nedanstående alternativ?  
Svara med ett kryss på varje rad. 

 

Är du oftast på egen hand eller tillsammans med andra när du gör något av nedanstående 

alternativ?  
Svara med ett kryss på varje rad. 
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Oftast på egen 

hand 

Oftast med 

någon 

Lika ofta på egen hand 

som tillsammans med 

andra 

Inget av det, ej 

aktuellt 

Använda sociala medier (t.ex. 

Facebook, Instagram, bloggar) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda mobilen    ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 Hemma 
Hemma hos någon 

annan  

Ute (offentliga 

platser) 

Inget av det, ej 

aktuellt 

Använda internet ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använd dator till annat än spel 

och internet ☐ ☐ ☐ ☐ 

Göra läxor, skolarbeten ☐ ☐ ☐ ☐ 

Läsa böcker och tidningar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Spel datorspel/tv-spel ☐ ☐ ☐ ☐ 

Träffa kompisar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda sociala medier (t.ex. 

Facebook, Instagram, bloggar) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda mobilen    ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 
☐ Mobiltelefon 

☐ Dator 

☐ Läsplatta 

☐ TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var någonstans sker nedanstående alternativ oftast?  
Svara med ett kryss på varje rad. 

Vilket av de fyra skärmbaserade medierna (mobiltelefon, dator, läsplatt, TV) använder du 

mest under en dag?  
Kryssa i ett svar. 
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 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

 

 
 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

 

 
 

 1 2 3 4 5  
Instämmer inte alls ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

Var god ta ställning till de 3 följande påståendena.  

Jag är mycket fysiskt aktiv (tränar, idrottar) på min fritid.   

Aktiviteter som innefattar mobiltelefon, dator, läsplatta och TV är viktiga för mig. 

 

Vad innebär det för dig att vara aktiv på fritiden? 

Tack för dina svar! 
 
 

Jag väljer bort att göra andra saker för att istället vara uppkopplad på internet.  

 


